
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS – INEST 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS ESTRATÉGICOS 

DA DEFESA E DA SEGURANÇA 

 

 

 

 

LEONARDO FARIA TORRES 

 

 

 

 

 

DEFESA E INTEGRAÇÃO REGIONAL NA AMÉRICA DO SUL: 

A PERCEPÇÃO DE SUBIMPERIALISMO BRASILEIRO NOS JORNAIS DOS 

PAÍSES DO CONE SUL (2000 – 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2019 

  



 
 

LEONARDO FARIA TORRES 

 

 

 

 

 

 

DEFESA E INTEGRAÇÃO REGIONAL NA AMÉRICA DO SUL: 

A PERCEPÇÃO DE SUBIMPERIALISMO BRASILEIRO NOS JORNAIS DOS 

PAÍSES DO CONE SUL (2000 – 2016) 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Estudos Estratégicos da Defesa 

e da Segurança Internacional, da Universidade 

Federal Fluminense, como requisito parcial 

para obtenção do título de Mestre em Estudos 

Estratégicos na área de concentração Teoria e 

Análise de Relações Internacionais e 

Segurança Internacional. 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Thomas Ferdinand Heye 

 

 

 

Niterói 

2019 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

LEONARDO FARIA TORRES 

 

DEFESA E INTEGRAÇÃO REGIONAL NA AMÉRICA DO SUL: 

A PERCEPÇÃO DE SUBIMPERIALISMO BRASILEIRO NOS JORNAIS DOS 

PAÍSES DO CONE SUL (2000 – 2016) 

 

Dissertação de Mestrado apresentada à Universidade Federal Fluminense como requisito 

parcial à obtenção do título de Mestre em Estudos Estratégicos. 

 

Aprovada em ___ de novembro de 2019. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

_____________________________________________________ 

Prof. Dr. THOMAS FERDINAND HEYE 

Universidade Federal Fluminense - UFF 

Orientador 

 

 

_____________________________________________________ 

Prof. Dr. EDUARDO HELENO DE JESUS SANTOS 

Universidade Federal Fluminense - UFF 

Titular 

 

 

_____________________________________________________ 

Prof. Dr. FABRÍCIO JESUS TEIXEIRA NEVES 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ 

Titular 

 

 

_____________________________________________________ 

Prof. Dr. MÁRCIO ROCHA 

Universidade Federal Fluminense - UFF 

Suplente 

 

 

_____________________________________________________ 

Prof. Dr. CLÁUDIO DE CARVALHO SILVEIRA 

 Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ 

Suplente 

 

Niterói 

2019  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, pela dedicação e amor 

incondicionais. 

À minha amada esposa Kellem e maravilhosos 

filhos Gabriel e Isabel, presentes de Deus, sem 

os quais eu nada seria. 

 

  



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

À Universidade Federal Fluminense, ao 

Instituto de Estudos Estratégicos, e em 

particular ao Programa de Pós-graduação em 

Estudos Estratégicos, na figura de seu Corpo 

Docente e de todos os demais integrantes de 

sua estrutura, cuja labuta diária permitiu que o 

Programa alcançasse o atual nível de 

excelência. 

Ao meu Orientador, Prof. Dr. Thomas 

Ferdinand Heye, pela paciência, amizade e 

orientação, indispensáveis à conclusão da 

presente pesquisa. 

Ao Prof. Dr. Eduardo Heleno de Jesus Santos, 

pela amizade e valiosas contribuições 

proporcionadas na defesa do projeto de 

dissertação. 

Ao Exército Brasileiro, pela concessão dessa 

oportunidade ímpar de aprimoramento 

profissional. 

  



 
 

RESUMO 

 

 A presente pesquisa teve como principal objetivo investigar se os países do Cone Sul 

percebem um caráter subimperialista na atuação brasileira no decorrer dos processos de 

integração regional em que o governo brasileiro tomou parte nesse século XXI, ou mesmo no 

incremento das capacidades de defesa do Brasil, ora em curso, fruto dos onze projetos 

estratégicos principais de suas Forças Armadas. A investigação empreendida mostra-se 

relevante em virtude da existência de matérias veiculadas em jornais e revistas, nacionais e 

internacionais, as quais registram críticas ostensivas à atuação brasileira no âmbito da 

América do Sul, particularmente no campo econômico-comercial, assim como lançam 

questionamentos atinentes ao campo da defesa. Inicialmente, buscou-se na Teoria das 

Relações Internacionais o suporte teórico necessário à compreensão dos motivos que levam os 

Estados a cooperarem ou não entre si, após o que abordou-se o papel desempenhado pelo 

Brasil no processo de integração regional sul-americano e na área de segurança e defesa. 

Levando-se em conta toda a pesquisa bibliográfica realizada até então, o trabalho empreende 

uma análise qualitativa e quantitativa do conteúdo presente nas duas principais fontes 

jornalísticas dos países do Cone Sul no que diz respeito à percepção de subimperialismo 

brasileiro em um ou em ambos os campos já referenciados. A investigação realizada apontou 

que Argentina, Chile e Uruguai não percebem a atuação do Brasil no campo econômico-

comercial como subimperialista, de forma contrária, o Paraguai percebe a presença de um 

subimperialismo brasileiro claro. No que se refere ao campo da defesa, com foco nos projetos 

estratégicos brasileiros, os resultados indicaram que nenhum dos quatro países investigados 

percebe o aumento do poder militar do Brasil como uma ameaça subimperialista. Por fim, o 

estudo realizado reforça a interpretação de que a expansão de parcela do capital brasileiro 

pelos países sul-americanos refere-se a um movimento natural, fruto da dimensão territorial e 

econômica do Brasil, e que contribui para o desenvolvimento do subcontinente como um 

todo. De forma análoga, o incremento das capacidades de defesa do Brasil não só contribui 

para a promoção do desenvolvimento tecnológico e autossuficiência da indústria de defesa 

sul-americana, um dos objetivos da integração, como também serve como instrumento de 

dissuasão contra ataques de países estranhos ao subcontinente, contribuindo para a 

manutenção da América do Sul como zona de paz, afastada de guerras convencionais. 

 

Palavras-chave: Integração regional sul-americana; Defesa; Cone Sul; Percepção; 

Subimperialismo brasileiro.  



 
 

ABSTRACT 

 

 The main objective of this research was to investigate if the Southern Cone countries 

perceive a subimperialist character in the Brazilian performance during the processes of 

regional integration in which Brazilian government has taken part in the 21st century, or even 

in the ongoing increase of the Brazilian defense capabilities, the result of the eleven major 

strategic projects of its Armed Forces. The research is relevant due to the existence of articles 

published in national and international newspapers and magazines, in which explicit 

criticisms over the Brazilian performance in South America are made, particularly in the 

economic and commercial fields, and in which questions concerning defense are raised. 

Initially, the theoretical framework needed to understand the reasons that lead states to 

cooperate or not with one another was sought in the International Relations Theory, after 

which the role played by Brazil in the South American regional integration process, as well as 

in the area of security and defense, was discussed. Taking into account all the bibliographical 

review done so far, this research makes a qualitative and quantitative analysis of the content 

published in the two main journalistic sources of the Southern Cone countries regarding the 

perception of Brazilian subimperialism in one or both fields cited above. The investigation 

showed that Argentina, Chile and Uruguay do not perceive Brazil's role in the economic and 

commercial fields as subimperialist; on the other hand, Paraguay perceives the presence of a 

clear Brazilian subimperialism. In reference to the defense field, focusing on Brazilian 

strategic projects, the results indicated that none of the four investigated countries perceives 

Brazil's increased military power as a subimperialist threat. Finally, the study reinforces the 

interpretation that a portion of the Brazilian capital expansion across South American 

countries has been a natural movement, resulting from the territorial and economic 

dimensions of Brazil, which contributes to the development of the subcontinent as a whole. 

Similarly, the increase in Brazil's defense capabilities not only contributes to the promotion of 

the technological development and self-sufficiency of the South American defense industry, 

one of the goals of integration, but also serves as a deterrent against attacks by countries 

foreign to the subcontinent, contributing to the preservation of South America as a zone of 

peace, away from conventional wars. 

 

Keywords: South American Regional Integration; Defense; Southern Cone; Perception; 

Brazilian subimperialism.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Desde a segunda metade do século XX surgiram diversas iniciativas de cooperação e 

integração regional no âmbito da América Latina e da América do Sul, no entanto, todas elas 

priorizaram claramente a questão econômico-comercial. Em contrapartida, historicamente, a 

América do Sul demonstrou ausência de um processo de cooperação regional com foco na 

área de segurança e defesa, tendo permanecido por um longo período sob uma perspectiva de 

defesa hemisférica, materializada pelo Tratado Interamericano de Assistência Recíproca 

(TIAR)
1
, concebido pelos Estados Unidos da América (EUA). Segundo Filho (2010a) esse 

quadro começa a se modificar a partir do questionamento de diversos países a respeito da 

validade dos instrumentos de segurança coletiva da Organização dos Estados Americanos 

(OEA)
2
, tal como o TIAR, o que acabou colaborando para que os países da América do Sul se 

mobilizassem em busca de uma identidade própria em termos de segurança e defesa. 

 Torna-se relevante destacarmos que a Constituição da República Federativa do Brasil 

(CRFB)
3
 nos traz em parágrafo único de seu Art. 4º a seguinte previsão: “A República 

Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da 

América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações” 

(BRASIL, 1988, p.11). 

 Ora, no caso brasileiro, ao menos em tese, é válido afirmarmos que a integração 

regional com os demais países latino-americanos não se trata de uma opção, mas sim uma 

imposição legal prevista em sua Carta Magna. No entanto, a despeito do texto constitucional, 

o governo brasileiro passa a patrocinar, particularmente a partir da virada do século XX para o 

XXI, a ideia de um processo de integração geograficamente mais reduzido, o qual estaria 

restrito aos países sul-americanos, o que se torna flagrante com a realização da primeira 

reunião de todos os presidentes da América do Sul, ocorrida em Brasília, no ano 2000. 

 A questão que se coloca é, por que o Brasil altera a sua estratégia de integração? 

Notadamente, Celso Lafer (2004), ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil, lança luz 

sobre essa questão e nos ajuda a interpretar esse movimento estratégico do Estado brasileiro. 

O autor aponta que, aos moldes do que a Europa vem fazendo desde 1950, é preciso que o 

                                                             
1 

Consiste num tratado de defesa mútua celebrado pelas repúblicas americanas no ano de 1947, durante a 

Conferência do Rio de Janeiro. 
2 

Organização internacional fundada em 30 de abril de 1948, com sede em Washington (EUA), cujos membros 

são as 35 nações independentes do continente americano, constituindo-se em um dos organismos regionais mais 

antigos do mundo. 
3 

Aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte em 22 de setembro de 1988 e promulgada em 5 de outubro de 

1988, é a lei fundamental e suprema do Brasil. 
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Brasil tenha um melhor aproveitamento de sua extensa faixa de fronteira, otimizando as 

oportunidades de cooperação econômica advindas justamente da unidade física contígua que 

caracteriza o território sul-americano. O investimento conjunto na infraestrutura de transporte, 

energia e telecomunicações resultaria numa inserção mais competitiva dos produtos do bloco 

no mercado mundial. Desta feita, o ex-ministro coloca claramente que “nesta virada do século 

a economia da geografia aconselha a um novo enfoque para o conceito de América Latina” 

(KRUGMAN, apud LAFER, 2004, p.55, grifo nosso). 

 O autor segue esclarecendo que os Estados Unidos exercem uma atração inevitável 

sobre o México, América Central e Caribe; além do que, a grande assimetria existente entre 

essas economias, e a norte-americana, resulta no aumento crescente do grau de 

interdependência dessa parte da América Latina em relação aos EUA, criando um vínculo 

difícil de ser rompido. Numa outra dinâmica 

 

A América do Sul, em contraste, tem relações regionais e internacionais mais 

diversificadas, tanto no plano econômico quanto no político. Este é um dado da 

realidade contemporânea que lhe confere uma especificidade própria no contexto 

da América Latina, da qual cabe extrair as apropriadas consequências em matéria 

de política externa (LAFER, 2004, p.55, grifo nosso). 

 

 A perspectiva de diplomatas de carreira, como Santos (2014, prólogo) vai ao encontro 

das ideias de Lafer, não só no que diz respeito à necessidade de reforma no conceito de 

América Latina, como também no que se refere ao irresistível magnetismo exercido pelos 

EUA sobre os países de seu entorno geográfico, como constata-se a seguir: “A Unasul
4
, em 

grande medida, foi uma reação à erosão do conceito de América Latina, corroído pela atração 

que a proposta estadunidense de uma área de livre comércio continental exercia e pelo 

exemplo mexicano de adesão ao North American Free Trade Agreement (Nafta)”. 

 O ex-chanceler Celso Lafer enfatiza ainda que, diferentemente de outros países, que 

também possuem escala continental, como Índia, China e Federação Russa, o contexto da 

vizinhança brasileira é plenamente favorável à conformação do espaço da América do Sul. 

Seu raciocínio pode ser sintetizado na seguinte assertiva: “em função da sua geografia, de sua 

experiência histórica e da linha de continuidade de sua ação diplomática, o Brasil está à 

vontade e em casa com o componente sul-americano de sua identidade internacional, que é 

uma ‘força profunda’, de natureza positiva, na sua política externa” (LAFER, 2004, p.62). 

                                                             
4 

A União das Nações Sul-Americanas é um Organismo Internacional que abrange os 12 países da América do 

Sul, cujo tratado constitutivo foi celebrado em Brasília, durante a terceira cúpula de Chefes de Estado, em 23 de 

maio de 2008. Uma abordagem mais detalhada da Organização é realizada no capítulo 2 desta dissertação. 
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 Num mundo cujas últimas décadas caracterizaram-se por um movimento simultâneo 

de regionalização e globalização, parece evidente que, se os doze países que compõem a 

América do Sul almejam ter uma maior relevância no Sistema Internacional (SI), torna-se 

impositiva a sua união em torno de um projeto de integração regional abrangente e efetivo, o 

qual permitirá o fortalecimento do bloco. O Itamaraty ratifica esse posicionamento na medida 

em que a diplomacia que o compõe corrobora com a ideia de que os países sul-americanos só 

serão capazes de obter uma maior inserção no SI mediante uma imprescindível cooperação. 

 

[...] a América do Sul, região que possui o dobro do território e uma população 

maior do que a dos Estados Unidos, é indispensável, para defender de forma efetiva 

seus interesses, a longo prazo em um mundo instável, violento e arbitrário, trabalhar 

com firmeza cotidiana para o surgimento de um mundo multipolar, do qual ela deva 

aspirar a ser um dos polos, e não somente uma sub-região de outro polo político ou 

econômico (GUIMARÃES, 2005, p.406).  

 

 Além dos aspectos já mencionados, verificando a questão da integração pelo viés do 

interesse nacional, concordamos com Oliveira (2013) ao afirmar que se faz necessária a 

cooperação e a integração regional da América do Sul, não somente por ideais pacifistas, mas 

pela necessidade de manter um entorno regional seguro para o Estado brasileiro, sendo a 

segurança regional indispensável à manutenção da segurança nacional. Oliveira (2013) nos 

aponta ainda que, a manutenção de uma América do Sul estável é fundamental para a 

preservação da soberania e interesses do Brasil nos planos interno e externo. 

 Por sua vez, Fuccille (2014), ao tratar da questão da liderança no processo 

integracional, explica que dadas as dimensões do Brasil e de sua economia, há uma natural 

vocação brasileira para desempenhar o papel de protagonista em qualquer processo de 

integração que venha a se pensar na América do Sul. O autor nos alerta ainda que, são 

justamente os números grandiosos, a seguir apresentados, que nos impõem um olhar 

diferenciado sobre a questão da segurança e defesa no subcontinente: 

 

Falar de Brasil no contexto sul-americano implica, necessariamente, falar em 

números grandiosos: 48% da área total do subcontinente, 50% de sua população, 

59% de sua economia/PIB (detendo cerca de 75% da base industrial e 2/3 de sua 

agricultura), 42% da produção de petróleo, quase 3/4 dos desembolsos voltados à 

infraestrutura da integração regional, entre outros indicadores igualmente 

superlativos. Tais cifras certamente impactam e obrigam-nos a olhar com mais vagar 

a questão da permanência e mudança na arquitetura de segurança e defesa do 

subcontinente na presente época (FUCCILLE, 2014, p.112). 

 

 Mesmo antes de Fuccille, Alves e Heye já apontavam a discrepância existente nos 

mais diversos campos do poder ao compararmos o Brasil com os demais países sul-
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americanos, o que segundo os autores torna o Estado brasileiro, sem sombra de dúvida, o mais 

poderoso da região, uma vez que: “Tanto em termos de área como em termos populacionais, o 

país corresponde a aproximadamente metade da América do Sul. Trata-se, além disso, da 

economia mais pujante e diversificada da área, com setor industrial forte, atuante inclusive na 

área da indústria militar, [...]” (ALVES; HEYE, 2008, p.6). 

 É oportuno destacarmos que, qualquer processo de integração envolvendo diferentes 

países e que efetivamente deseje prosperar, pressupõe a existência de confiança mútua, ainda 

mais quando se verificam assimetrias significativas nas diversas expressões do poder que 

caracterizam cada um desses países aspirantes à integração. Tal premissa faz-se 

particularmente necessária quando a integração pretendida abrange a questão da defesa, já que 

trata-se de pauta intimamente ligada a própria sobrevivência do Estado. Desta feita, e diante 

dos argumentos expostos por Fuccille, Alves e Heye, podemos afirmar que a pretensão de 

fortalecimento do bloco sul-americano só se tornará viável mediante a ocorrência 

concomitante de duas condições específicas: a primeira refere-se à existência de confiança e 

cooperação dos países sul-americanos entre si; a segunda diz respeito à confiança e 

cooperação dos demais países do bloco em relação à atuação do Brasil, enquanto líder, nas 

diversas dimensões da integração regional pretendida, foco principal de nosso estudo. Em 

outras palavras, a liderança brasileira precisa inspirar confiança, de forma a obter 

credibilidade e cooperação em sua atuação, o que seria benéfico não só para o Brasil, mas 

para todos os integrantes do bloco. 

 Desta forma, nos preocupa a existência de indícios de desconfiança e questionamentos 

atinentes à atuação brasileira no âmbito da América do Sul, questões que se materializam por 

meio de várias matérias veiculadas em jornais e revistas nacionais e internacionais
5
, as quais 

acusam o Brasil de uma postura subimperialista sobre os países vizinhos. Essa perspectiva é 

corroborada por Fuccille e Rezende (2013) em artigo apresentado na revista Contexto 

Internacional (PUC-Rio) a respeito de uma visão negativa do Brasil por parte de alguns 

países da América do Sul: “O sentimento cultivado por parte da elite brasileira acerca de 

nosso país como um "queridinho" na região é rarefeito em sua fundamentação. A ideia de um 

hegêmona, gigante e subimperialista, permeia corações e mentes de boa parte de nossos 

vizinhos sul-americanos” (FUCCILLE; REZENDE, 2013, p.94). 

 Não resta dúvida que os questionamentos a atuação brasileira no âmbito da América 

do Sul nas mídias pesquisadas focam prioritariamente na questão econômico-comercial, no 

                                                             
5 
 Será abordado mais detalhadamente no capítulo 4 desta dissertação. 
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entanto, é preciso lembrar que, conforme veremos nos capítulos seguintes dessa dissertação, a 

integração pretendida pelo bloco de países sul-americanos abrange também a questão da 

defesa. 

 No que diz respeito ao setor da defesa no Brasil, destacamos que o lançamento da 

Estratégia Nacional de Defesa (END), em 2008, representou um importante marco para a 

sistematização e planejamento das ações do Brasil no setor, uma vez que nela foi estabelecida  

 

[...] a necessidade de reestruturação da capacidade operativa das Forças 

Armadas e destacou a importância de a indústria nacional de defesa ser a grande 

provedora desses equipamentos. Com isso, o setor passou a contar com uma série 

de incentivos, como uma legislação específica [...] a combinação desses incentivos 

com a inclusão das indústrias nacionais em todos os Projetos Estratégicos das 

Forças Armadas propiciou um aquecimento do setor. [...] somente em 2014 foram 

autorizadas exportações de produtos de defesa em valores superiores a U$ 600 

milhões (BRASIL, 2015, p.5, grifo nosso). 

 

 Torna-se relevante ressaltar que a Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de 

Defesa e Segurança (ABIMDE) conta atualmente com mais de cento e cinquenta empresas 

associadas, as quais integram o setor industrial de defesa do País. Em meados de 2014, 

durante apresentação sobre o setor, a associação divulgou que, no ano anterior, as empresas 

associadas faturaram US$ 4 bilhões em vendas (ABIMDE, 2014). 

 Cifras tão grandiosas para realidade sul-americana, somadas ao fato de que o Brasil 

possui onze projetos estratégicos singulares, que extrapolam e muito, a realidade do poder 

militar de nossos vizinhos, poderiam se traduzir em algum tipo de reserva em relação à 

modernização de nossas Forças Armadas. Dentre os projetos estratégicos mencionados, 

destacamos os três mais conhecidos: PROSUB (previsão de 04 submarinos convencionais e 

01 submarino movido a propulsão nuclear), F-X2 (previsão de aquisição de 36 caças Gripen-

NG) e GUARANI (previsão de aquisição de 2000 modernos blindados sobre rodas). 

 Perante a prioridade e prosperidade da Base Industrial de Defesa (BID) brasileira, a 

qual visa proporcionar um aumento significativo das capacidades de nossas Forças Armadas, 

basicamente por meio da concepção de onze projetos estratégicos singulares, fixa-se o 

problema de pesquisa mediante o seguinte questionamento: os países do Cone Sul-americano 

percebem um caráter subimperialista na atuação do Brasil no processo de integração regional 

sul-americano ou mesmo na concepção dos projetos estratégicos das Forças Armadas 

brasileiras? 

 Portanto, em consonância com o problema apresentado, o objetivo geral desta 

dissertação consiste em identificar se os países do Cone Sul percebem um caráter 
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subimperialista na atuação do Brasil no processo de integração regional sul-americano e/ou na 

concepção dos projetos estratégicos das Forças Armadas brasileiras, assim como as suas 

possíveis causas ou fatores contribuintes. Para sua consecução verificou-se na literatura 

disponível conteúdo que apontasse a percepção, por parte de países que compõem o Cone Sul, 

no que concerne aos dois pontos destacados acima. Ressalta-se que, constatada a percepção da 

existência de subimperialismo brasileiro, buscou-se verificar se o país específico o vê tanto no 

campo da atuação do Brasil no processo de integração regional sul-americano, quanto na 

concepção dos projetos estratégicos das Forças Armadas brasileiras, ou se é possível que o 

veja em um dos campos sem que haja contaminação do outro. 

 Antes da abordagem de nossa hipótese de pesquisa, faz-se necessário esclarecer que o 

presente estudo parte da premissa de que todos os países da América do Sul tem interesse na 

construção de um ambiente regional baseado na confiança e na cooperação, uma vez que a 

existência deste ambiente é condição básica para a condução de um processo de integração 

efetivo, o qual contribuiria para um sólido desenvolvimento da região, capaz de proporcionar 

aos países que a integram uma estabilidade duradoura. Igualmente, parte-se da premissa de 

que, se algum país da América do Sul percebe a atuação brasileira com reservas, esta questão 

precisa ser solucionada, ou ao menos equacionada, de forma a colaborar com a construção do 

ambiente de confiança e cooperação. 

 Como possível resposta ao problema de pesquisa adota-se a seguinte hipótese de 

investigação: alguns países componentes do Cone Sul percebem um caráter subimperialista na 

atuação do Brasil no processo de integração regional sul-americano e, ao percebê-lo na 

questão econômico-comercial, tendem a percebê-lo igualmente no que diz respeito aos 

projetos estratégicos das Forças Armadas brasileiras. 

 Como variáveis independentes a serem estudadas têm-se a atuação do Brasil no 

processo de integração regional sul-americano e a concepção dos projetos estratégicos das 

Forças Armadas brasileiras. Toma-se como variável dependente a percepção, por parte dos 

países do Cone Sul, da existência de caráter subimperialista na atuação do Brasil em um ou 

em ambos os campos mencionados acima. 

 O recorte temporal da pesquisa abrange o período de 2000 a 2016. O ano 2000 foi 

escolhido como marco inicial em virtude de ser o ano de realização da primeira reunião de 

todos os presidentes da América do Sul, ocorrida em Brasília-DF, algo inédito até então. Este 

evento foi considerado uma importante sinalização dos países sul-americanos, uma vez que a 

sua simples ocorrência já demonstra uma maior disposição política em prol de uma integração 

mais efetiva para a região. O ano de 2016 foi escolhido para o encerramento do período em 
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razão do processo de impedimento da então presidente Dilma Rousseff, cuja cassação do 

mandato ocorreu em 31 de agosto de 2016. Além de entendermos que, notadamente, encerra-

se um ciclo da política externa brasileira, buscou-se afastar a presente pesquisa de influências 

atinentes à conjuntura política mais recente do País, ou mesmo de reações que possam ter 

ocorrido no âmbito nacional e internacional em virtude da cassação do referido mandato 

presidencial. 

 No que se refere à metodologia empregada, a presente dissertação utilizou-se de uma 

abordagem qualitativa e quantitativa, com ênfase na primeira, uma vez que o objeto de 

pesquisa, a percepção dos países que compõem o Cone Sul-americano a respeito da atuação 

do Brasil na integração regional e defesa, possui um caráter notadamente subjetivo. No que 

diz respeito ao objetivo geral de pesquisa, esta classifica-se como descritiva – explicativa (Gil, 

2002). É descritiva na medida em que tem como um importante objetivo o estabelecimento de 

relações entre as variáveis já apresentadas. A pesquisa assume também um caráter 

explicativo, na medida em que outro objetivo relevante de nossa pesquisa consiste em 

identificarmos as causas ou ao menos os fatores que contribuíram para uma possível 

percepção, nas mídias regionais, da existência de caráter subimperialista na atuação brasileira. 

 No que tange aos procedimentos técnicos utilizados na coleta de dados, a pesquisa 

classifica-se como bibliográfica (Gil, 2002). Por meio de livros, artigos científicos, 

dissertações, teses, publicações periódicas, e, principalmente, por meio de matérias 

jornalísticas nacionais e internacionais, buscou-se ampliar o conhecimento a respeito de uma 

possível percepção, por parte de países do Cone Sul, de um caráter subimperialista na atuação 

do Brasil, seja no processo de integração regional sul-americano, seja na concepção dos 

projetos estratégicos das Forças Armadas brasileiras; assim como as suas possíveis causas ou 

fatores contribuintes. 

 Buscando satisfazer os objetivos propostos para a presente pesquisa, assim como dar 

uma sequência lógica a mesma, sem perder de vista a complexidade e a subjetividade que a 

caracterizam, esta dissertação foi dividida em seis seções. Após a primeira seção, destinada à 

introdução, o trabalho conta com quatro capítulos, encerrando-se com as considerações finais. 

 Na introdução foi apresentada uma breve consideração sobre o perfil histórico das 

iniciativas de cooperação e integração regional surgidas no âmbito da América Latina e da 

América do Sul durante o século XX. Abordou-se a mudança ocorrida na estratégia de 

integração do governo brasileiro ao optar por um modelo restrito aos países sul-americanos. 

Ainda nesta seção foram apontados questionamentos de países vizinhos no tocante à atuação 

econômico-comercial do Brasil na região, levantando-se a possibilidade de tais 
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questionamentos surgirem também no que diz respeito ao projeto brasileiro de ampliação de 

suas capacidades de defesa. Também foram abordados o processo metodológico empregado 

na pesquisa e a estruturação dos capítulos que a compõem. 

 O capítulo 1 se presta a fornecer o suporte teórico necessário a consecução da 

pesquisa. Seu foco principal reside em explicar o motivo pelo qual os Estados cooperam entre 

si. Para tal foram utilizadas duas das correntes de pensamento predominantes nas Relações 

Internacionais: a Realista e a Liberal. Precedendo tal discussão abordou-se a questão do 

surgimento do Estado e as funções básicas por ele assumidas. Foram abordadas ainda as 

mudanças sofridas pela cooperação militar internacional no pós-Guerra Fria, assim como a 

razão pela qual atores estatais hesitam em estabelecer laços cooperativos. 

 O foco central do capítulo 2 reside na apresentação do modo de atuação do Brasil na 

integração regional sul-americana, o que foi exposto por meio de duas visões antagônicas 

presentes no debate acadêmico. Para tal, anteriormente, abordou-se a dimensão político-

estratégica das iniciativas de cooperação e integração regional surgidas a partir da década de 

1990. 

 O capítulo 3 destinou-se a demonstrar a forma de atuação do Brasil na área de 

segurança e defesa no Cone Sul e América do Sul, com foco nos projetos estratégicos 

vinculados as suas Forças Armadas. Buscou-se demonstrar a compatibilidade existente entre o 

aumento das capacidades de suas Forças Armadas e, a dimensão territorial e riquezas 

nacionais. Antes, porém, procurou-se demonstrar a histórica carência sul-americana no que se 

refere a um processo endógeno de cooperação com foco na segurança e defesa, como também 

o marco representado pela proposta brasileira de criação do Conselho de Defesa Sul-

americano (CDS), na busca de uma identidade própria para a região. 

 No capítulo 4, levando-se em conta o estudo realizado nos capítulos anteriores, foram 

abordadas as reações das mídias dos países do Cone Sul-americano a respeito da atuação do 

Brasil, tanto na questão econômico-comercial, quanto na concepção dos projetos estratégicos 

de suas Forças Armadas. Dada a crescente importância assumida pela mídia não só no 

cotidiano dos países, como também na política internacional, as reações dos países do Cone 

Sul foram pesquisadas fundamentalmente em fontes jornalísticas, nacionais e internacionais, 

por meio das quais buscou-se verificar a percepção desses países no que tange a atuação 

brasileira em ambos os campos já referenciados, assim como as suas possíveis causas ou 

fatores contribuintes. 

 Já na última seção do trabalho, destinada às considerações finais, foram destacados os 

principais resultados verificados ao longo da pesquisa e que melhor a representam, após o 
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que, registrou-se a impressão final do autor a respeito do papel desempenhado pelo Brasil na 

dinâmica regional sul-americana nesse início de século XXI. 
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1. A COOPERAÇÃO INTERESTATAL E AS TEORIAS DE RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS 

 

 Antes de qualquer abordagem atinente à cooperação entre os Estados por meio das 

Teorias de Relações Internacionais (RI), torna-se fundamental abordarmos alguns pontos que 

precedem tal discussão, como por exemplo, o surgimento do Estado e as funções básicas por 

ele assumidas. Faz-se necessário ainda, uma breve passagem por alguns aspectos teóricos que 

parecem sugerir que a necessidade de cooperação foi concebida juntamente com o nascimento 

do próprio Estado e do sistema de Estados, já que, ao coexistirem, impõe-se a necessidade de 

lidar com a existência do outro. 

 O Estado é uma forma de organização social tão consagrada na realidade política 

contemporânea que poderia nos levar a presumir que este sempre existiu. Neste sentido, 

Jackson e Sorensen (2007) são categóricos ao afirmar que trata-se de uma premissa falsa, 

esclarecendo que o Estado e o sistema de Estados não foram criados por Deus, nem tampouco 

pela natureza, tratando-se, portanto, de uma instituição histórica, cuja configuração foi 

determinada por um grupo de pessoas em determinada época. Os autores apontam o Estado 

como uma opção de organização da vida política, a qual não é imutável e, além de apresentar 

vantagens e desvantagens, está sujeita as inevitáveis transformações ocasionadas pelo 

transcorrer do tempo. 

 A leitura da obra mais famosa de Thomas Hobbes, Leviatã
6
, torna-se fundamental para 

entendermos o surgimento do Estado moderno. Hobbes coloca o seu ponto de vista sobre a 

natureza humana e sobre a necessidade de um governo forte, com o poder centrado em um 

único indivíduo (Estado absolutista). O autor expõe a necessidade da criação do grande 

Leviatã, o qual seria a encarnação do próprio Estado, “um homem artificial, embora de maior 

estatura e força do que o homem natural, para cuja proteção e defesa foi projetado” 

(HOBBES, 2006, p.09). Hobbes ressalta que “a soberania é uma alma artificial, pois dá vida e 

movimento ao corpo inteiro”, destacando ainda que “a segurança do povo é seu objetivo”. Na 

segunda parte de sua obra o autor coloca como missão precípua do Estado manter o povo em 

paz no seu interior, bem como defendê-lo de uma possível invasão estrangeira. 

 Com o passar dos séculos, muitos países hoje considerados desenvolvidos, foram 

capazes não só de conquistar e manter, mas também de desenvolver certos valores, 

assegurando a seu povo não somente as condições sociais básicas necessárias, mas um 

                                                             
6 

Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. Publicada em Paris no ano de 1651, 

durante o seu exílio na França. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Natureza_humana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
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elevado padrão de vida. Desta forma, é lícito afirmarmos que o êxito desses Estados na 

assunção de tal responsabilidade estabeleceu uma espécie de padrão internacional a ser 

alcançado pelos demais atores estatais. 

 Corroborando com a ideia anterior, no que diz respeito às funções básicas do Estado, 

seguramente podemos apontar que “Há, no mínimo, cinco valores sociais básicos que os 

Estados supostamente devem defender: segurança, liberdade, ordem, justiça e bem-estar. 

Por serem tão fundamentais ao bem-estar humano, tais valores sociais precisam ser protegidos 

e garantidos” (JACKSON; SORENSEN, 2006, p.22, grifo nosso). Ainda segundo os mesmos 

autores, essas são as principais razões da existência dos Estados atualmente, enquanto 

organizações sociais baseadas em territórios. 

 No que tange à cooperação entre Estados, faz-se necessário esclarecer previamente o 

que vem a ser soberania. Para Bobbio (1998, p.1179) “Em sentido restrito, na sua significação 

moderna, o termo Soberania aparece, no final do século XVI, juntamente com o de Estado, 

para indicar, em toda sua plenitude, o poder estatal, sujeito único e exclusivo da política”. 

Heye (2012, p.333) esclarece que “o desenvolvimento do conceito de soberania está 

intrinsecamente vinculado ao processo histórico de formação do Estado” e que o 

fortalecimento desse conceito “implicou na alteração da própria estrutura do sistema 

internacional, uma vez que fundamentou a autoridade política no princípio de exclusividade 

territorial” (HEYE, 2012, p.333). Ainda com relação à soberania, cabe ressaltarmos que o 

Direito Internacional Público
7
 (DIP) garante o princípio da independência e da soberania dos 

Estados. Desta feita, pode-se afirmar que, ao menos juridicamente, os Estados são 

absolutamente independentes entre si, o que de forma alguma quer dizer que estejam 

apartados uns dos outros. Neste sentido, John Locke (1994), em sua obra intitulada Segundo 

Tratado sobre o Governo Civil, ao propor a criação do Poder Federativo
8
, o qual seria 

responsável por gerir as relações com outros Estados, já nos apontava uma clara necessidade 

dos Estados se relacionarem. Para o filósofo liberal inglês, nascido em 1632, o completo 

isolamento do Estado em relação aos seus iguais, contrariava uma realidade que já estava 

posta, de forma que não representava uma opção. 

                                                             
7 

O Direito Internacional Público é o ramo do Direito que visa regular as relações internacionais e tutelar temas 

de interesse internacional, norteando a convivência entre os membros da sociedade internacional, que passam 

assim, a ser também sujeitos de direito internacional público. 
8 

A fim de garantir a liberdade do indivíduo, Locke busca limitar o poder do Estado, para o que propõe uma 

separação de poderes em Executivo, Legislativo e Federativo. Este último “[...] se quisermos, podemos chamá-lo 

de federativo. Uma vez que se compreenda do que se trata, pouco me importa o nome que receba. [...] 

implicando na administração da segurança e do interesse do público externo, com todos aqueles que podem lhe 

trazer benefícios ou prejuízos [...]” (LOCKE, 1994, p.75). 
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 Passados mais de três séculos de crescente interação entre os Estados, especialmente 

os europeus, constata-se que muitas dessas interações foram acompanhadas de certa 

conflituosidade, seja no campo político, econômico-comercial ou sociocultural. Não resta 

dúvida que conflito e competição são uma constante no Sistema Internacional (SI), portanto, 

pode-se afirmar que, em qualquer época, assim como nos dias atuais, ao integrar o SI os 

Estados: 

 

[...] se unem e se influenciam e, portanto, devem encontrar meios de coexistir e 

de lidar uns com os outros. Ademais, estão geralmente incorporados aos mercados 

internacionais, que geram efeitos sobre as políticas dos governos e sobre a riqueza e 

o bem-estar de seus cidadãos (JACKSON; SORENSEN, 2006, p.20, grifo nosso). 

 

 Em complemento à ideia anterior os autores apontam ainda que o isolamento de um 

país, seja por decisão própria ou por imposição de outros países que integram o SI, via de 

regra, implica em grande sofrimento da população do país isolado. Não resta dúvida que o 

relacionamento entre Estados impõe-se mesmo como uma necessidade, em que pese muitas 

vezes alguns Estados ocuparem posições claramente antagônicas no cenário internacional. 

 

1.1 A COOPERAÇÃO PELA PERSPECTIVA REALISTA 

 

 Assim como em qualquer outra área do conhecimento humano, não há nas Relações 

Internacionais teorias homogêneas, nem mesmo dentro de uma mesma corrente de 

pensamento, como é o caso dos teóricos realistas. No entanto, pode-se afirmar que alguns 

pontos marcam com clareza a posição realista, na medida em que esses percebem um mundo 

no qual as interações ocorridas nos diversos níveis, em grande medida não se pautam por 

princípios morais, mas sim pela razão de Estado (custo x benefício). 

 Para entender a cooperação conforme é percebida pela Tradição Realista, faz-se 

necessário algumas considerações prévias a respeito do modo pelo qual estes miram o mundo. 

Nas teorias realistas os Estados são tidos como os atores principais de um SI anárquico
9
, 

motivo pelo qual buscam garantir a sua sobrevivência por meio do acúmulo de poder. 

Prevalece ainda entre os realistas a noção de autoajuda (self-help), segundo a qual, em última 

análise, os Estados só podem contar com as suas próprias capacidades, a fim de alcançar os 

seus objetivos de proteção e sobrevivência no plano internacional. 

                                                             
9 

O termo empregado não tem o significado de caos, mas sim de ausência de uma autoridade central 

hierarquicamente superior aos Estados, capaz de regular a relação entre esses e manter a ordem por meio de 

poder coercitivo próprio, caso necessário. 
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 Às portas da Segunda Guerra Mundial, já no ano de 1939, Edward Carr publica a obra 

Vinte Anos de Crise: 1919 – 1939, na qual, com grande erudição, apresenta ao leitor os 

principais aspectos do primeiro debate teórico nas Relações Internacionais, ou seja, o embate 

entre as ideias realistas e ideias utópicas (daqueles denominados pelo autor de idealistas) 
10

. 

 No pós Segunda Guerra, o pensamento acerca da política internacional no Ocidente 

será marcado pelo impacto das ideias produzidas nos Estados Unidos, elaboradas tanto por 

norte-americanos como por refugiados da guerra. Neste sentido, no ano de 1948, Hans 

Morgenthau, considerado um dos principais autores do Realismo Clássico norte-americano, 

publica a obra A política entre as nações: a luta pelo poder e pela paz, na qual apresenta os 

seis princípios do Realismo político, que segundo o autor deveriam nortear a política externa 

do Estado. 

 Prosseguindo em nossa abordagem apreciaremos de forma objetiva dois dos seis 

princípios estabelecidos por Morgenthau, os quais julga-se suficientes para a compreensão do 

posicionamento do autor no que diz respeito à questão da cooperação. Não resta dúvida que a 

proposta de Morgenthau na referida obra era opor-se fortemente as crenças liberais, 

elaborando uma teoria pautada numa interpretação realista da política internacional. Nesse 

sentido, o alemão nos apresenta o segundo princípio do Realismo político, cuja ideia principal 

“[…] é o conceito de interesse definido em termos de poder” (MORGENTHAU, 2003, p.6). 

A fim de trazer ainda mais luz sobre a questão, destaca-se que: 

 

Na visão utilitarista de Morgenthau, todos os Estados buscam o mesmo: maximizar 

ganhos e minimizar perdas, que são medidos na quantidade de relações de poder 

favoráveis produzidas e desfavoráveis evitadas. O interesse nacional, portanto, é o 

conceito que põe em marcha toda e qualquer estratégia de política exterior 
(RODRIGUES, 2008, p.42, grifo nosso). 

 

 Outro ponto muito revelador, no que tange à franca oposição entre as Escolas Realista 

e Liberal, nos é apresentado pelo autor no quarto princípio do Realismo político, por meio da 

seguinte assertiva: “O realismo político é consciente da significação moral da ação política, 

como o é igualmente da tensão inevitável existente entre o mandamento moral e as exigências 

de uma ação política de êxito” (MORGENTHAU, 2003, p.20). Morgenthau esclarece que o 

Realismo político não procura encobrir ou mesmo suprimir essa tensão existente, o que 

                                                             
10

 Na visão do autor os primeiros esforços sistematizados nas RI, cujo intuito era evitar uma nova guerra de 

proporções mundiais, como a ocorrida de 1914-1918, foram concebidos por estudiosos que pensaram o mundo 

de uma forma idealizada, a qual não encontrava respaldo na realidade, ao invés de o pensarem como ele de fato 

se apresentava, ou seja, desapegado de princípios morais. 
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defende, no entanto, é a necessidade de uma clara separação entre a questão moral e a questão 

política. 

 

O realismo sustenta que os princípios morais universais não podem ser aplicados às 

ações dos Estados em sua formulação universal abstrata, mas que devem ser 

filtrados por meio das circunstâncias concretas de tempo e lugar. [...] o Estado não 

tem o direito de permitir que sua desaprovação moral da infringência da 

liberdade constitua um obstáculo à ação política vitoriosa, ela própria inspirada 

pelo princípio moral de sobrevivência nacional. (MORGENTHAU, 2003, p.20, 

grifo nosso). 

 

 Ainda na mesma obra ressalta-se a visão do autor no que diz respeito à 

impossibilidade de se construir um mundo no qual a harmonia geral de interesses conduza as 

nações à cooperação. Morgenthau (2003) destaca de forma inequívoca que a noção de 

interesse constitui mesmo o cerne da política, não sendo, portanto, alterada pelas variáveis 

temporal e geográfica. Ou seja, no que tange à natureza geral das relações internacionais, o 

que é realmente válido, segundo a visão do autor, é o fato do interesse ser o padrão constante 

com base no qual a ação política é julgada e dirigida. Tal assertiva é perfeitamente 

representada quando Morgenthau transcreve em sua obra a afirmação de Tucídides (século V 

a.C.), ratificada por diversas experiências da Grécia antiga, segundo a qual "a identidade de 

interesses é o mais seguro dos vínculos, seja entre Estados, seja entre indivíduos" 

(MORGENTHAU, 2003, p.17). 

 Dando prosseguimento ao nosso objetivo de entender a cooperação conforme é 

percebida pelos realistas, faz-se necessário lembrar que, conforme colocado no início desta 

seção, essa não é uma Escola de pensamento de vertente homogênea. É oportuno ressaltarmos 

que as diversas e intensas transformações ocorridas no plano internacional durante toda a 

segunda metade do século XX, fizeram com que muitos estudiosos passassem a contestar os 

princípios e fundamentos que serviram de alicerce ao Realismo Clássico de Morgenthau, 

dando origem assim as diversas matizes realistas11. 

 Não resta dúvida que uma das mais importantes contribuições para a transformação no 

pensamento realista dos Estados Unidos e que mais tiveram impacto na ciência política foi a 

proporcionada por Kenneth Waltz em 1979, por intermédio da obra intitulada Teoria das 

Relações Internacionais. Waltz classifica de reducionistas todas as teorias que, assim como a 

de Morgenthau, tomam o todo pela parte. De fato, Morgenthau buscou explicar o 

                                                             
11

 Considerando os limites de interesse do presente estudo, não se faz necessário detalharmos todas as visões 

oriundas das sucessivas críticas e revisões realistas, motivo pelo qual abordaremos aquelas julgadas mais 

relevantes para a compreensão da cooperação pela perspectiva dos renovadores da Escola Realista. 
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comportamento do Estado com base no comportamento do indivíduo (nível mais básico); o 

que para o norte-americano é insuficiente para se interpretar a atuação do Estado, uma vez 

que na maior parte das vezes o analista chegará a um resultado equivocado
12

. Desta feita, 

Waltz analisa o comportamento do Estado naquele que considera ser o último nível (Sistema 

de Estados), inaugurando assim o Neorrealismo (ou Realismo Estrutural). 

 Os Neorrealistas acreditam que a estrutura do SI, entendida como configuração de 

poder
13

, tem impacto direto no estímulo a cooperação interestatal. Mas o que, ou mesmo 

quem, define tal estrutura? Waltz (1979) esclarece que, naturalmente, a estrutura de um 

sistema é definida em função do modo pelo qual ocorrem as interações dos principais atores 

desse sistema, ou seja, o destino de todas as unidades do sistema será definido e afetado 

diretamente pelo modus operandi das unidades de maior capacidade. Em outras palavras, os 

Estados mais poderosos determinam o cenário de atuação não só para si, como para todos os 

demais. 

 No que diz respeito à anarquia, principal característica do SI, Wendt (1992, p.391), 

considerado um dos pioneiros do Construtivismo
14

, já no título de seu artigo deixa claro que 

“A anarquia é o que os Estados fazem dela”, ou seja, para o autor, a arquitetura do atual 

modelo de anarquia, que leva os países a uma cerrada competição e mesmo ao conflito, assim 

o é porque é de interesse dos países centrais que o seja, o que resulta na prevalência do 

conflito ao invés da cooperação. 

 Retornando a perspectiva dos Realistas Estruturais, estes percebem o SI anárquico 

como restritor da cooperação entre os Estados, uma vez que a anarquia traz para os Estados 

grande preocupação com os ganhos relativos e autoajuda (self-help), o que afeta o 

comportamento desses no sistema (Waltz, 1979). 

 É oportuno destacarmos que Rezende (2013) chama atenção para o fato de não haver 

consenso entre os Realistas no que se refere à definição de cooperação internacional. No 

entanto, o autor nos aponta uma definição que julga atender ao menos a corrente de 

pensamento Neorrealista. Nela a cooperação internacional é apresentada como o “ajuste 

voluntário das políticas dos Estados para que possam superar as suas diferenças e atingirem 

ganhos benéficos mútuos” (GRIECO, apud REZENDE, 2013, p.39). 

                                                             
12 

Cabe ressaltar que o próprio autor faz as seguintes considerações: “A priori, não se pode dizer se a redução 

será suficiente. A questão da adequação deve ser respondida através da análise do assunto a ser explicado e da 

observação dos resultados alcançados” (WALTZ, 1979, p.19, tradução nossa). “O fracasso de algumas 

abordagens reducionistas não prova, no entanto, que outras abordagens reducionistas não seriam bem-sucedidas” 

(WALTZ, 1979, p.37, tradução nossa). 
13 

 A estrutura do Sistema Internacional é definida em termos de poder: unipolar, bipolar e multipolar. 
14 

 Será abordado mais detalhadamente na subseção 1.2.2 A visão Construtivista da cooperação (p. 35). 
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 Por fim, os Realistas contemporâneos, como Mearsheimer (2001), apesar de todas as 

dificuldades
15

, admitem que os Estados cooperam, no entanto, alegam tratar-se de uma 

cooperação guiada pela lógica do equilíbrio de poder, como no caso das grandes potências 

que, via de regra, formam alianças e cooperam contra aquele que é percebido como um 

inimigo comum. 

 

1.2 A COOPERAÇÃO PELAS PERSPECTIVAS NEOLIBERAL E CONSTRUTIVISTA 

 

 Muitas correntes teóricas alternativas ao Realismo buscaram explicar a cooperação 

interestatal nas RI sob novas lentes conceituais. As décadas de 1980 e 1990 são caracterizadas 

por uma produção acadêmica particularmente próspera para os teóricos que buscaram opor-se 

a tradicional interpretação Realista da cooperação internacional. Tal oposição foi influenciada 

de certo por importantes mudanças ocorridas no cenário internacional, tal como a queda do 

Muro de Berlim (1989) e a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 

(1991). Doravante abordaremos as teorias julgadas mais relevantes para a compreensão da 

cooperação sob uma nova perspectiva, tal como a apresentada pela Tradição Liberal 

(Neoliberalismo), assim como pelas abordagens Construtivistas. 

 

1.2.1 A visão Neoliberal da cooperação 

 

 Preliminarmente destaca-se que, apesar de não se tratar de uma corrente de 

pensamento completamente homogênea, os teóricos Liberais integram uma Escola bem mais 

coesa que a Realista, uma vez que boa parte das teorias liberais tem sua procedência 

alicerçada na obra de Immanuel Kant
16

. 

 No contexto do final da Primeira Guerra Mundial, ocorrida de 1914-1918, tiveram 

início os primeiros esforços sistematizados nas RI, cujo intuito era evitar uma nova guerra de 

proporções mundiais. O desenvolvimento tecnológico alcançado pelas grandes potências 

havia resultado não só na perda de milhões de vidas humanas, como também numa destruição 

material sem precedentes, as quais trouxeram consequências econômicas profundas. Desta 

feita, naturalmente, os impactos negativos da guerra geraram um ambiente favorável a uma 

                                                             
15 

Mearsheimer indica a preocupação com os ganhos relativos e a trapaça como os dois fatores que mais 

contribuem para limitar a cooperação entre os Estados. 
16 

Em particular, nas obras: Ideia de uma História Universal de um Ponto de Vista Cosmopolita, de 1784 e Para 

a Paz Perpétua: um Esboço Filosófico, publicada no ano de 1795. 
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reação pacifista, de forma que, no que tange à política internacional, a preocupação central 

dos estudiosos era criar condições para que a paz mundial pudesse prosperar. 

 A visão liberal, de acordo com os seus autores iniciais, acreditava que o uso da razão, 

inerente a todos os seres humanos, possibilitaria a edificação de uma ordem internacional 

pacífica, na medida em que a humanidade percebesse o quanto o uso da guerra como 

instrumento de política externa era economicamente ineficiente e imoral. Segundo os liberais, 

os custos da guerra superam amplamente os potenciais benefícios. Entendiam, portanto, que 

as relações interestatais poderiam ser aperfeiçoadas por meio das instituições e da concepção 

de ideias adequadas. A transparência nas intenções e nas ações dos Estados afastaria o medo 

de trapaça, o que conduziria os países a um crescente processo cooperativo. A assertiva 

transcrita a seguir, de caráter notadamente prescritivo, avoca diversos pontos a serem 

observados pelos Estados, com o propósito de se evitar a guerra, além do que, revela um 

retrato fiel da cooperação tal qual é percebida pelos liberais. 

 

A escola liberal tece uma relação direta entre paz internacional e as noções de 

liberdade comercial, direito dos povos à autodeterminação, crença no poder 

regulador do direito internacional, renúncia à guerra, adoção de um sistema de 

solução pacífica de controvérsias entre os Estados, desenvolvimento do conceito 

de segurança coletiva, institucionalização das relações internacionais por meio de 

organizações interestatais, adoção da república democrática como modo para 

gerir as políticas domésticas (RODRIGUES, 2008, p.64, grifo nosso). 

 

 Os chamados liberais institucionalistas
17

, como pode se depreender do próprio nome, 

defendiam a necessidade de criação de instituições internacionais, as quais se materializariam 

como entidades supranacionais, pois julgavam ser esta a forma mais adequada e racional para 

solucionar os conflitos internacionais. 

 Diferentemente do que ocorre com os realistas há, nas teorias institucionalistas, uma 

definição comum do que é cooperação internacional. 

 

A cooperação ocorre quando os atores ajustam seu comportamento às preferências 

atuais ou antecipadas de outros, por meio de um processo de coordenação de 

políticas. Resumindo mais formalmente, a cooperação intergovernamental ocorre 

quando as políticas realmente seguidas por um governo são consideradas por seus 

parceiros como facilitadoras da realização de seus próprios objetivos, como 

resultado de um processo de coordenação política (KEOHANE, 1984, p.51-52, 

itálico original do autor). 

 

                                                             
17 

Mearsheimer (1994-1995) entende como institucionalistas todos os teóricos que apontam as instituições 

internacionais como capazes, em maior ou menor medida, de modificar o comportamento dos Estados. 
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 Torna-se relevante notarmos que cooperação não significa inexistência de conflito ou 

mesmo concordância plena dos Estados a respeito de determinada pauta, mas sim a adoção de 

uma solução aceitável, e que possa ser apoiada por todos os atores envolvidos. A visão 

majoritária entre os liberais é a de que a cooperação evidencia a possibilidade dos países 

chegarem a um denominador comum na resolução dos problemas mundiais, viabilizando a 

adoção de uma solução possível, mesmo que esta não seja a solução favorita de algum ou 

alguns dos Estados partícipes de determinado processo decisório. 

 Dando prosseguimento ao propósito de entendermos a cooperação conforme é 

percebida pela evolução da Tradição Liberal, e levando-se em conta os limites de interesse da 

pesquisa, não serão detalhadas todas as críticas e revisões liberais existentes, abordando-se tão 

somente aquela que mais corroborou para a compreensão da cooperação interestatal sob uma 

nova perspectiva. 

 Dentre tais revisões, surge o Institucionalismo Neoliberal (ou Neoinstitucionalismo), 

corrente na qual Robert Keohane ocupa lugar de destaque, uma vez que este não só aceita, 

como também reitera premissas fundamentais do Realismo, tal como a visão de um SI 

anárquico no qual o Estado é o seu ator principal. Mas a sua grande inovação diz respeito ao 

fato de lançar um novo olhar sobre as instituições internacionais, na medida em que o autor 

abre mão da dimensão ética segundo a qual os liberais costumam identificá-las e passa a 

apresentá-las pelo prisma da política de interesses, naturalmente, melhor aceita pelos realistas. 

Ou seja, Keohane tenta demonstrar que a falta de transparência e o egoísmo, via de regra, 

conduz as nações a resultados pouco satisfatórios e, portanto, menos racionais. As instituições 

internacionais seriam importantes para diminuírem os custos de transações e assumirem esse 

papel de tornar as relações entre as nações mais transparentes, o que as conduziria a soluções 

mais satisfatórias do que as obtidas sem a sua existência. 

 A ideia de inserção das instituições internacionais sob uma perspectiva de política de 

interesses é notadamente ratificada por Keohane em 2005, uma vez que, ao elaborar o novo 

prefácio da obra Depois da hegemonia: cooperação e discórdia na economia política 

mundial, publicada pela primeira vez no ano de 1984, Keohane (2005) afirma que os Estados 

não cooperam por altruísmo ou por solidarizarem-se com o sofrimento alheio, tampouco 

buscam satisfazer um suposto interesse internacional. Na verdade cooperam para obter 

riqueza e segurança para o seu próprio povo, apostando no acúmulo de poder como meio para 

alcançar esses fins. 

 Rezende (2013) sinaliza a farta produção acadêmica dos representantes do 

Institucionalismo Neoliberal no que tange a questão da cooperação internacional, o que 
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contribui não só para o enriquecimento do debate na Academia, como também para a difusão 

e melhor compreensão do tema por parte da sociedade nos âmbitos nacional e internacional. O 

autor destaca ainda que a premissa mais importante do Institucionalismo Neoliberal refere-se 

a valorização das instituições enquanto instrumentos para a consecução da cooperação 

internacional. Um ponto fundamental na argumentação dessa corrente teórica, com vistas a 

persuadir os Estados da importância e das vantagens de sua adesão, é salientar que a 

participação nessas instituições pode trazer retornos significativos para os Estados membros, 

aumentando assim seu poder de barganha no cenário internacional. 

 A apresentação que Keohane (2005) faz das instituições internacionais por meio de 

uma perspectiva de política de interesses parece encontrar eco na seguinte afirmação de 

Rezende: “Para os institucionalistas neoliberais, as instituições são capazes de prover ganhos 

mútuos que, sozinhos, os Estados não conseguiriam obter, o que justifica a cooperação 

internacional” (2013, p.58, grifo nosso). 

 O Institucionalismo Neoliberal admite ainda que a cooperação pode dar-se por três 

vias distintas: “(a) tácita, sem necessariamente um acordo comum; (b) negociada, sendo a 

maneira mais comumente vista nas relações internacionais; e (c) imposta, como nos casos da 

estabilidade hegemônica” (MILNER, apud REZENDE, 2013, p.58-59). 

 

1.2.2 A visão Construtivista da cooperação 

 

 Dando prosseguimento ao propósito de entendermos a cooperação internacional sob 

uma nova perspectiva, e levando-se em conta os limites de interesse da pesquisa, abordaremos 

a Teoria Construtivista. 

 A transição da década de 1980 para 1990 foi palco do surgimento de uma nova 

corrente de pensamento nas RI, a qual lançou um olhar inovador sobre a questão da 

cooperação, uma vez que buscou analisar as interações interestatais enquanto fenômeno social 

e, como tal, suscetíveis a transformações. O Construtivismo, assim como as demais correntes 

de pensamento nas RI, não é homogêneo e, embora os seus autores possuam na reprimenda ao 

Realismo um ponto em comum, o fazem com diferentes intensidades, resultando em dois 

grupos distintos de autores, um mais crítico e outro mais moderado (este último gozando de 

maior representatividade). Segundo Jubran, Leães e Valdez (2015) o debate em torno da 

abordagem Construtivista tem sua origem notadamente nos Estados Unidos da América 

(EUA) e, numa escala mais reduzida, no continente europeu. Dois autores são considerados 
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pioneiros: Nicholas Onuf (1989)
18

, que encarna a crítica mais contundente ao Realismo, e 

Alexander Wendt (1992)
19

, que assume uma linha mais moderada. Esses dois autores 

tornaram-se referências, dando origem às duas principais vertentes do Construtivismo: “a 

primeira, mais à esquerda, detém maior aproximação com as visões pós-modernas ou pós-

coloniais, enquanto a segunda apresenta uma agenda de pesquisa mais próxima às visões mais 

tradicionais (realismo e liberalismo)” (JUBRAN; LEÃES; VALDEZ, 2015, p.24). 

 Nogueira e Messari (2005) apontam que os Construtivistas tem como premissa básica 

o entendimento de que o mundo é socialmente construído. Ou seja, não acreditam numa 

realidade imposta de forma predeterminada, e supostamente imutável. Acreditam, portanto, 

que vivemos em um mundo em permanente construção, cujas características são fruto de 

nossas próprias escolhas e, mesmo dentro de alguns limites, este mundo pode sim ser 

modificado. Neste sentido, os mesmos autores apontam ainda que, apesar de não se tratar de 

uma visão unânime, grande parte dos Construtivistas nega a visão Realista de uma estrutura 

anárquica do SI, a qual seria permanente e responsável por guiar as relações interestatais. 

Dessa forma, alegam que a anarquia internacional de fato existente, assim o é porque foi 

socialmente construída para sê-lo, como podemos depreender da assertiva abaixo: 

 

Isso significa que definir as relações internacionais como um espaço de conflito e de 

competição permanentes é parcialmente correto, já que a natureza da anarquia 

não é predeterminada: sendo socialmente construído, o sistema internacional 

pode variar entre o conflito e a cooperação. Os processos de construção e 

reconstrução são permanentes e abrem espaço para a contínua possibilidade de 

mudança (NOGUEIRA; MESSARI, 2005, p.167, grifo nosso). 

 

 Na visão de Nicholas Onuf (1989), representante da parcela mais crítica dos 

Construtivistas, o Estado, diferentemente do que pregam os Realistas, não exerce o papel de 

ator unitário e muito menos de um ator racional nas RI. Conforme nos indica Rezende (2013), 

Onuf integra um grupo de autores que deu origem a chamada virada linguística, que valoriza 

não somente o discurso, mas também a fala como um importante elemento da ação, já que 

essa última exerce influência na aceitação do discurso feito. Dentro dessa linha acredita que a 

atual hegemonia cultural, fortemente presente no SI, foi concebida por meio da construção de 

um conjunto de discursos predominantes, os quais contribuem para reforçar a visão 

equivocada de uma realidade que se impõe de forma supostamente imutável, como por 

                                                             
18 

Cunhou o termo construtivista em sua obra Mundo criado por nós: regras e regra na Teoria Social e Relações 

Internacionais (Tradução nossa). 
19 

Autor do artigo Anarquia é o que os Estados fazem dela: a construção social da Política de Poder (Tradução 

nossa). 
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exemplo, a anarquia apresentada pelos Realistas como uma constante inerente ao sistema. 

 Alexander Wendt (1992), representante da linha mais moderada e com maior 

representatividade nas RI, diferentemente de Onuf, aceita a visão do Estado como principal 

ator das RI, assim como reconhece a racionalidade em suas ações. Jubran, Leães e Valdez 

(2015) nos chamam atenção para o posicionamento de Wendt no que tange a dois pontos 

fundamentais. O primeiro refere-se ao questionamento de uma ideia fortemente presente na 

visão Realista, a qual aponta a estrutura anárquica do SI como a inevitável condutora dos 

países ao conflito ou a uma situação de constante competição
20

. O segundo ponto diz respeito 

ao papel da identidade como uma variável fundamental a compreensão da política externa de 

um Estado
21

. Por fim, cabe ressaltar a contribuição de Rezende (2013), ao apontar a 

perspectiva de Wendt (1992) no sentido de não identificar na anarquia internacional 

nenhuma lógica de competição, tal qual fundada na autoajuda (self-help), conforme 

constatada por Waltz (1979) e demais Realistas. Wendt alega que a partir da proposta de 

socialização dos Estados, tornar-se-ia possível um novo modelo de anarquia, o qual poderia 

assumir diversas arquiteturas possíveis. 

 Inegavelmente desde a década de 1990, a corrente de pensamento Construtivista 

ocupou um espaço crescente na academia, seu grande mérito, muito além da profusão de 

autores e publicações, reside na explicação da cooperação internacional sob novas bases, 

afastando-se da consagrada abordagem Realista. Desta feita, traz consigo uma inestimável 

contribuição teórico-conceitual, capaz de alterar a expectativa de comportamento dos Estados 

nas RI. Pois a proposição de uma via de socialização dos Estados torna a cooperação uma 

possibilidade real, inclusive no âmbito da Defesa, uma vez que, para os Construtivistas, ao 

menos em tese, a cooperação deixa de ser estruturalmente impedida. Não por acaso, na década 

de 1990 os chamados Estudos de Segurança encontram um ambiente teórico favorável ao seu 

florescimento, adentrando o século XXI também com grande força acadêmica
22

. 

 

                                                             
20 

O autor alega que para um diagnóstico mais preciso seria necessário observar o comportamento dos atores, 

com o propósito de permitir a identificação de possíveis tendências ao conflito ou cooperação. 
21 

A fim de destacar a grande importância do papel exercido pela identidade, Wendt (1992) recorre a um 

exemplo emblemático, esclarecendo que apesar do Reino Unido possuir em torno de 200 armas nucleares, este, 

em virtude de seu histórico laço de amizade com os Estados Unidos, é percebido como uma ameaça muito 

inferior àquela representada pela Coreia do Norte, mesmo que esta última estivesse de posse de uma única ogiva 

nuclear. 
22 

Segundo Jubran, Leães e Valdez (2015) a vertente Construtivista liderada por Alexander Wendt chegou a 

atingir o status de Mainstream na academia norte-americana. Os autores destacam que em pesquisa publicada 

recentemente pelo jornal Foreign Policy, Wendt foi considerado o autor norte-americano mais influente nas RI 

nas últimas duas décadas, chegando mesmo a superar importantes ícones da díade Realista/Liberal, tal como 

Waltz e Keohane, respectivamente. 
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1.3 A COOPERAÇÃO MILITAR NO PÓS-GUERRA FRIA 

 

 Notadamente, a partir da década de 1990, a cooperação militar internacional sofreu 

uma mudança relevante, não só em sua natureza, mas também em seus objetivos, o que pôde 

ser percebido com maior intensidade nos países democráticos do ocidente. Esse novo modelo 

de relacionamento militar verificado no SI recebe o nome de “Nova Diplomacia de Defesa” 

(Cottey e Forster, 2004). Rezende (2013) nos aponta alguns exemplos inequívocos do 

surgimento desse novo modelo, o qual materializou-se por meio de um aumento exponencial 

das Operações de Paz da Organização das Nações Unidas (ONU), a partir de 1990
23

; o 

Programa Parceria para a Paz da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), criado 

em 1994; assim como os diversos tipos de cooperação em tempos de paz entre Estados. 

 Penedos (2014) nos chama a atenção para o fato de que a Diplomacia de Defesa
24

 já 

existia com outros nomes e formas há muitas décadas, no entanto, o reconhecimento efetivo 

de sua importância deu-se relativamente há pouco tempo, tanto em termos políticos, quanto 

acadêmicos. 

 Silva (2014, p.95) define Diplomacia de Defesa como “o conjunto de práticas sociais 

específicas de agentes oficiais, para construir e reproduzir as relações não coercitivas no 

âmbito da Defesa entre os Estados e outras entidades que atuam na política internacional”. 

Essas práticas são hoje amplamente reconhecidas como uma importante ferramenta de política 

externa e de segurança dos países, sendo ratificada pela 

 

[...] disseminação desse fenômeno em escala mundial, envolvendo os Estados e 

outras entidades que atuam na política internacional. [...] Além das interações 

bilaterais, existe um conjunto de interações multilaterais, [...]. Embora a maioria 

tenha um caráter regional, existem outras com abrangência global ou inter-regional, 

que se constituem em fóruns de diálogo que possibilitam reunir informações, 

comunicar e negociar condições de cooperação, acordos, mecanismos e tratados 

(SILVA, 2014, p.84, grifo nosso). 

 

                                                             
23 

No caso brasileiro, somente na década de 1990, as Forças Armadas (FA) tiveram participação em três missões 

de Paz de grande vulto: (1) Missão de Paz em Moçambique, no ano de 1994, com a participação de uma 

companhia; (2) Missão de Paz em Angola, no ano de 1995, com um efetivo superior a mil homens, participação 

de um Batalhão, uma Companhia de Engenharia e um Posto de Saúde; (3) Missão de Paz no Timor Leste, 

iniciada no ano de 1999 e, em virtude da crescente escalada de violência no país, encerrada somente no ano de 

2006. Ainda na década de 1990 inúmeros militares das FA brasileiras atuaram como Observadores das Nações 

Unidas na América Central, Europa e África. 
24 

Diversos autores utilizam o termo "Diplomacia de Defesa" e "Diplomacia Militar" para representar o mesmo 

fenômeno. No entanto, ressalta-se que alguns autores privilegiam a utilização do primeiro, por acreditarem que 

este transmite com maior clareza a ideia do emprego não violento de recursos militares da esfera da Defesa entre 

os Estados e demais organizações que atuam no SI. 
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 Cottey e Forster (2004) indicam que a Nova Diplomacia de Defesa compreende ações 

que extrapolam o movimento de contrabalanceamento. Essas ações são realizadas com três 

objetivos principais: (1) Engajar estrategicamente antigos inimigos, ou mesmo inimigos em 

potencial, utilizando-se da assistência militar como instrumento de prevenção de conflitos; 

(2) Promover relações democráticas entre civis e militares, particularmente no que diz 

respeito ao padrão ocidental de controle objetivo das Forças Armadas; (3) Aprimorar as 

capacidades regionais de manutenção da paz. 

 Levando-se em conta o foco dos três objetivos da Diplomacia de Defesa, juntamente 

com todas as atividades passíveis de serem realizadas, a fim de alcançá-los, pode-se afirmar 

que houve uma mudança significativa nos padrões de cooperação militar internacional em 

tempo de paz, uma vez que, notadamente, lançou-se um novo olhar sobre a questão, cujo 

propósito principal passou a ser a prevenção de conflitos. 

 De fato, quando imaginamos a missão de uma Força Armada, naturalmente nos vem à 

mente a utilização do aparato militar disponível na sua forma mais tradicional e, 

historicamente constatada pela humanidade, ou seja, o uso da força ou, no mínimo, a ameaça 

de seu uso, com vistas a atingir o objetivo estabelecido pelo poder político em determinado 

conflito ou situação conflituosa. Pois é exatamente nesse ponto que o conceito da Diplomacia 

de Defesa encontra a sua maior transformação, conforme verifica-se na assertiva de Penedos 

(2014, p.32), que para além da prevenção, nos aponta a importância da aplicação dessa 

mesma Diplomacia no pós-conflito, assim como destaca a relevância da mudança de 

mentalidade pretendida: 

 

Sendo inegável o seu contributo para a prevenção de conflitos, não deve ser 

subestimada a sua importância e utilidade como sistema de alerta precoce, e na 

reconstrução pós-conflito. Utilizada para promover a estabilidade e a segurança 

através da alteração de atitudes e da percepção das partes num conflito, é o 

desarmamento da mente (MoD, 2000, p.4) que distingue a Diplomacia da Defesa 

(Itálico original da autora, grifo nosso). 

 

 Corroborando com essa perspectiva de transformação no cenário internacional 

destaca-se que: 

 

A chave de mudança da última década é que a cooperação em defesa agora está 

sendo usada não apenas em seu papel de longa data na realpolitik
25

, apoiando as 

                                                             
25 

Realpolitik (do alemão real "realístico", e politik, "política") refere-se à política ou diplomacia baseada 

principalmente em considerações práticas, em detrimento de noções ideológicas. O termo é frequentemente 

utilizado pejorativamente, indicando tipos de política que são coercitivas, imorais ou maquiavélicas. 

Henry Kissinger, em sua obra Diplomacy, conceitua Realpolitik como sendo "Política externa baseada em 



40 
 

forças armadas e a segurança de países aliados, mas também como meio de 

perseguir objetivos mais amplos de política externa e de segurança (COTTEY; 

FORSTER, 2004, p.7, tradução nossa). 

 

 Uma importante contribuição da Diplomacia de Defesa, no que diz respeito ao 

cumprimento de seu objetivo de Promover a democracia no mundo, refere-se à cooperação 

militar com países autoritários ou em fase de transição. Segundo Penedos (2014) existem 

inúmeras formas por meio das quais os integrantes do Ministério da Defesa (MD), sejam civis 

ou militares, podem influenciar seus congêneres a respeito das vantagens da adoção de um 

regime democrático que exerça o controle das Forças Armadas. Esse argumento encontra 

amparo também na seguinte afirmação: “Se lhes for dada essa missão, os oficiais, 

extremamente capazes, homens e mulheres das Forças Armadas de regimes democráticos 

encontrarão formas, ainda mais eficazes, para divulgar os ideais e práticas democráticas” 

(BLAIR, apud PENEDOS, 2014, p.33). 

 Todavia, apesar da Nova Diplomacia de Defesa representar um importante e 

significativo avanço no tradicional modelo de relacionamento militar, é fundamental 

ressaltarmos que esta não pode ser encarada como uma panaceia dos conflitos interestatais, 

mesmo porque, naturalmente, ela apresenta alguns problemas que precisam ser melhor 

analisados. Particularmente no que diz respeito ao objetivo de Engajamento estratégico de 

inimigos para prevenir conflitos, Cottey e Forster (2004) chamam atenção para possíveis 

dificuldades de utilização da cooperação militar como instrumento de confiança, em duas 

situações específicas. Caso o conflito interestatal tenha origem nas incertezas de ambas as 

partes, é possível que a construção da confiança seja alcançada. Já no caso do conflito calcar-

se na existência de diferenças profundas entre os países, é pouco provável que a cooperação 

militar seja capaz de contribuir de forma significativa para a redução dessas diferenças
26

. 

 Outra dificuldade apontada pelos autores diz respeito a um grande dilema. Em que 

medida a realização da cooperação militar deve estar vinculada a existência de um regime 

democrático e até mesmo ao respeito dos direitos humanos? Ora, se o objetivo principal é a 

prevenção do conflito em si, não parece haver coerência em se condicionar a realização da 

cooperação militar ao tipo de regime político adotado pela outra parte. No entanto, um grave 

problema pode advir dessa decisão, uma vez que a cooperação militar com um regime 

                                                                                                                                                                                              
cálculos de poder e interesse nacional" (1994, p.137, tradução nossa) que resultou na unificação da Alemanha. 
26 

Como é o caso da relação existente entre a Federação Russa e os EUA ou mesmo entre a República Popular da 

China e os EUA. 
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autoritário pode ser interpretada como um endosso à continuidade do regime, que de certa 

forma recebe uma espécie de legitimação automática. 

 Além dos óbices já mencionados, faz-se necessário esclarecer ainda que, a estratégia 

de prevenção de conflitos no mundo não se resume exclusivamente à Diplomacia de Defesa, 

sendo esta última tão somente uma parte contribuinte de uma estratégia obrigatoriamente mais 

ampla. No caso da América do Sul, Penedos (2014) destaca que Brasil e Argentina 

demonstraram esse entendimento quando foram capazes de superar a histórica tensão 

existente entre os países
27

. 

 

1.4 POR QUE ESTADOS NÃO COOPERAM MAIS? 

 

 Ainda no que diz respeito à explicação da cooperação interestatal, por meio das 

diversas teorias, sejam elas Realista, Neoliberal ou Construtivista, é mister destacarmos que, 

independentemente da visão a que se queira aderir, todas as teorias parecem concordar em um 

ponto: a dificuldade em se alcançar a cooperação e, ao atingi-la, a hesitação dos atores estatais 

em aprofundar seus laços cooperativos. Esta última assertiva torna-se ainda mais evidente ao 

constatar-se “[...] que em questões relacionadas à segurança dos Estados, a cooperação é ainda 

menos institucionalizada e mais difícil de ser atingida do que em questões econômicas, por 

exemplo” (REZENDE, 2013, p.71). 

 Naturalmente, antes de tomar parte em processos cooperativos, os Estados avaliam o 

“custo x benefício” de sua adesão, particularmente naqueles cujo ingresso venha a 

comprometê-lo a médio e longo prazo. Urpelainen (2012) nos aponta que dado o ambiente de 

incerteza internacional, boa parte dos Estados evita engajar-se em cooperações que 

signifiquem aumento de dependência ou que exijam ajustamentos políticos complexos entre 

os parceiros, uma vez que, quanto maior o aprofundamento da cooperação, maior será a 

dificuldade para revertê-la. Uma cooperação profunda, via de regra, resulta numa redução do 

leque de opções externas dos Estados participantes, além de materializar-se em clara 

diminuição do poder de barganha daqueles Estados que constituem o elo mais fraco da 

corrente, particularmente quando há uma flagrante assimetria de poder entre os Estados 

envolvidos. 

 Não se pode perder de vista a assertiva de Mearsheimer (2001, p.53, tradução nossa), 

                                                             
27 

Um caso emblemático diz respeito à questão nuclear, que durante as décadas de 1970 e 1980 geraram grande 

desconfiança entre Brasil–Argentina e, somente após a adoção de políticas transparentes para o setor, como a 

criação da Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC), no ano 

de 1991, foi possível construir a confiança necessária a uma efetiva aproximação entre os países no setor. 



42 
 

segundo a qual “nenhum nível de cooperação pode eliminar a lógica dominante da 

competição por segurança”. 

 Veremos, a partir do próximo capítulo, como se estabelece a cooperação brasileira no 

âmbito do Cone Sul e da América do Sul. 
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2. O BRASIL E A INTEGRAÇÃO DO CONE SUL E DA AMÉRICA DO SUL 

 

 A fim de possibilitar uma melhor compreensão do papel exercido pelo Brasil nos 

processos de integração em que tomou parte, e que caracterizaram a América do Sul nesse 

início de século XXI, faz-se necessário recordar alguns aspectos da história sul-americana 

recente, de forma a compreendermos o ambiente político-estratégico regional que precedeu a 

participação brasileira nas referidas iniciativas integracionistas. 

 A maior parte dos países do subcontinente se caracterizou pela prevalência de 

governos autoritários durante a década de 1970. Esses governos adentraram a década de 1980 

dando claros sinais de seu esgotamento, uma vez que os referidos regimes haviam acumulado 

elevado grau de desgaste interno e externo na década anterior. Os governos militares, até 

mesmo em virtude de sua natureza militar, dentre outros fatores, acabaram por conduzir os 

países nos quais se instalaram a uma situação de relativo isolamento internacional. 

Particularmente os países do Cone Sul, com vistas a reduzir os efeitos da crise econômica que 

assolava a região na década de 1980, buscaram uma melhor inserção no sistema internacional, 

no entanto, se depararam com uma dificuldade crescente, exatamente em virtude de suas 

questionáveis legitimidades. 

 De forma pactuada ou não, os anos oitenta marcaram o fim dos regimes militares na 

maior parte dos países da região. Apesar da redemocratização, esses países ainda sentiam os 

efeitos político-econômicos advindos dos regimes autoritários a que estiveram submetidos por 

anos, e em alguns casos, por décadas. Porém, de forma inusitada, tais tribulações tiveram um 

efeito positivo, já que a constatação de dificuldades e interesses comuns, a despeito da 

existência de desconfianças históricas
28

, resultaram no estreitamento da relação entre os 

países do Cone Sul, o que mais tarde se estenderia à América do Sul como um todo. 

 

2.1 A INTEGRAÇÃO DO CONE SUL, A UNIÃO DAS NAÇÕES SUL-AMERICANAS E 

O BRASIL 

 

 Para um melhor entendimento da integração ocorrida no Cone Sul, torna-se 

fundamental destacarmos a chamada Declaração do Iguaçu, uma vez que esta teve um papel 

fundamental de reafirmação da aproximação entre as duas maiores economias da América do 

Sul, notadamente Brasil e Argentina, já em curso desde o Governo Figueiredo (1979-1985). 

                                                             
28 

Como no caso da conturbada relação Brasil x Argentina, por exemplo. 
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 Produzida a partir do encontro entre os presidentes do Brasil (José Sarney) e Argentina 

(Raúl Alfonsín), ocorrido em novembro de 1985 em Foz do Iguaçu - PR, a Declaração foi um 

importante marco na relação entre os países, na medida em que, além de ratificar o crescente 

processo de integração bilateral, serviu ainda para que Brasil e Argentina determinassem 

também a “criação de uma comissão mista de alto nível para estudar a cooperação e a 

integração econômica dos dois países” (MONIZ BANDEIRA, 1987, p.74). 

 Em virtude da crise econômica vivenciada por ambos os países à época, a questão 

econômico-comercial ocupou papel de destaque no processo de integração binacional, motivo 

pelo qual, naturalmente, Argentina e Brasil seguiram firmando diversas Atas e Acordos de 

Complementação Econômica. Dessa forma, criaram-se bases ainda mais sólidas, as quais 

permitiram que no ano de 1991 fosse celebrado o Tratado de Assunção (MERCOSUL), 

figurando como membros fundadores Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 

 Na prática, a criação do MERCOSUL buscava uma melhor inserção de seus 

integrantes numa economia mundial globalizada, e, na perspectiva de Abdul-Hak (2013, p.74-

75) sua criação pretendia atingir dois objetivos principais: 

 

promover a estabilidade sub-regional após a redemocratização e fortalecer a inserção 

internacional de seus Estados-membros. Com o Protocolo de Ushuaia, o 

MERCOSUL tornou a proteção da democracia condição de participação no próprio 

bloco. No contexto do liberalismo econômico da década de 90, com sua ênfase em 

blocos de comércio regionais, era visto como um instrumento importante para evitar 

a marginalização econômica em face da globalização econômico-financeira 

internacional. 

 

 Quase uma década após o Tratado de Assunção ter sido firmado buscou-se ampliar a 

integração para todo o subcontinente. Dentro dessa visão integracionista há um evento 

emblemático que merece ser destacado em virtude de seu ineditismo. Meunier e Medeiros 

(2013) afirmam que a convite do então presidente Fernando Henrique Cardoso, ocorre em 

Brasília, em 31 de agosto e 1º de setembro de 2000, a primeira reunião de todos os presidentes 

da América do Sul. No referido evento, a chamada Cúpula de Brasília, “discute-se como 

organizar a convivência cooperativa e coordenada entre os Estados nos setores de comércio, 

infraestrutura, luta contra drogas ilícitas, informação e tecnologia” (MEUNIER; MEDEIROS, 

2013, p.674). Os mesmos autores esclarecem ainda que, durante a segunda reunião dos 

presidentes sul-americanos, ocorrida na cidade de Guayaquil (Equador), em 26 e 27 de julho 

de 2002, foi dispensada especial atenção à Iniciativa para a Integração da Infraestrutura 
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Regional Sul-Americana (IIRSA)
29

. Pois, desde a primeira reunião, já havia se consolidado a 

ideia de que, em virtude da contiguidade geográfica dos países, o desenvolvimento regional só 

seria alcançado por meio de ações conjuntas, ou seja, era necessário que todos os países da 

América do Sul compartilhassem desafios e oportunidades. 

 Dando prosseguimento ao processo de integração sul-americano iniciado na Cúpula de 

Brasília (2000), é realizada a terceira reunião dos presidentes da América do Sul, dessa vez 

em Cusco (Peru), em dezembro de 2004, na qual “se decide criar a Comunidade Sul-

Americana de Nações (CASA), reforçando a pretensão de formar um bloco econômico entre 

os doze países: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, Equador, 

Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname” (MEUNIER; MEDEIROS, 2013, p.674). 

 Diante do exposto, parece claro que a proposta de formação da nova Organização 

pautava-se fortemente num modelo de integração cujo eixo principal era econômico-

comercial. No entanto, segundo Abdul-Hak (2013), já na primeira reunião de Chefes de 

Estado da CASA, ocorrida em Brasília (2005), o então presidente da Venezuela, Hugo 

Chávez, propôs modificar o nome da iniciativa para UNASUL (União da América do Sul), 

além do que, argumentou a respeito da necessidade de redefinição das metas estratégicas 

estabelecidas para a integração sul-americana
30

. 

 Posteriormente, em 2007, a proposta venezuelana acabou sendo aprovada por 

consenso como União das Nações Sul-Americanas (UNASUL), durante a realização da I 

Cúpula Energética Sul-Americana, evento sediado pela própria Venezuela, o que viabilizou a 

construção da Organização sobre novas bases (Abdul-Hak, 2013). Faz-se necessário 

esclarecer que não se tratava de simples mudança da sigla que passaria a designar a 

Organização, mas sim, mudanças significativas nos objetivos a serem alcançados por esta. O 

novo modelo de Organização Internacional, naturalmente, demandou um novo Tratado 

Constitutivo, o qual foi aprovado durante Cúpula Extraordinária realizada em Brasília, em 

maio de 2008. 
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Trata-se de um programa conjunto dos governos dos 12 países da América do Sul lançado no ano 2000 e que 

visava promover a integração sul-americana através da integração física desses países, com a modernização da 

infraestrutura de transporte, energia e telecomunicações, mediante ações conjuntas. Pretende-se, assim, estimular 

a integração política, econômica e sociocultural da América do Sul. 
30 

“Por insistência venezuelana, criou-se uma Comissão Estratégica de Reflexão sobre o Processo de Integração 

Sul-Americana, que submeteu o resultado de suas deliberações à apreciação dos Chefes de Estado reunidos em 

Cochabamba, em dezembro de 2006. O texto assinalava que a construção de um modelo inovador de 

integração regional não poderia basear-se apenas na promoção do comércio, devendo abranger uma 

articulação mais ampla de interesses políticos, sociais e culturais” (ABDUL-HAK, 2013, p.142, grifo nosso). 
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 Torna-se relevante destacar que a análise do Tratado Constitutivo da UNASUL
31

 nos 

permite afirmar que a referida Organização pretendia substituir e ir além de todos os 

processos de integração regional que a precederam, uma vez que sua proposta transcende o 

campo meramente econômico-comercial das iniciativas anteriores. A mencionada pretensão 

torna-se explícita já no preâmbulo do Tratado, conforme verifica-se na assertiva: 

 

ENTENDENDO que a integração sul-americana deve ser alcançada através de um 

processo inovador, que inclua todas as conquistas e avanços obtidos pelo 

MERCOSUL e pela CAN, assim como a experiência de Chile, Guiana e Suriname, 

indo além da convergência desses processos (UNASUL, 2008a, p.1-2). 

 

 No que diz respeito à abrangência pretendida, essa é claramente apontada em seu 

artigo 2, o qual afirma que a Organização “tem como objetivo construir, de maneira 

participativa e consensuada, um espaço de integração e união no âmbito cultural, social, 

econômico e político entre seus povos, [...]” (UNASUL, 2008a, p.2, grifo nosso). Outrossim, 

o artigo 3 do Tratado descreve o seguinte objetivo específico: “i) a consolidação de uma 

identidade sul-americana através do reconhecimento progressivo de direitos a nacionais de um 

Estado Membro residentes em qualquer outro Estado Membro, com o objetivo de alcançar 

uma cidadania sul-americana” (UNASUL, 2008a, p.3). 

 Freire (2017) salienta que o cumprimento dos objetivos que levarão a essa maior 

integração entre os povos sul-americanos deverão levar em conta a soberania e a 

independência de cada um dos Estados que compõem a UNASUL, conforme preconizado 

pelo artigo 12 do referido Tratado, o qual prevê que todas as normas da Organização serão 

adotadas por consenso. 

 No entanto, Meunier e Medeiros (2013, p.674) colocam claramente em xeque a 

capacidade da UNASUL alcançar os ambiciosos objetivos por ela propostos em seu Tratado 

Constitutivo, ressaltando que “os lentos avanços das demais experiências de integração sul-

americanas, assim como a desconfiança quanto à grande amplitude dos objetivos da Unasul 

levantam hesitações quanto à sua capacidade de constituir-se institucionalmente com eficácia 

real, para além do discurso”. 

A perspectiva de Meunier e Medeiros, apontada no parágrafo anterior, parece ser 

corroborada por Freire (2017). 

 

                                                             
31 

Versão completa do Tratado é disponibilizada pelo Itamaraty em seu sítio eletrônico. Disponível em: 

<http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_integracao/docs_UNASUL/TRAT_CONST_PORT.pdf>. Acesso em: 

18 jul. 2017. 

http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_integracao/docs_UNASUL/TRAT_CONST_PORT.pdf
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Assim, tendo por base o pensamento expresso por Mattli (1999, p. 3), é de se esperar 

que a integração regional se dê por intermédio de “muitas e variadas forças”. O 

mesmo autor destaca que a simples assinatura de um tratado de integração não é 

suficiente para a consecução do processo. Ao contrário, a integração decorre da 

execução das ações prometidas nos tratados. (MATTLI, apud FREIRE, 2017, p.22-

23). 

 

2.2 DIFERENTES VISÕES SOBRE A ATUAÇÃO BRASILEIRA NA INTEGRAÇÃO 

REGIONAL SUL-AMERICANA 

 

 A presente seção se propõe a discutir o papel desempenhado pelo Brasil na integração 

regional sul-americana nas últimas décadas. Permeia o debate acadêmico sobre o tema uma 

corrente de pensamento que, com foco na questão econômico-comercial, aponta um 

movimento de projeção de poder do Brasil sobre os países sul-americanos, por meio de 

práticas imperialistas, como sustentado por Mathias Luce (2007) em sua tese, segundo a qual 

há um flagrante “subimperialismo brasileiro” presente na América do Sul. De forma contrária, 

autores como Curado (2011), Mocelin e Costa Jr. (2013), confrontam a referida tese ao 

identificar a atuação brasileira como uma política afirmativa de promoção e coordenação de 

um projeto de integração da América do Sul que beneficia a todos os seus integrantes. 

 Dessa forma, as duas visões antagônicas presentes no debate acadêmico, a respeito da 

atuação brasileira no processo de integração da América do Sul, estarão representadas a seguir 

por intermédio dos argumentos utilizados por dois de seus principais expoentes. 

 

2.2.1 Virgínia Fontes e a tese da expansão do capital-imperialismo brasileiro 

 

 Inicialmente, cabe ressaltarmos que o discurso de capital-imperialismo brasileiro tem 

as suas raízes na obra do cientista social brasileiro Ruy Mauro Marini, ainda na década de 70. 

Segundo o autor, os Governos Militares no Brasil, desde a assunção do poder, em 1964, 

focaram no desenvolvimento industrial do País, o que lhes deu o poder econômico necessário 

para que pudessem exercer uma contínua e crescente hegemonia continental. O autor 

classifica o Brasil na categoria de “sub-imperialista”, a qual representa o dinamismo do 

capitalismo nacional expandindo seus capitais sobre as economias vizinhas (Marini, 1977). 

 De forma semelhante a Marini (1977), Virgínia Fontes (2010) identifica o período dos 

Governos Militares no Brasil como aquele no qual ocorre o impulso determinante para que o 

País atingisse a atual fase de desenvolvimento do capitalismo, a qual ela denomina capital-
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imperialismo, havendo, desde então, um processo contínuo de concentração do capital no 

País, conforme verifica-se no trecho: 

 

O Brasil, desde há muito integrado subalternamente no circuito internacional da 

divisão de trabalho capitalista, também experimenta na sua dinâmica interna o 

predomínio do capital- monetário, convertendo-se em país capital-imperialista. Sob 

a ditadura civil-militar de 1964, ocorreu impactante impulso à monopolização 

da economia, ao lado da implantação de um sistema financeiro. Não houve 

ruptura ou quebra de continuidade nesse processo de concentração monopólica 

e dependente, desde então. Nem a chamada década perdida, nem a abertura de 

mercados promovida pelo governo Collor e seu aprofundamento sob o governo 

Fernando Henrique, assim como as duas fortes crises econômicas em 2000 e 2008, 

reduziram o impulso concentrador do capital no país (FONTES, 2010, p.304, grifo 

nosso). 

 

 Além do aumento da concentração de capitais, sinalizado acima, Fontes (2010) aponta 

que a internacionalização das empresas brasileiras proporcionou ao Brasil as condições 

necessárias a seu ingresso definitivo no grupo dos países imperialistas, mesmo que ocupando 

uma posição subalterna em relação aos países centrais. 

 

[...] não se trata mais de mera exportação de produtos, mas da submissão de 

trabalhadores de outras nacionalidades à truculência característica da 

expansão burguesa brasileira, com o uso de milícias, informações privilegiadas, 

aplicando no exterior as práticas que aqui conhecemos [...] (FONTES, 2010, p.339, 

grifo nosso). 

 

 Para a autora, a inserção brasileira no capital-imperialismo torna-se explícita na 

medida em que ocorre a transnacionalização de capitais brasileiros baseada na exploração de 

força de trabalho e de recursos naturais em outros países, particularmente na América do Sul. 

 Em sua obra O Brasil e o Capital-imperialismo: teoria e história, Virgínia Fontes 

aponta vários exemplos de fusões e aquisições de empresas nos países vizinhos por parte de 

empresas brasileiras. “Depois da expansão do Grupo Gerdau, na década de 1990, e da Ambev, 

em 2003, empresas como Marfrig e Bertin (posteriormente reunidas na JBS Friboi, com o 

apoio do BNDES), controlavam um terço da produção uruguaia de carne bovina” (FONTES, 

2010, p.340). Ainda no Uruguai a autora aponta que no ano de 2007, a empresa brasileira 

Camil, produtora de arroz, comprou a maior processadora de arroz daquele país, cuja 

participação na produção e exportação do produto no Uruguai era da ordem de 45%. 

 Já na Argentina, somente no ano de 2009, ocorreu a compra de empresas de variados 

setores, tais como o petrolífero, cimenteiro e frigorífico, motivo pelo qual Virgínia Fontes 

destaca um trecho da obra de Novoa (2009), no qual o autor chega a falar de uma 

“brasileirização” do investimento externo direto na Argentina. 
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A Petrobras comprou a Pecom, passando a segundo grupo econômico no setor de 

petróleo e gás. A Camargo Correia comprou a maior fábrica de cimento do país, a 

Loma Negra. A Friboi comprou as unidades da Swift na Argentina e a norte-

americana Pilgrim’s Pride, tornando-se o maior polo frigorífico do mundo 

(NOVOA, apud FONTES, 2010, p.340). 

 

 No Peru, Virgínia Fontes alerta que a Petrobras já havia se instalado desde 2002, ano 

de aquisição da empresa petrolífera argentina Perez Companc, a qual possuía ramificações em 

outros países. Com o propósito de denunciar a intensificação da expansão de capitais 

brasileiros ocorrida no Peru no ano de 2004, a autora traz à tona dados da pesquisa de Luce 

(2007), os quais dão conta da implantação da Companhia Vale do Rio Doce no país, assim 

como da aquisição pela Votorantim Metais-VM da Refinaria de Zinc Cajamarquilla, seguida 

no ano de 2005 pela compra de participação acionária de 24,9% da quarta maior mineradora 

de zinco peruana. 

 

As duas aquisições projetaram a VM como o 5º maior produtor mundial de zinco. 

Em 2007, o grupo anunciou um investimento adicional de 500 milhões de dólares. A 

finalidade principal destes investimentos do Grupo Votorantim no Peru é fornecer 

matéria-prima para suas atividades industriais no Brasil. Considerando que a VM 

importa do Peru 40% do concentrado de zinco utilizado em suas plantas 

processadoras do Brasil, a conquista de fontes a baixo custo dota a empresa de 

vantagens competitivas perante concorrentes. Segundo cálculos da revista Exame, a 

VM estaria controlando hoje 62% da produção de zinco no Peru (LUCE, apud 

FONTES, 2010, p.340). 

 

 “Também o Grupo Gerdau iniciou atividades no Peru, arrematando a privatização da 

Siderperú, tendo o apoio direto do governo brasileiro (Lula da Silva). Essa forte presença 

econômica brasileira conduziu a gestões políticas no sentido de garantir tais investimentos” 

(LUCE, apud FONTES, 2010, p.341). 

 No Equador, desde 1987, ocorre a participação da Odebrecht em grandes 

empreendimentos. No setor energético, em 2002, após a compra da Perez Companc, a 

Petrobras passou a atuar no país, no entanto, pesa a suspeita de irregularidades sobre essa 

operação, além da denúncia de ocupação de áreas protegidas (Almeida, apud Fontes, 2010). 

 

Em finais de 2008, realizou-se uma Auditoria Integral do Crédito Público no 

Equador, denunciando a “ilegalidade e a ilegitimidade da dívida comercial, 

multilateral, bilateral e interna contraída por governos equatorianos entre 1976 e 

2006”, questionando abertamente o Estado brasileiro, o BNDES, o Banco do Brasil 

e a Odebrecht (LANDIVAR, apud FONTES, 2010, p.341). 
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 No tocante ao Paraguai, além do acordo referente à Hidrelétrica binacional de Itaipu, 

cujas condições são notoriamente mais vantajosas para o Brasil, há ainda a questão das 

migrações massivas de brasileiros. Na visão de Fontes (2010), em muitos casos, os chamados 

brasiguaios foram expropriados
32

 em território nacional, restando-lhes colonizar o país 

vizinho, mas há também aqueles que foram impulsionados por uma política expansionista do 

governo brasileiro. Estimativas apontam que os brasiguaios já representam aproximadamente 

10% da população paraguaia, sendo responsáveis por boa parte da produção de soja do país 

(Fontes, 2010). 

 “Também para a Bolívia ocorreu intensa emigração brasileira com compra de terras no 

país, especialmente voltada para a produção da soja, a partir de um financiamento para tanto 

aberto pelo Banco Mundial” (SILVA e MELO, apud FONTES, 2010, p.342). 

 Por meio da obra de Luce (2007), Virgínia Fontes traz dados que apontam a existência 

de cerca de 200 mil brasileiros em terras bolivianas, no entanto, apenas 100 famílias 

brasileiras, dentre as que compõem esse contingente, são responsáveis por 35% das 

exportações de soja da Bolívia, cuja produção concentra-se quase toda no Departamento de 

Santa Cruz (Fontes, 2010). 

 Em relação à exploração do setor energético boliviano, a autora destaca a criação da 

Petrobras Bolívia no ano de 1996, pois desde então a petrolífera brasileira passou a ser a 

maior empresa do ramo em atividade naquele país
33

, possuindo 39,5% das reservas de 

petróleo e 45,9% das reservas provadas e prováveis de gás, além de controlar várias etapas da 

cadeia produtiva, como por exemplo, 100% do refino (Fontes, 2010). 

 Após a exposição de alguns exemplos de investimentos de transnacionais brasileiras 

localizados na América do Sul, Virgínia Fontes destaca que a expansão do capital brasileiro 

sobre as economias vizinhas não é um movimento recente, uma vez que: 

 

As grandes empresas construtoras brasileiras – Odebrecht, Andrade Gutierrez, 

Camargo Corrêa, Mendes Júnior, Queiroz Galvão e OAS – iniciaram seu processo 

de transnacionalização na década de 1970, com forte apoio governamental, ainda 

sob a ditadura (FONTES, 2010, p.343). 

 

                                                             
32 

Segundo Fontes (2010) a expropriação (primária) refere-se à expulsão de suas terras, por razões diversas, de 

grandes massas campesinas ou agrárias. Em geral ficam incapacitadas de manter a sua produção através de 

procedimentos tradicionais, normalmente agrários, e acabam sendo atraídas pelas cidades. 
33 

Cabe ressaltar que em 2005 o Congresso boliviano aprovou a Lei de Nacionalização dos Hidrocarbonetos, o 

que possibilitou que o governo Morales decretasse, em 1º de maio de 2006, a nacionalização do setor de petróleo 

e gás no país. 
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 Outro ponto relevante destacado pela autora em sua obra, diz respeito à utilização do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como uma ferramenta 

para viabilizar a transnacionalização das empresas brasileiras. Virgínia Fontes constata que a 

atuação capital-imperialista do Brasil se intensificou nos últimos anos, o que, segundo a 

autora, só foi possível em virtude de haver uma política de Estado neste sentido. Tal assertiva 

encontra respaldo em medidas tomadas na gestão de governos recentes na história do Brasil, 

os quais não só promoveram alterações no estatuto do BNDES, como também criaram linhas 

de crédito especialmente para atender as fusões e aquisições de empresas nos países vizinhos, 

num quadro de política externa claramente expansionista, conforme verifica-se no trecho: 

 

No final do governo Cardoso realizou-se uma reforma nos estatutos do BNDES 

de forma a permitir o financiamento a operações de capital brasileiro no 

exterior. No governo seguinte, de Lula da Silva, em 2005, implementou-se no 

mesmo banco uma linha de crédito para a internacionalização de empresas 

brasileiras (LUCE, apud FONTES, 2010, p.346, grifo nosso). 

 

 Alguns países vizinhos tem reagido a esse modus operandi, como é o caso, por 

exemplo, do Equador, onde há o registro de inúmeras denúncias contra o governo brasileiro, 

acusado de praticar uma política indutiva, na qual a liberação de financiamento do BNDES 

para a realização de obras de infraestrutura no país estaria condicionada a contratação de 

empreiteiras brasileiras (Luce, apud Fontes, 2010). 

 Por fim, Virgínia Fontes chama a atenção para o contínuo e intenso movimento de 

concentração e centralização de capitais no Brasil, destacando o fato de que nem mesmo a 

forte crise econômica de 2008 foi capaz de conter tal impulso. Aliás, de forma, contrária, os 

setores de maior concentração de capital parecem ter saído ainda mais fortalecidos desta. A 

autora aponta ainda a manutenção da tendência de criação de novos megaconglomerados 

brasileiros, os quais estarão não só aptos, como ávidos por trilhar o caminho da 

transnacionalização, pavimentado pelo financiamento público e com a chancela da máquina 

estatal. 

 

2.2.2 Samuel Pinheiro Guimarães e a tese da liderança natural do Brasil 

 

Numa perspectiva oposta a de Virgínia Fontes, defensora da tese de que o Brasil 

compõe o grupo de países imperialistas, apesar de sua posição subalterna em relação aos 

países centrais, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, Secretário-Geral das Relações 

Exteriores do Brasil durante o primeiro mandato do governo Lula e autor de diversas obras 
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acadêmicas, argumenta que a acusação de expansão dos capitais brasileiros sobre os países 

vizinhos, na verdade, diz respeito a um processo de integração sul-americano que beneficiará 

todos os países do bloco, no qual o Brasil, em virtude das dimensões de sua economia, 

território e população, naturalmente, exerce um papel de liderança. 

 O embaixador indica, no entanto, as diversas vantagens atinentes à integração, as quais 

beneficiam não só as economias brasileira e argentina, mas todas as economias sul-

americanas, na medida em que 

 

[...] decorrem não somente da possibilidade de alcançar maior eficiência, e assim 

aumentar sua capacidade de competir no mercado mundial a partir de uma base 

regional maior, como de questões específicas que se referem à agricultura, aos níveis 

de nutrição, ao aprendizado industrial – e, consequentemente, ao aumento de 

produtividade, ao desenvolvimento e à proteção adequada dos serviços – e, 

finalmente, à possibilidade de reduzir disparidades regionais (GUIMARÃES, 2005, 

p.371). 

 

 Primeiramente o diplomata destaca que a América do Sul, por questões óbvias, mas 

nem sempre lembradas, constitui a área geográfica imediata de inserção do Brasil no cenário 

internacional e, portanto, área de atuação prioritária de sua política externa, de interesses 

econômicos e estratégias de segurança (Guimarães, 2005). 

 Além do que, se a América do Sul almeja ter uma maior relevância no cenário 

internacional, faz-se necessária a união de todos os países que a compõem em torno de um 

projeto de integração regional abrangente e efetivo, o qual permitirá o fortalecimento do bloco 

e, portanto, um aumento de seu poder de barganha em virtude de sua melhor inserção no 

sistema internacional. 

 Em sua obra Desafios Brasileiros na Era dos Gigantes, Samuel Pinheiro Guimarães 

aponta que a vulnerabilidade política somente poderá ser reduzida por meio de projetos de 

ação específicos. Declarações retóricas não trazem resultados satisfatórios. A questão só será 

enfrentada de forma eficiente através de um sólido polo político e econômico sul-americano, 

cuja construção e consolidação dependem em boa medida da aceitação do protagonismo 

brasileiro no referido processo. Nesse sentido, além da ampliação dos laços já criados pelo 

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), Guimarães (2005) defende a necessidade de 

articulação do Brasil visando a sua inclusão nos principais centros de decisão mundial, como 

por exemplo, o Conselho de Segurança das Nações Unidas e o G-8. O autor chama a atenção 

para o fato de que futuramente o Conselho de Segurança irá deliberar e tomar decisões a 

respeito de temas que afetam diretamente a realidade sul-americana, e, portanto, são de vital 

interesse para a região, tal como a questão hídrica, o meio ambiente, pobreza, drogas, 
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terrorismo, regime político, etc. Segundo o diplomata, a possível reforma do Conselho, com 

vistas a sua ampliação, representa uma oportunidade ímpar para a inclusão da América do Sul 

neste órgão de governança mundial, além do que, abriria a possibilidade de ingresso em 

outros importantes centros de decisão mundial, tal como o G-8. 

 Guimarães (2005), no entanto, alerta que a articulação brasileira deve ser 

acompanhada de muita cautela e, mesmo que o Brasil, em virtude de suas características, seja 

o país com melhores condições para pleitear uma vaga como membro permanente do 

Conselho de Segurança, sua candidatura deve ser obtida por meio de consenso entre os 

integrantes do bloco. Apesar das rivalidades há muito superadas, faz-se necessária, ainda, uma 

particular coordenação com a Argentina, para que esta não se sinta ameaçada por uma maior 

projeção brasileira. É fundamental que toda essa movimentação seja reconhecida pelos 

demais países sul-americanos como parte de uma estratégia coletiva que trará uma maior 

representatividade e participação da América do Sul nos processos decisórios mundiais. 

 No trecho a seguir verificamos a preocupação do embaixador não só a respeito do tipo 

de liderança exercida pelo Brasil neste processo de fortalecimento da identidade sul-

americana, como também em relação a mais dois pontos tidos como cruciais, que são o 

equacionamento das diferentes realidades econômicas dos países sul-americanos, assim como 

a importância da não adesão a qualquer megabloco liderado por países centrais. 

 

[...] prioridade da política exterior brasileira é a construção de um pólo sul-

americano a partir de uma liderança não hegemônica, com a implantação de 

mecanismos de compensação, de reestruturação econômica e de firme redução das 

disparidades entre os países na América do Sul. A premissa econômica 

indispensável dessa estratégia, de um lado, é a não-absorção do Brasil e da 

América do Sul por qualquer grande bloco liderado por países altamente 

desenvolvidos, como seria a Alca (GUIMARÃES, 2005, p.299, grifo nosso). 

 

 No tocante a postura das grandes potências em relação à América do Sul, Guimarães 

(2005) observa que estas, em particular os Estados Unidos, consideram a região e, 

particularmente o Brasil, uma importante peça em seu planejamento estratégico. Segundo o 

autor há uma clara percepção no sentido de que a plena realização do potencial brasileiro e 

sul-americano, alteraria significativamente a correlação de forças em nível mundial. Na 

prática isto poderia se traduzir em redução de privilégios dos quais os países centrais gozam 

na região. Desta feita, as grandes potências tem interesse na não superação das crônicas 

vulnerabilidades existentes na América do Sul, de forma que empenham-se em garantir que o 

desenvolvimento político, econômico e militar da região não afete os seus interesses nos 

diversos níveis (mundial, regional e local). Para o atingimento desta meta, as grandes 



54 
 

potências exercem uma dominação econômica, cultural, psicológica e se preciso, militar, 

sobre os países periféricos. Há uma flagrante e particular utilização da mídia com o claro 

propósito de convencer as pessoas da necessidade do estabelecimento de uma comunidade 

internacional na qual se mantenha o status quo atual, ou seja, os grandes Estados periféricos 

devem se contentar com uma posição subordinada e complementar em relação aos países 

centrais. 

 No trecho a seguir é possível verificar a prática de outras formas de cooptação dos 

países subdesenvolvidos, as quais permitem manipulá-los de forma mais democrática e com 

ares de legitimidade: 

 
No processo de implementação de seus objetivos, procuram manietar a capacidade 

dos grandes Estados da periferia de executar estratégias de superação do 

subdesenvolvimento e da dependência, pois essas podem afetar seus interesses, 

[...] Nessa estratégia, procuram obter a participação dos Estados periféricos, 

essencial para conferir a aparência de legitimidade e universalidade a construções 

jurídicas extremamente assimétricas como a própria Organização Mundial do 

comércio (OMC), o Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP) e o Regime de 

Controle de Tecnologia de Mísseis (MTCR), que são apresentados como vitórias 

progressistas e pacifistas da humanidade, mas cuja finalidade é manter privilégios 

econômicos e edulcorar a violência unilateral contra os Estados que resistem a se 

deixar cooptar, absorver e submeter (GUIMARÃES, 2005, p.349-350, grifo nosso). 
 

 É fundamental que o Brasil e a América do Sul sejam capazes de defender de forma 

mais efetiva os seus interesses de longo prazo, particularmente em um mundo caracterizado 

pela instabilidade, violência e arbitrariedade. Para tal, todos os países sul-americanos 

precisam trabalhar incansavelmente em prol da emergência de um sistema mundial multipolar 

no qual a América do Sul seja efetivamente um dos polos e não somente a extensão de 

qualquer outro polo econômico ou político liderado por um país central (Guimarães, 2005). 

 Por fim, Samuel Pinheiro Guimarães esclarece que a participação do BNDES como 

um dos órgãos financiadores do processo de integração sul-americano, diz respeito a uma das 

importantes contribuições brasileiras que tem por objetivo viabilizar a execução dos diversos 

projetos da IIRSA. O diplomata aponta que a atuação do BNDES já financiou mais de uma 

dezena de grandes projetos de infraestrutura física na América do Sul e que o oferecimento de 

linhas de crédito especiais impulsiona o processo de integração, uma vez que permite a 

materialização da infraestrutura física necessária ao aumento do volume de comércio entre os 

países do bloco. Desta forma, portanto, o Brasil contribui de forma efetiva para a redução das 

assimetrias, princípio defendido pelo próprio Brasil como fundamental para uma integração 

não hegemônica da América do Sul. 
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 Após evidenciar a participação brasileira no processo de integração do Cone Sul e da 

América do Sul, no seu viés econômico-comercial, faz-se necessário verificar como se 

estabelece a cooperação brasileira, no âmbito sub-regional e regional, no que tange ao campo 

da segurança e defesa, o que veremos a partir do próximo capítulo. 
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3. O BRASIL E A DEFESA NO ÂMBITO DO CONE SUL E DA AMÉRICA DO SUL 

 

 Historicamente a América do Sul caracterizou-se pela escassez de cooperação militar 

no âmbito regional. Apesar da década de 1990, e o início da década de 2000, terem 

contemplado a celebração de alguns instrumentos que previam a cooperação bilateral na área 

militar, entre o Brasil e alguns vizinhos do Cone Sul, notadamente Argentina e Paraguai, na 

prática, houve uma predominância de operações combinadas, realizadas de modo pontual, ou 

mesmo entendimentos que se concretizaram somente no nível das Forças Singulares. Tais 

iniciativas, apesar de terem a sua importância no processo de construção da confiança entre os 

países do Cone Sul, eram quase que simbólicas, e, dessa forma, ocorrendo isoladamente, não 

se materializaram numa cooperação militar efetiva, capaz de conferir identidade própria à 

região, em termos de segurança e defesa. 

 O fato concreto é que desde o término da Segunda Guerra Mundial a América do Sul 

subordinou-se a uma perspectiva de defesa hemisférica, concebida e ofertada pelos Estados 

Unidos. No entanto, a ocorrência da Guerra das Malvinas
34

 pôs em xeque o TIAR, lançando 

questionamentos de países sul-americanos a respeito da validade e credibilidade desse 

instrumento de segurança coletiva, o que contribuiu para o início do longo processo de 

construção de um arranjo endógeno de segurança, pautado pela cooperação, o qual culminou 

na criação do Conselho de Defesa Sul-americano (CDS) em 2008, integrado pelos doze países 

da América do Sul. 

 

3.1 ANTECEDENTES DO CONSELHO DE DEFESA SUL-AMERICANO NO CONE SUL: 

A CONSTRUÇÃO DA CONFIANÇA 

 

 Um traço comum marca de forma muito peculiar a vida política nacional de todos os 

países que integram o Cone Sul-americano. Durante a segunda metade do século XX, mesmo 

que em diferentes períodos, invariavelmente, todos foram palco de golpes orquestrados por 

seus respectivos setores militares. Independentemente das características e peculiaridades 

atinentes ao “regime militar” instalado em cada um dos países, a partir de 1976
35

, todo o Cone 

                                                             
34 

Conflito armado ocorrido no Atlântico Sul no ano de 1982, entre a República Argentina e o Reino Unido, o 

qual envolvia a disputa pela soberania dos arquipélagos das Malvinas, Geórgia do Sul e Sandwich do Sul. Os 

confrontos duraram aproximadamente dois meses, tendo como desfecho a vitória do Reino Unido. 
35 

Ano da mais recente ruptura institucional promovida pelos militares na República Argentina, último país da 

região a aderir ao “modelo”. O país foi governado por uma Junta Militar até 1983, ano em que ocorreu a 

redemocratização. 
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Sul já estava sendo conduzido por governos autoritários, nos quais o poder político era 

efetivamente exercido e controlado por militares. Paradoxalmente, apesar dessa característica 

comum, havia um “clima” de grande rivalidade e desconfiança entre os respectivos governos 

militares, o que tornava a região instável, reduzindo sobremaneira a possibilidade de 

cooperação entre os países do cone Sul, particularmente numa área sensível como a defesa. 

 É relevante destacar que, ao final da década de 1970, os governos militares da região 

já apresentavam um alto nível de desgaste, tanto interno quanto externo. A deterioração 

interna dos regimes pode ser medida em função dos crescentes questionamentos internos a 

respeito da legitimidade dos referidos governos, assim como a externa pode ser facilmente 

verificada ao constatar-se as crescentes dificuldades encontradas pelos integrantes do Cone 

Sul ao buscarem uma melhor inserção internacional para os seus países. 

 No entanto, ressalta-se que, foi justamente essa dificuldade comum aos governos 

autoritários do Cone Sul que acabou por contribuir para o início do distensionamento de suas 

relações. Tal assertiva é corroborada por Soares (2008), que aponta a busca desses países por 

maior autonomia no SI, frente aos interesses estadunidenses, como um dos principais aspectos 

contribuintes para a ocorrência da cooperação militar no Cone Sul. Esse mesmo autor ratifica 

o seu posicionamento ao afirmar que “a aproximação no campo da Defesa e Segurança pode 

conduzir à percepção de interesses comuns entre os países, ainda que o ponto de partida das 

relações bilaterais tenha historicamente se caracterizado por forte desconfiança, 

principalmente no campo da segurança” (SOARES, 2008, p.167). 

 Mais tarde, já na década de 1980, outro fator ocorrido de forma massiva na região, a 

redemocratização, seja de forma pactuada ou por colapso do regime, é identificada por Soares 

(2008) como determinante para a cooperação militar no Cone Sul-americano. 

 Particularmente em relação à Argentina, a distensão tem início ainda no ano de 1979, 

quando o contencioso entre Argentina e Brasil a respeito do aproveitamento dos recursos 

hídricos da Bacia do Paraná foi dirimido por meio da assinatura do Acordo Tripartite Itaipu – 

Corpus. O referido acordo traz a relação bilateral Brasil – Argentina para um novo patamar, 

cuja importância é determinada de forma precisa por Fajardo (2004, resumo), ao afirmar que 

“as notas diplomáticas trocadas pelos signatários em 19 de outubro de 1979 representam um 

marco simbólico, ponto de inflexão entre a disputa geopolítica e a política de cooperação, o 

qual é alcançado apesar dos países envolvidos serem governados por regimes militares de 

exceção”. 

 Outro ponto histórico de tensão entre Brasil e Argentina diz respeito à questão nuclear. 

Especificamente nesse campo, a confiança começou a ser construída ainda em 1980, quando o 
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então presidente do Brasil, General Figueiredo, em visita oficial a Buenos Aires, assinou 

juntamente com o General Videla, Chefe da Junta Militar que governava a Argentina, o 

Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento e a Aplicação dos Usos Pacíficos da Energia 

Nuclear. Na verdade, por tratar-se de uma área estratégica da defesa, e, portanto, 

extremamente sensível, o acordo mencionado anteriormente foi apenas o pontapé inicial de 

um longo processo de construção da confiança entre Brasil – Argentina, o qual culminou na 

criação da ABACC em 1991, materializando assim uma política transparente e efetiva para o 

setor, capaz de retroalimentar a confiança mútua. 

 Além do acordo na área nuclear, Moniz Bandeira (2010) aponta que, na visita a 

Buenos Aires de 1980, o presidente Figueiredo firmou ainda diversos protocolos de 

cooperação entre Brasil – Argentina, os quais possuíam como objetivo a ligação entre os 

sistemas elétricos dos países; construção de uma ponte sobre o Rio Iguaçu, possibilitando a 

integração física; cooperação científico-tecnológica entre os países; além de acordos na área 

militar. Especificamente nessa última, o mesmo autor esclarece que fora estabelecida parceria 

na fabricação de aeronaves de emprego militar e mísseis; intercâmbio de material entre a 

Siderbras
36

 e Fabricaciones Militares de Argentina (FMA), assim como um projeto conjunto 

para o lançamento de um satélite de comunicações. 

 Outro fator que contribuiu de forma significativa para a construção da confiança Brasil 

– Argentina, fortalecendo a cooperação futura entre os países, foi a postura assumida pelo 

governo brasileiro por ocasião da Guerra das Malvinas, ocorrida em 1982. Apesar de 

oficialmente ter adotado uma posição de neutralidade no conflito entre a República Argentina 

e o Reino Unido, de forma velada, o Brasil forneceu aos argentinos 02 aeronaves Embraer 

(EMB-111), conhecidas como “Bandeirante Patrulha”, destinadas ao patrulhamento de área 

marítima para localização de embarcações
37

. 

 Nos anos seguintes o Brasil prosseguiu mirando na cooperação, particularmente com a 

Argentina, não só como forma de alcançar o desenvolvimento conjunto, mas também como 

estratégia de manutenção de um ambiente regional seguro. Dentro desse espírito 

integracionista, Brasil e Argentina assinaram sucessivas Atas e Acordos de Complementação 

Econômica, os quais redundaram no Tratado de Assunção (1991), tendo como membros 

fundadores Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. 

                                                             
36 

Empresa siderúrgica estatal brasileira privatizada durante o Governo Collor (1990-1992). 
37 

Informação publicada por Airway em seu sítio eletrônico. Disponível em: <https://airway.uol.com.br/a-

primeira-guerra-de-um-aviao-embraer/>. Acesso em: 15 set. 2019. 

https://airway.uol.com.br/a-primeira-guerra-de-um-aviao-embraer/
https://airway.uol.com.br/a-primeira-guerra-de-um-aviao-embraer/
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 Após esse breve panorama das relações argentino-brasileiras, ressalta-se que há no 

Cone Sul outras relações tão ou mais complexas, como por exemplo, pode-se verificar na 

relação bilateral Argentina – Chile. Trata-se de uma relação conturbada, historicamente 

marcada pela desconfiança e litígios territoriais, uma vez que as disputas entre esses países, 

por diversas áreas localizadas na região mais meridional do continente, datam do século 

XIX
38

. 

 As relações tornaram-se ainda mais difíceis quando, ainda nos primeiros episódios da 

Guerra das Malvinas (1982), o Chile, que oficialmente havia se declarado neutro, passou a 

colaborar secretamente com o Reino Unido, assumindo um importante papel em parte das 

operações de inteligência planejadas pelos britânicos. Segundo Morales (2012), de forma 

contrária aos países da América Latina, o Chile não titubeou em auxiliar o Reino Unido 

durante o conflito. Além de cederem bases para operações aéreas de reconhecimento, o 

governo chileno alertava os ingleses a respeito de qualquer movimentação de tropa ou mesmo 

preparativo de ataque aéreo argentino que tomasse conhecimento, o que contribuiu para que 

as Forças britânicas não fossem pegas de surpresa. Ainda segundo o mesmo autor, chegou-se 

a cogitar a possibilidade de realização de operações de ataque contra a Argentina continental a 

partir de território chileno, o que não veio a se concretizar. 

 No que diz respeito ao rumo da guerra, pouco mais de dois meses após o início das 

hostilidades, a disputa pela soberania dos arquipélagos das Malvinas chega ao fim com a 

vitória do Reino Unido. O desfecho foi marcado pela rendição incondicional das tropas 

argentinas, que a essa altura já enfrentavam problemas logísticos e operacionais de toda 

ordem, mas ainda assim resistiam de forma extremamente precária na defesa, já inviável, das 

poucas posições ainda não conquistadas pelos britânicos. Naturalmente, a derrota argentina 

acelerou a queda da Junta Militar que governava o país e, o final do ano de 1983 foi marcado 

pela redemocratização. 

 O primeiro presidente civil pós-ditadura foi Raúl Alfonsín, cuja prioridade era 

reinserir a Argentina no plano internacional, pois assumira um país mergulhado em sérios 

                                                             
38 

Morales (2012) esclarece que em 1971 Chile e Argentina procuraram solucionar suas disputas territoriais por 

meio de arbitragem internacional, cuja mediação foi realizada pela Rainha Elizabeth II. O resultado foi 

anunciado em 1977, tendo em grande medida sido mais favorável aos chilenos, o que contribuiu para aumentar a 

rivalidade entre os países, já que o governo argentino não concordou com a solução apresentada pela corte 

arbitral. Em 1978 a Argentina declarou a decisão inválida e começou a preparar-se para um confronto armado, o 

qual só foi evitado graças à intervenção do Papa João Paulo II. 
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problemas socioeconômicos, cujo isolamento internacional só contribuía para o agravamento 

da crise
39

. 

 A despeito das desavenças históricas, e mesmo depois da conduta chilena durante as 

Malvinas, Abdul-Hak (2013) afirma que a necessidade argentina de romper o isolamento era 

tão premente que já nos primeiros meses do governo Alfonsín buscou a aproximação com o 

Chile, mesmo com o país vizinho vivendo ainda sob plena ditadura Pinochet (1973-1990). A 

autora esclarece que houve sucesso na aproximação, e ainda no ano de 1984 os países 

chegaram a um acordo a respeito da centenária disputa sobre o Canal de Beagle. 

A distensão entre os vizinhos austrais prosseguiu exitosa e após sete anos 

 

os presidentes Menem e Alwyn encerraram vinte e três litígios territoriais bilaterais, 

sendo que o litígio remanescente foi decidido por laudo arbitral em 1995. Seguiram-

se tratados de complementação econômica e contra a proliferação química e 

biológica. A partir de 1995, foram institucionalizados mecanismos regulares de 

consultas militares e políticas e, em 2001, os dois países adotaram uma 

metodologia padronizada comum, definida pela CEPAL, para medir gastos de 

defesa. O passo mais ambicioso foi a criação, em 2005, de uma força de paz 

combinada (Fuerza de Paz Cruz del Sur), a cargo de um Estado-Maior Conjunto 

Combinado. Além de promover a criação de confiança bilateral, a Força de Paz 

seria colocada à disposição da ONU para atuação com a anuência dos Estados-

membros (ABDUL-HAK, 2013, p.74, grifo nosso). 

 

 No que se refere às relações com os dois menores países do Cone Sul, Paraguai e 

Uruguai, ressalta-se que, apesar do MERCOSUL (1991) ter sido criado, indiscutivelmente, 

com foco na questão econômico-comercial, um importante efeito colateral de sua criação 

pode ser verificado no olhar minucioso de Abdul-Hak (2013, p.75): “Embora não tenha tido 

como objetivo central a cooperação em defesa e segurança, consolidou a dessecuritização das 

relações Brasil-Argentina, em torno das quais gravitaram o Uruguai e o Paraguai”. 

 Nessa toada de distensão política, os países do Cone Sul deixaram de mirar somente 

na divergência e no conflito de interesses para, de forma contrária, passar a focar nos pontos 

em que havia convergência, reduzindo assim as tensões político-militares que historicamente 

caracterizaram a região da Bacia do Prata, o que gerou efeitos positivos para diversos setores. 

Dessa forma, a década de 1990 trouxe as condições necessárias à ocorrência da cooperação 

militar entre os países do Cone Sul, e, apesar de num primeiro momento a cooperação ter 

                                                             
39 

À medida que as acusações de violação dos direitos humanos durante o “regime militar” argentino (1976-

1983) foram se tornando públicas, o país foi sendo submetido a crescentes sanções econômico-comerciais, 

impostas não só pelos países centrais, como também por organismos internacionais. Desta feita, a situação do 

país no cenário internacional foi gradativamente se tornando cada vez mais delicada e restritiva. A derrota nas 

Malvinas contribuiu sobremaneira para o aumento da pressão interna, que, somada a forte pressão externa, 

resultou numa crise ainda mais aguda. A situação do governo militar tornou-se insustentável, tendo como 

desfecho o inevitável colapso do regime. 
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ficado muito restrita a realização de operações concebidas por cada uma das Forças 

Singulares, essa foi a materialização da cooperação possível na época, que, apesar de ainda 

distante do nível ideal, teve um importante papel no processo de construção da confiança 

entre os países do Cone Sul. 

 Ressalta-se ainda que, no transcorrer da década de 1990, o aumento gradativo da 

confiança foi se traduzindo não só no aumento da cooperação militar, como também na sua 

diversificação. Configurou-se assim um crescente intercâmbio de pessoal, que além de 

contemplar o exercício de tropas dos três ramos das Forças Armadas, passou a abranger a 

formação de militares, que tinham a oportunidade de frequentar cursos em suas contrapartes, 

estreitando ainda mais os laços de amizade entre as Forças. A cooperação militar no Cone Sul 

revelou-se também por intermédio da oferta de manutenção e modernização no Brasil de 

material de emprego militar adquirido por outros países do Cone Sul, como por exemplo, o 

serviço realizado pelo Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ) nos submarinos 

argentinos. 

 Em contrapartida, Abdul-Hak (2013) afirma que, apesar do Brasil vir estabelecendo, 

desde a década de 1990, mecanismos formais de cooperação na área de defesa com os demais 

países do Cone Sul, excetuando-se a ABACC, tais mecanismos não demonstraram 

efetividade. A diplomata aponta que muitos dos instrumentos que norteiam a cooperação 

militar com esses países, apesar de ainda estarem em vigor, se resumiram a uma única reunião 

ou mesmo a memorandos de cooperação bilateral que não estão sendo utilizados. Por fim, 

afirma que, mesmo após a virada do século, quando já havia sido criado o Ministério da 

Defesa no Brasil
40

, apesar do tratamento institucional dispensado pelo País à questão, alguns 

acordos ainda possuíam pouca relevância estratégica, e, até o ano de 2005, em sua maior 

parte, os entendimentos ainda ocorriam no nível de cada Força Singular, visto que persistiam 

resistências a uma abordagem no nível do MD
41

.  

                                                             
40 

No Brasil, instituiu-se oficialmente a gestão da defesa sob a égide de um único órgão de controle 

governamental em 10 de junho de 1999, com a criação do Ministério da Defesa (MD), por meio dos seguintes 

dispositivos legais: Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Medida Provisória nº 1799-6, de 10 de 

junho de 1999; e Decreto nº 3.080, de 10 de junho de 1999. Posteriormente, essa legislação foi complementada 

pela Emenda Constitucional nº 23, de 2 de setembro de 1999 e pela Portaria nº
 

2144/MD, de 29 de outubro de 

1999. 
41 

“[...] a partir de 2000 tornou-se necessário enquadrar esse processo em um marco político mais consistente, 

inclusive para consolidar o controle civil sobre as forças armadas. Com esse intuito foi assinado, em 2005, com a 

Argentina, o Acordo Quadro de Cooperação em Matéria de Defesa e o Ajuste Complementar ao Acordo de 

Cooperação Científica e Tecnológica na Área de Tecnologia Militar. O foco da cooperação passou a ser a 

cooperação industrial, de pesquisa e desenvolvimento na área militar, além da coordenação política, do fomento 

à transparência e da articulação de posições comuns em organismos internacionais” (ABDUL-HAK, 2013, p.76-

77). 
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3.2 A CRIAÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA SUL-AMERICANO: DIFICULDADES 

NA CONFORMAÇÃO DAS DIFERENTES VISÕES 

 

 Preliminarmente cabe esclarecer que o CDS, integrado pelos doze países da América 

do Sul, não existe de forma estanque, uma vez que trata-se de órgão inserido na burocracia da 

UNASUL, sendo, portanto, um dos doze Conselhos Ministeriais Setoriais com que conta a 

organização intergovernamental para o trato de áreas temáticas específicas
42

. 

 No que se refere à origem de sua criação, Freire (2017) aponta que, já no transcurso 

das ações iniciais da UNASUL tornou-se patente a necessidade de contar com um órgão de 

consulta, cooperação e coordenação também na área da defesa, ratificando, portanto, a 

necessidade de criação do CDS, uma antiga proposta brasileira. 

 A já conhecida intenção do Brasil de criar um mecanismo que fosse capaz de 

viabilizar a cooperação do setor militar sul-americano é ratificada por Abdul-Hak (2013, 

p.19), conforme verifica-se a seguir: 

 

O Brasil foi ativo promotor da constituição do CDS. Desde 1999, sucessivos 

Ministros da Defesa brasileiros, como Geraldo Quintão e José Viegas Filho, 

expressaram, em maior ou menor grau, interesse em aprofundar a cooperação militar 

na América do Sul. A ideia do Conselho foi suscitada no contexto do ataque 

colombiano a um acampamento das FARC em Angostura, no Equador, em 2008, e 

de um debate amplo sobre a necessidade de recuperação e integração dos parques 

industriais na área de defesa, aproveitamento das demandas do mercado bélico sul-

americano e estímulo a investimentos para o desenvolvimento tecnológico no setor. 

 

 Como um antecedente concreto do CDS, não se pode deixar de mencionar a I 

Conferência dos Ministros da Defesa da América do Sul, ocorrida na capital colombiana no 

ano de 2006
43

, a qual foi realizada antes mesmo da criação da UNASUL, ainda no contexto da 

então Comunidade Sul-americana de Nações (CASA). 
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Atualmente o portal eletrônico da UNASUL registra a existência de 12 conselhos temáticos, os quais foram 

concebidos com o propósito de responder aos objetivos da UNASUL e às diretrizes estabelecidas pelos órgãos 

políticos da Organização, são eles: Conselho de Defesa Sul-americano; Conselho de Saúde Sul-americano; 

Conselho Eleitoral da UNASUL; Conselho Energético Sul-americano; Conselho Sul-americano de Ciência, 

Tecnologia e Inovação; Conselho Sul-americano de Cultura; Conselho de Desenvolvimento Social Sul-

americano; Conselho Sul-americano de Economia e Finanças; Conselho Sul-americano de Educação; Conselho 

Sul-americano de Infraestrutura e Planejamento; Conselho Sul-americano sobre o Problema Mundial das 

Drogas; Conselho Sul-americano em Matéria de Segurança Cidadã, Justiça e Coordenação de Ações Contra a 

Delinquência Organizada Transnacional. De acordo com o artigo 6 do tratado constitutivo da UNASUL os 

Conselhos Ministeriais Setoriais são criados pelos Chefes de Estado e de Governo dos países integrantes. 

Disponível em: <https://www.unasursg.org/es/consejos/consejos-ministeriales-y-sectoriales>. Acesso em: 30 

maio 2019. 
43 

“Naquela ocasião, foram firmados compromissos para o desenvolvimento de mecanismos de intercâmbio de 

informação de inteligência, intercâmbio acadêmico, ações de capacitação e treinamento, troca de experiências e 

https://www.unasursg.org/es/consejos/consejos-ministeriales-y-sectoriales
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 “O Conselho de Defesa Sul-Americano surge como um rompimento com o pan-

americanismo presente nas visões de segurança hemisférica defendida na Organização de 

Estados Americanos” (SANTOS, 2016, p.88). 

 Na mesma Reunião Extraordinária da UNASUL em que se decidiu pela criação do 

CDS, ocorrida em Salvador-BA, em 16 de dezembro de 2008, foi também aprovado o seu 

Estatuto, o qual traz em seu artigo 4 os seguintes objetivos gerais (UNASUL, 2008b, p.3-4): 

 

a) Consolidar a América do Sul como uma zona de paz, base para a estabilidade 

democrática e desenvolvimento integral de nossos povos, e como contribuição para 

a paz mundial. 

b) Construir uma identidade sul-americana em matéria de defesa, que leve em conta 

as características sub-regionais e nacionais e que contribua para fortalecimento da 

unidade da América Latina e do Caribe. 

c) Gerar consensos para fortalecer a cooperação regional em matéria de defesa. 

 

 No entanto, ressalta-se que a criação do CDS foi precedida de longa negociação, a 

qual foi protagonizada pelo então ministro da defesa do Brasil, Nelson Jobim, que durante o 

primeiro semestre de 2008, percorreu todos os países da América do Sul imbuído da missão 

de conformar as diferentes visões em torno da proposta de criação do referido Conselho. 

Notadamente, houve particular dificuldade em conciliar as visões político-estratégicas 

conflituosas dos governos da Colômbia e Venezuela. 

 De todos os países da América do Sul, a Colômbia foi o único que não hesitou em 

prontamente se opor à proposta de criação do CDS, uma vez que o governo do então 

presidente Uribe avaliava “que havia pouco que um novo foro de defesa pudesse acrescentar 

ao trabalho já desenvolvido pela OEA na área. [...] considerava que havia pouca cooperação 

regional com relação ao combate às FARC” (ABDUL-HAK, 2013, p.148-149). Além do que, 

naquela ocasião, a Colômbia sentia-se politicamente isolada, já que a maioria dos países da 

região havia condenado o recente ataque realizado pela Colômbia, contra as FARC, em 

território equatoriano. 

 No que diz respeito à Venezuela, havia uma clara intenção do presidente Chávez de 

utilizar o CDS como um instrumento de reforço a sua política antiamericanista. Dessa forma, 

foi necessário demovê-lo da ideia de criação de uma espécie de “OTAN do Sul”, a qual, na 

sua concepção, deveria contar com uma força militar sul-americana em condições de ser 

empregada, aos moldes de uma aliança militar clássica. A Venezuela também pleiteava que a 

                                                                                                                                                                                              
conhecimentos científicos e tecnológicos em matéria de indústria de defesa e realização de encontros bilaterais 

ou multilaterais entre membros dos Ministérios de Defesa sul-americanos” (ABDUL-HAK, 2013, p.140). 
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Quarta Frota dos Estados Unidos, reativada há poucos meses naquele mesmo ano (2008), 

fosse referenciada no Estatuto do CDS como uma ameaça à região. 

 Finalmente, após a realização de diversas reuniões do Grupo de Trabalho responsável 

pelo projeto do Estatuto, e meses de intensas negociações, foi possível dirimir as últimas 

divergências em torno dos termos do Estatuto, o que tornou possível a sua aprovação pelos 

doze países da América do Sul. 

 Não resta dúvida que a criação do CDS, além de emblemática, representou um avanço 

significativo para a América do Sul, com efeitos positivos para diversos setores, na medida 

em que traz mais segurança e estabilidade para a região, pois, além de proporcionar uma 

melhor concertação política do subcontinente no trato de temas estratégicos, assegura também 

um canal de diálogo permanente para as questões de defesa, particularmente favorável à 

cooperação militar regional. 

 

3.3 O CONSELHO DE DEFESA SUL-AMERICANO E A TEORIA DOS COMPLEXOS 

REGIONAIS DE SEGURANÇA 

 

 A dinâmica dos fatos verificada na subseção anterior parece estar perfeitamente 

alinhada com o argumento de Fuccille e Rezende (2013, p.94), na medida em que os autores 

afirmam que “No presente século, para além da integração física e econômica pretendida, o 

Brasil tem trabalhado na América do Sul procurando fomentar uma agenda comum de 

segurança e contra-arrestar a influência estadunidense na região”. 

 No entanto, é oportuno destacarmos que todo o debate e tratativas que antecederam a 

criação do CDS – UNASUL, assim como a sua própria constituição, podem ser melhor 

compreendidas dentro do contexto da Teoria dos Complexos Regionais de Segurança (CRS). 

 A Teoria encontra-se no bojo das contribuições da Escola de Copenhague
44

 para os 

estudos de segurança e, de acordo com Fuccille e Rezende (2013), teve uma repercussão 

expressiva na apreciação dos fenômenos de defesa e segurança internacional, uma vez que 

procura compreendê-los a partir de uma perspectiva regional. Buzan e Wæver (2003) apontam 

que, apesar dos problemas de segurança estarem sujeitos à ingerência advinda da distribuição 
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Trata-se de uma escola de pensamento acadêmico pertencente aos estudos de RI, constituída na década de 

1980, cujo viés liberal foca principalmente nos aspectos não militares da segurança. Na época representou um 

grande rompimento com os estudos tradicionais de segurança, que até então estavam restritos a visão 

estatocêntrica da corrente de pensamento realista. Ao considerar que a perspectiva realista sobre o tema era 

limitada, de forma inovadora, propôs uma ampliação do conceito de segurança, agora com o foco no indivíduo, 

além de um horizonte multidimensional. 
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de poder entre os Estados que integram o SI, tais problemas estão mais intimamente ligados à 

sua própria região. 

 No caso particular do CRS da América do Sul há consenso entre os autores, de áreas 

do conhecimento que abarcam o tema
45

, no sentido de que o referido complexo divide-se em 

dois subcomplexos: o do Cone Sul e o Norte Andino. Não resta dúvida que o Subcomplexo 

do Cone Sul é composto por Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. No que tange ao 

Subcomplexo Norte Andino, concordamos com a proposição de Abdul-Hak (2013), a qual 

afirma que esse é integrado apenas por Peru, Equador, Colômbia e Venezuela. Destaca-se 

que, apesar de estarem localizados na porção norte da América do Sul, Guiana e Suriname se 

caracterizam por uma baixa articulação histórica em relação a todos os demais países da 

América do Sul, o que não lhes dá condições de tomarem parte nem mesmo no Subcomplexo 

Norte Andino, para o qual estariam geograficamente vocacionados. No tocante a Bolívia, 

Abdul-Hak (2013, p.72) é categórica ao afirmar que o país “parece gravitar recentemente em 

direção ao complexo Andino, embora tradicionalmente fosse considerada um Estado-tampão 

mais ligado ao subcomplexo do Cone Sul”. 

 É interessante notarmos o quão discrepante tem sido a trajetória desses dois 

subcomplexos nas últimas três décadas. Nesse período o Cone Sul avançou na questão da 

cooperação militar de modo gradual e contínuo, diferentemente do Norte Andino, que se 

revelou uma fonte inesgotável de crises político-militares. 

 

O Cone Sul passa por mudanças estruturais, com a dessecuritização de várias 

dimensões das relações interestatais, que podem culminar na conformação de uma 

efetiva comunidade de segurança sub-regional. O subcomplexo andino, ao 

contrário, manteve o padrão conflitivo de fragilidade institucional e tensões 

fronteiriças, agravado por novas securitizações de temas como o narcotráfico, 

aumentando a penetração de interesses norte-americanos na região (ABDUL-HAK, 

2013, p.72, grifo nosso). 

 

 De forma semelhante Filho (2010b) reafirma as diferentes realidades dos dois 

subcomplexos. Após identificar as principais áreas de tensão da América do Sul, com 

potencial para se tornarem conflitos interestatais, divide o subcontinente em dois espaços 

territoriais. No espaço batizado como “Arco da Estabilidade” o autor inclui o Subcomplexo 

do Cone Sul, constatando que os processos cooperativos lá instalados alcançaram êxito 

considerável. Já o Norte Andino é enquadrado pelo autor no espaço nomeado como “Arco da 
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Relações Internacionais e suas respectivas subáreas de Estudos de Segurança e Estudos Estratégicos. 
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Instabilidade”, no qual verifica ausência de cooperação motivada por antigas desconfianças e 

tensões fronteiriças
46

. 

 Retornando nosso foco para a Teoria de Buzan e Wæver (2003), ressalta-se que os 

autores apontam a existência de dois tipos básicos de CRS, os quais são identificados como: 

padrão ou centrado. O tipo padrão é caracterizado por não haver a presença de uma potência 

global, já o centrado, normalmente, apresenta uma grande potência como polo de poder. 

 Segundo Buzan e Wæver (2003) o CRS da América do Sul enquadra-se no tipo 

padrão, uma vez que não há a presença de uma potência global, e conta com dois 

subcomplexos relevantes: Cone Sul e Norte-andino. 

 Ocorre que Fuccille e Rezende (2013) discordam dos referidos autores em relação à 

classificação do CRS da América do Sul: “o entendimento do CRS da América do Sul, tal 

qual descrito por Buzan e Wæver (2003), parece-nos limitado, ou mesmo desatualizado, em 

decorrência de algumas incompreensões de dinâmicas específicas da região” (FUCCILLE; 

REZENDE, 2013, p.77). 

 

Nossa hipótese é que, sendo unipolar na região, e a partir de um papel protagonista 

aquiescido pelos Estados Unidos da América (EUA) em nível global, ainda que 

vacilante, o Brasil tem um papel de centralizador dos dois subcomplexos sul-

americanos, o Norte-andino e o Cone Sul. Isso faz com que o CRS regional seja 

descrito como centrado, em que a potência unipolar não é uma potência global, 

inaugurando, assim, um primeiro caso empírico desse tipo de CRS (FUCCILLE; 

REZENDE, 2013, p.78). 

 

 “A institucionalização da Unasul e do CDS contribui para reafirmar a posição 

brasileira nesse processo. O CRS da América do Sul é de um modelo centrado, mas com um 

centro frágil, e sua estabilidade depende da atuação do Brasil como um centro estabilizador” 

(FUCCILLE; REZENDE, 2013, p.95). 

 No que se refere ao posicionamento dos autores em relação ao papel desempenhado 

pelo Brasil na região, Abdul-Hak (2013, p.79) ratifica tal visão
47

, a qual pode ser resumida em 

sua breve assertiva: “Ao conjugar instrumentos diplomáticos e de defesa em sua atuação 

regional, o Brasil é hoje o principal ator”. 

 Diante da sólida argumentação até aqui exposta, podemos afirmar com segurança que, 
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Em sua pesquisa Filho (2010b) aponta uma clara relação causal entre integração e estabilidade regional. 
47 

“O Brasil desempenha uma função estratégica de elo entre os subcomplexos que conformam a América do Sul 

porque é simultaneamente um dos alicerces da embrionária comunidade de segurança no Cone Sul e o único ator 

com condições reais de conformar um regime de cooperação efetiva na Amazônia – seja por meio do 

fortalecimento de mecanismos multilaterais como a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), 

seja por meio da expansão de instrumentos bilaterais, como as operações dos Sistemas de Vigilância da 

Amazônia (SIVAM)/de Proteção da Amazônia (SIPAM) a países fronteiriços” (ABDUL-HAK, 2013, p.79). 
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particularmente nesse início de século XXI, independentemente do debate em torno do tipo do 

CRS da América do Sul, o Brasil teve um papel decisivo na busca de uma cooperação militar 

mais efetiva no âmbito do subcontinente, procurando, enquanto líder regional, conformar as 

diferentes visões em termos de segurança e defesa, o que culminou na criação do CDS em 

dezembro de 2008. 

 

3.4. OS PROJETOS ESTRATÉGICOS DE DEFESA DO BRASIL 

 

 No Brasil, a criação do Ministério da Defesa (1999) representou um ganho na gestão 

dos assuntos afetos a segurança e a defesa nacional. À medida que o Brasil buscou uma maior 

inserção no cenário internacional, percebeu também a necessidade de sistematizar o 

planejamento de suas ações, de forma que uma das resultantes deste processo foi o surgimento 

da Estratégia Nacional de Defesa (END). Esse importante instrumento orientador da defesa 

brasileira foi lançado pela primeira vez em 2008, ocasião em que tornou explícita não só a 

necessidade de reorganização das Forças Armadas, como também a necessidade dessas 

contarem com meios modernos, tecnologicamente avançados e produzidos pela indústria 

nacional
48

, com o claro propósito de proporcionar-lhes um poder de combate efetivo. 

 No que se refere ao parque industrial de defesa instalado na América do Sul, Abdul-

Hak (2013) nos chama atenção para o fato desse concentrar-se, praticamente, em somente três 

países do subcontinente, a saber: Brasil, Chile e Argentina. E mesmo entre esses três países do 

Cone Sul, há uma profunda assimetria em favor do Brasil, uma vez que somos o maior 

produtor sul-americano e vigésimo maior exportador de armas no mundo. 

 Retomando o debate em torno da precariedade e obsolescência de grande parte dos 

meios com que contam atualmente as Forças Armadas brasileiras para o cumprimento de suas 

missões constitucionais, o que por si só já seria motivo mais do que suficiente para o seu 

reaparelhamento, ressalta-se que, a reconstituição e mesmo a ampliação de suas capacidades, 

mostra-se perfeitamente compatível com as dimensões territoriais, recursos e riquezas naturais 

do País. Além do que, a dinâmica de reestruturação das Forças Armadas no presente século, 

mostra-se ainda perfeitamente alinhada com um pressuposto apresentado já na introdução da 
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Houve uma importante inclusão da indústria nacional em todos os projetos estratégicos de defesa, estimulando 

a sua capacidade de desenvolver material de emprego militar que atendesse às demandas das Forças Armadas 

brasileiras. Se num primeiro momento não fosse possível alcançar a desejável independência tecnológica dos 

produtos de defesa, a END sinalizava com a possibilidade de estabelecimento de parcerias com outros países e 

empresas estrangeiras, desde que essas culminassem no pleno domínio da tecnologia e capacitações envolvidas. 
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END-2012
49

, na qual afirma-se que “O crescente desenvolvimento do Brasil deve ser 

acompanhado pelo aumento do preparo de sua defesa contra ameaças e agressões” (BRASIL, 

2012a, p.41). 

 De acordo com o Ministério da Defesa, encontra-se em curso no País 11 projetos 

estratégicos principais (Brasil, 2015). A responsabilidade pela condução desses projetos foi 

distribuída pelos três ramos das Forças Armadas brasileiras, observando-se as suas respectivas 

vocações naturais. Dessa forma, 2 projetos que visam o benefício comum estão vinculados 

diretamente ao MD e, cada uma das três Forças assumiu a responsabilidade pela gestão de 3 

projetos estratégicos específicos, como veremos a seguir. 

 

3.4.1 Os projetos estratégicos vinculados ao Ministério da Defesa do Brasil 

 

 Ao Ministério da Defesa, enquanto órgão único de controle governamental da defesa, 

coube o Projeto H-XBR e o Projeto do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações 

Estratégicas (SGDC). 

 O Projeto H-XBR pautou-se na economia de escala para a aquisição centralizada de 50 

helicópteros de transporte EC-725
50

. Trata-se da primeira aquisição conjunta realizada no 

Brasil, que além de otimizar a utilização de recursos, previu investimentos em nosso parque 

industrial e a transferência de tecnologia necessária à produção em território nacional de 

aeronaves desse porte. São destinadas 16 aeronaves para cada Força Singular e duas ao 

Comando da Aeronáutica para atender à Presidência da República (Brasil, 2015). Em outubro 

de 2018 foi entregue ao Exército Brasileiro a 33ª aeronave do Programa H-XBR
51

. 

 O Projeto ainda acenou com a possibilidade de se realizar a inclusão de equipamentos 

e/ou armamentos com o objetivo de atender a uma demanda específica da Força que receberia 

os helicópteros, de forma a ampliar as possibilidades de emprego desse vetor aéreo no 

cumprimento das missões atinentes a cada Força Singular. Como foi o caso da Marinha do 

Brasil, que aproveitou a oportunidade para solicitar que metade de suas aeronaves fosse 

equipada com o míssil antinavio francês Exocet. Essa demanda da Marinha resultou na 

                                                             
49 

Primeira atualização da END, lançada em 2008. 
50 

Aeronave de asa rotativa capaz de realizar “missões de transporte tático, de tropas, de cargas, reabastecimento 

em voo, busca e salvamento, combate e esclarecimento e proteção de superfície marítima. Além disso, o 

helicóptero é considerado fundamental para prestar apoio em calamidades públicas, como resgate e transporte 

em enchentes, por exemplo” (BRASIL, 2015, p.9). 
51 

Informação disponibilizada pela Helibras em seu sítio eletrônico. Disponível em: 

<https://www.helibras.com.br/website/po/press/Helibras%20entrega%20o%2033%C2%BA%20H225M%20do

%20Programa%20H-XBR%20ao%20Ex%C3%A9rcito%20Brasileiro_516.html>. Acesso em: 21 jun. 2019. 

https://www.helibras.com.br/website/po/press/Helibras%20entrega%20o%2033%C2%BA%20H225M%20do%20Programa%20H-XBR%20ao%20Ex%C3%A9rcito%20Brasileiro_516.html
https://www.helibras.com.br/website/po/press/Helibras%20entrega%20o%2033%C2%BA%20H225M%20do%20Programa%20H-XBR%20ao%20Ex%C3%A9rcito%20Brasileiro_516.html
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entrada da Avibras no projeto, uma vez que surgiu a necessidade da indústria nacional de 

armamento fabricar um novo motor para o míssil Exocet lançado a partir do EC-725 (Figura 

1). “O contrato foi assinado diretamente com a Marinha do Brasil, MBDA
52

 e Avibras e 

garante mais um componente de conteúdo nacional na fabricação dos helicópteros 

encomendados pelo Ministério da Defesa para equipar as Forças Armadas” 
53

. 

 A Avibras afirma que o novo motor do míssil foi completamente construído pela 

empresa no Brasil, com todas as características e especificidades apontadas pela fabricante 

MBDA, utilizando-se conhecimento e tecnologias inteiramente brasileiras. 

 

‘Não se trata de nacionalizar o que estava sendo feito no exterior, mas de 

desenvolver um conteúdo nacional, pois nós criamos no país um motor totalmente 

novo a partir das especificações da MBDA. Isso foi possível pelo conhecimento já 

adquirido pela companhia na modernização dos Exocet MM40, utilizado pelas 

embarcações da Marinha’, explicou Sami Youssef Hassuani, presidente da 

Avibras
54

. 

 

Figura 1 – Aeronave do Programa H-XBR, destinada à Marinha, voando com dois mísseis 

AM-39 Exocet. 

 
 

Fonte: Helibras. 
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Empresa multinacional europeia desenvolvedora e fabricante de mísseis, criada a partir de um processo de 

fusão de empresas de mísseis de diferentes países da Europa. 
53 

Informação publicada pela Helibras em seu sítio eletrônico. Disponível em: 

<https://www.helibras.com.br/website/po/press/Novo-EC725-da-Marinha-recebe-integra%C3%A7%C3%A3o-

de-armamentos_124.html>. Acesso em: 25 jun. 2019. 
54 

Idem à anterior. 

https://www.helibras.com.br/website/po/press/Novo-EC725-da-Marinha-recebe-integra%C3%A7%C3%A3o-de-armamentos_124.html
https://www.helibras.com.br/website/po/press/Novo-EC725-da-Marinha-recebe-integra%C3%A7%C3%A3o-de-armamentos_124.html


70 
 

 Já o Projeto SGDC (Figura 2) foi concebido com a finalidade precípua de 

proporcionar segurança e independência no fluxo das comunicações estratégicas 

governamentais e de defesa, além de permitir o acesso à internet a brasileiros que vivem nas 

regiões mais remotas do País
55

. 

 

Figura 2 – Imagem do SGDC pronto na fábrica da Thales Alenia Space, em Cannes, na 

França. 

 
 

Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 

 

 Naturalmente, o Projeto previu transferência de tecnologia que, além de agregar novas 

capacidades à indústria aeroespacial brasileira, também contou com a capacitação do 

pessoal
56

 que participa do controle do satélite, uma vez que o artefato já encontra-se em órbita 

(Figura 3). 

 Segundo o Ministério da Defesa, o desenvolvimento do setor espacial brasileiro 

alimenta e fortalece outros projetos estratégicos de vulto, na medida em que contribui 

diretamente para uma maior autonomia de projetos como o SisGAAz57 e o SISFRON58 

(Brasil, 2015).  
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O satélite, que é inteiramente controlado por instituições nacionais, conta com duas bandas de utilização, uma 

de uso exclusivamente militar, e outra para uso civil. Esta última pretende alcançar regiões anteriormente 

desassistidas, universalizando o acesso à informação. 
56 

“Esse processo de capacitação servirá também para apoiar o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais 

(PESE), que prevê a construção de outros novos satélites com a participação da indústria nacional” (BRASIL, 

2015, p.11). 
57 

 Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul. Será abordado detalhadamente na subseção 3.4.2 Os projetos 

estratégicos vinculados à Marinha do Brasil (p. 71). 
58 

 Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. Será abordado detalhadamente na subseção 3.4.3 Os 

projetos estratégicos vinculados ao Exército Brasileiro (p. 77). 



71 
 

Figura 3 – Imagem ilustrativa do SGDC na órbita da Terra. 

 
 

Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 

 

3.4.2 Os projetos estratégicos vinculados à Marinha do Brasil 

 

 A Marinha do Brasil assumiu a responsabilidade pela gestão do Programa de 

Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), Programa Nuclear da Marinha (PNM) e 

Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz). 

 O PROSUB constitui uma importante parcela de contribuição dentro do esforço 

brasileiro de formação e estruturação de um Poder Naval efetivo, o qual pretende dissuadir 

uma possível ameaça ao patrimônio nacional, particularmente no espaço marítimo 

denominado Amazônia Azul
 59

. Trata-se de um acordo de cooperação militar firmado entre 

Brasil e França, ainda no ano de 2008, sendo o primeiro caso de acordo na área de defesa 

entre um país central e um país da América Latina que prevê a transferência de tecnologia. 

 Esse importante projeto estratégico prevê a construção em território nacional de quatro 

submarinos convencionais e um submarino movido à propulsão nuclear
60

, a ser construído por 

último. A concepção do projeto conta com diversas estruturas que visam assegurar não 

somente as inúmeras etapas de construção, como também a manutenção e todo o apoio 

logístico necessário aos submarinos. Dentre as principais estruturas edificadas no município 
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Área oceânica de aproximadamente 5,7 milhões de km
2
 localizada ao longo da costa brasileira e sobre a qual o 

Brasil possui direito de exploração. Abriga incalculáveis riquezas minerais, alimentares e energéticas. 

Informação disponibilizada pela Marinha do Brasil em seu portal eletrônico. Disponível em:  

<https://www.mar.mil.br/hotsites/amazonia_azul/>. Acesso em: 23 jun. 2019. 
60 

A cooperação não abrange o sistema de propulsão nuclear, que é de inteira responsabilidade do Brasil. 

https://www.mar.mil.br/hotsites/amazonia_azul/
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de Itaguaí - RJ estão a Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas (UFEM), o Estaleiro de 

Construção, o Estaleiro de Manutenção e a Base Naval (Brasil 2015). 

 De acordo com o Ministério da Defesa, “Ao final do projeto, com a base e o estaleiro, 

o país poderá efetuar trabalhos de manutenção de submarinos e até exportar submarinos 

projetados e construídos no Brasil para outros países” (BRASIL, 2015, p.17, grifo nosso). 

 Em dezembro de 2018 foi lançado ao mar o primeiro submarino convencional 

entregue pelo Programa, batizado de Riachuelo (Figura 4). O submarino ainda precisa ser 

submetido a uma série de testes, com duração aproximada de dois anos, após os quais será 

considerado operacional, podendo finalmente ser incorporado à Força de Submarinos
61

. 

 

Figura 4 – Submarino Riachuelo sendo batizado antes de seu lançamento ao mar. 

 
 

Fonte: Ministério da Defesa do Brasil. 

 

 No que se refere ao PNM, o Ministério da Defesa aponta que esse teve início em 1979 

e, atualmente, está focado na superação de dois grandes desafios: produzir o combustível 

nuclear em escala industrial
62

 e projetar o protótipo do reator nuclear que comporá a turbina 

do submarino nuclear brasileiro (Brasil, 2015). 

 É fundamental que o Brasil, que figura entre os países possuidores das maiores 

reservas de urânio conhecidas do planeta, seja capaz de produzir combustível nuclear em 

larga escala, o que permitiria não somente alcançar a desejável autossuficiência na produção 
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Informação disponibilizada pelo Ministério da Defesa do Brasil em seu sítio eletrônico. Disponível em: 

<https://www.defesa.gov.br/noticias/50786-marinha-lanca-ao-mar-submarino-riachuelo>. Acesso em: 24 jun. 

2019. 
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Apesar do Brasil já dominar todo o ciclo de produção do combustível nuclear, atualmente, só é capaz de fazê-

lo numa escala ainda reduzida, muito aquém da demanda nacional pelo combustível. 

https://www.defesa.gov.br/noticias/50786-marinha-lanca-ao-mar-submarino-riachuelo
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desse combustível estratégico, como também possibilitaria o ingresso do Brasil no seleto 

grupo de países exportadores desse produto com alto valor agregado. A importância do País 

atingir tal objetivo é sinalizada pelo Ministério da Defesa, ao afirmar que “O domínio dessa 

tecnologia permite ao Brasil dispor de uma alternativa energética para atender ao consumo 

interno ou para comercialização no mercado internacional” (BRASIL, 2015, p.18). 

 Destaca-se que a Marinha do Brasil tem um papel fundamental na consecução do 

objetivo nacional de alcançar a autossuficiência no setor nuclear, na medida em que, por meio 

do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), é a responsável direta pela 

fabricação, instalação e comissionamento das cascatas de ultracentrífugas
63

 das Indústrias 

Nucleares do Brasil (INB). 

 Em 30 de agosto de 2018 o Brasil deu mais um importante passo na busca de sua 

independência nuclear, pois foi inaugurada a 7ª cascata de ultracentrífugas na Fábrica de 

Combustível Nuclear (FCN) das INB, localizada em Resende-RJ. Esse importante feito 

permitiu o aumento de 25% na produção de urânio enriquecido no País, que agora tem 

capacidade de suprir em torno de 50% do combustível nuclear necessário a recarga anual da 

Usina Angra 1
64

. 

 

A inauguração faz parte da 1ª fase da implantação da Usina de Enriquecimento 

Isotópico de Urânio, projeto em conjunto com a Marinha do Brasil, que visa à 

instalação de 10 cascatas de ultracentrífugas e deverá, ao final, atender cerca de 70% 

da demanda de urânio enriquecido necessário para uma recarga de Angra 1. Já a 

segunda fase prevê a instalação e o comissionamento de mais 30 cascatas de 

ultracentrífugas, o que dará à INB capacidade para atender plenamente as recargas 

de Angra 1, 2 e 3, atingindo uma escala comercialmente sustentável de produção
65

. 

 

 Na imagem a seguir (Figura 5) tem-se uma visão de parte do conjunto de cascatas de 

ultracentrífugas em operação nas INB. 
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Informação disponibilizada pela Marinha do Brasil em seu sítio eletrônico. Disponível em: 
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Idem à anterior. 
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Figura 5 – Sala de controle de enriquecimento de urânio da FCN das INB. 

 
 

Fonte: Indústrias Nucleares do Brasil. 

 

 Em relação ao segundo desafio do PNM, tanto a confecção quanto os diversos testes 

necessários ao protótipo do reator nuclear mencionado anteriormente, ocorrem no Centro 

Experimental Aramar (CEA), localizado na cidade de Iperó-SP, onde o Laboratório de 

Geração de Energia Nucleoelétrica (LABGENE) já foi parcialmente implementado. 

 

No local, turbinas e geradores levarão energia elétrica para sistemas de propulsão, 

tornando possível que o país passe a desenvolver a capacidade tecnológica para 

projetar, construir, operar e manter um reator nuclear do tipo PWR (Pressurized 

Water Reactor). Esse reator movido à água pressurizada é o que fará a propulsão 

nuclear, capaz de mover o submarino e de permitir que ele permaneça por longos 

períodos debaixo d’água (BRASIL, 2015, p.18). 

 

 Na prática, o LABGENE é uma instalação experimental em terra, construída em 

tamanho real, correspondente à planta de propulsão nuclear do submarino. A fim de simular 

as dimensões e os espaços disponíveis no futuro submarino, todos os equipamentos estão 

sendo montados dentro de um cilindro metálico, como se fosse o casco do submarino (Quadro 

1). Ou seja, é uma espécie de modelo em terra do futuro submarino nuclear brasileiro, cuja 

construção se propõe a simular as condições de operação de seu reator nuclear de forma mais 

segura possível. O então Diretor de Desenvolvimento Nuclear da Marinha, Almirante André 

Luis Ferreira Marques, afirma que todos os componentes do reator nuclear já foram testados 

individualmente e, a última previsão da Marinha é que o protótipo terrestre do submarino 

nuclear entre em funcionamento até o final de 2021
66

. 
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Informação publicada por Poder Naval em seu sítio eletrônico. Disponível em: 
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Quadro 1 – Os principais componentes do LABGENE. 

 
 

Fonte: Site Poder Naval. 

 

 No que diz respeito ao SisGAAz, terceiro projeto estratégico sob responsabilidade da 

Marinha do Brasil, torna-se relevante destacar a dimensão dos desafios envolvidos, uma vez 

que as chamadas águas jurisdicionais brasileiras correspondem a praticamente metade de toda 

a área continental do Estado brasileiro. Dessa forma, o Ministério da Defesa esclarece que o 

SisGAAz foi concebido para que o País possa exercer a vigilância dessa enorme área, dotando 

assim “a Força Naval de meios de última geração que possam proteger as riquezas brasileiras, 

como plataformas de petróleo e a camada do pré-sal, além de evitar o tráfico de drogas, a 

pirataria, entre outros ilícitos” (BRASIL, 2015, p.19). 

 

O complexo sistema de monitoramento e controle será composto por diversos tipos 

de sensores que integrarão redes de informação e de apoio à decisão, em vários 

níveis de atuação. A ideia é que o sistema – em suas diversas linhas de atuação – 

forneça aos responsáveis pelo monitoramento todas as informações necessárias, uma 

espécie de radiografia em terceira dimensão que possibilitará a plena consciência 

situacional das águas jurisdicionais brasileiras, o que viabilizará uma rápida reação 

às eventuais ameaças detectadas (BRASIL, 2015, p.19). 

 

 O SisGAAz tem as suas origens em 2007, no âmbito das discussões atinentes a 

exploração do petróleo recém-descoberto na camada pré-sal da costa brasileira, ocasião em 

que começou a ser idealizado pela Marinha do Brasil, uma vez que tornava-se cada vez mais 

                                                                                                                                                                                              
<https://www.naval.com.br/blog/2018/05/17/submarino-nuclear-terrestre-ficara-pronto-em-3-anos-diz-

marinha/>. Acesso em: 29 jun. 2019. 

https://www.naval.com.br/blog/2018/05/17/submarino-nuclear-terrestre-ficara-pronto-em-3-anos-diz-marinha/
https://www.naval.com.br/blog/2018/05/17/submarino-nuclear-terrestre-ficara-pronto-em-3-anos-diz-marinha/
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evidente a necessidade de existência de um sistema de vigilância eficiente sobre um vasto e 

pródigo espaço marítimo brasileiro. 

 No entanto, em função da complexidade do sistema de monitoramento pretendido 

(Figura 6), a concepção do SisGAAz, em termos de delineamento da configuração 

operacional e sistêmica, deu-se somente no ano de 2014
67

. 

 

Figura 6 – Imagem ilustrativa do sistema de monitoramento pretendido para o espaço 

marítimo denominado Amazônia Azul. 

 
 

Fonte: Livro Branco de Defesa Nacional. 

 

 No final de 2018 a Marinha começou de fato a viabilizar o monitoramento previsto no 

SisGAAz em uma escala reduzida, por meio do lançamento, em parceria com o Ministério da 

Segurança Pública, de um projeto-piloto na Baía de Guanabara - RJ
68

. O Sistema, ainda 

recém-implantado, apresenta algumas deficiências e muitas etapas ainda precisam ser 

superadas para que possa ser implementado de forma eficiente na grande área pretendida, 

tornando-o capaz, por exemplo, de contribuir com a vigilância e fiscalização das calhas dos 

rios da região amazônica. Nesse caso específico, o SisGAAz vem buscando estabelecer 

parceria com o já existente e consagrado Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM), uma 

vez que a referida integração permitiria a utilização de estruturas já existentes no SIPAM, 
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otimizando o emprego de recursos e evitando sobreposição de atividades
69

. Dada as 

características da região, e em virtude das informações levantadas possivelmente interessarem 

a mais de um órgão governamental, cresce de importância a realização e o aprofundamento de 

operações interagências, envolvendo a Polícia Federal, Receita Federal, IBAMA e outros 

órgãos estaduais e municipais. 

 

3.4.3 Os projetos estratégicos vinculados ao Exército Brasileiro 

 

 Coube ao Exército Brasileiro a gestão do Sistema Integrado de Monitoramento de 

Fronteiras (SISFRON), Programa GUARANI e Defesa Cibernética. 

 Antes mesmo da abordagem do SISFRON, faz-se necessário destacar que o 

monitoramento permanente e efetivo de uma região de fronteira nunca é tarefa simples. 

Especificamente no caso brasileiro, as dimensões e características geográficas de seu território 

tornam esse monitoramento particularmente complexo e desafiador. Trata-se de um país com 

a quinta maior extensão territorial do planeta, cuja fronteira terrestre, com aproximadamente 

17 mil quilômetros de extensão, o torna vizinho de dez países, além de contar com uma vasta 

fronteira marítima, já que seu litoral perfaz um total de quase 7.400 quilômetros. 

 O Ministério da Defesa aponta algumas das mazelas comuns às regiões de fronteira de 

quase todos os países sul-americanos, assim como as dificuldades encontradas por suas 

autoridades policiais no combate aos crimes transfronteiriços, dentre os quais considera como 

principais: o tráfico de drogas, o tráfico de armas e a exploração sexual infantil (Brasil, 2015). 

Destaca-se que a crescente ocorrência desses crimes transnacionais tem se mostrado 

extremamente danosa ao Estado brasileiro, na medida em que há um impacto direto no 

aumento da violência nas cidades, que por sua vez se traduzem em toda sorte de prejuízos. 

Apesar da falta de segurança física ser uma das primeiras consequências percebidas pelo 

cidadão brasileiro, ela não é a única, uma vez que a escalada da violência causa grandes 

danos, por exemplo, ao comércio e ao turismo, com repercussões extremamente negativas em 

diversos setores da economia do País. 

 Diante da necessidade de um monitoramento mais efetivo da faixa de fronteira de um 

país como o Brasil, com dimensões continentais, o Exército Brasileiro criou o SISFRON. 

Conforme verifica-se na Figura 7 a seguir, trata-se de um sofisticado sistema de 
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Informação disponibilizada pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia em seu 
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monitoramento que utiliza a tecnologia como uma aliada fundamental e indispensável à 

missão de conter a entrada de armas e drogas ilegais em território nacional  

 

Figura 7 – Imagem ilustrativa do sistema de monitoramento pretendido para a faixa de 

fronteira brasileira. 

 
 

Fonte: Escritório de Projetos do Exército. 

 

 Atento à importância do desenvolvimento da indústria nacional e com foco na redução 

das vulnerabilidades do Sistema, dentre elas a dependência de tecnologia estrangeira, o 

Ministério da Defesa afirma que 75% dos equipamentos e tecnologias a serem utilizadas no 

monitoramento são de domínio nacional, e que o SISFRON pauta-se nos seguintes pilares 

(BRASIL, 2015, p.22-23): 

 

1. Monitoramento: na faixa de fronteira, o Sistema contará com meios de 

sensoriamento integrado por radares e Veículos Aéreos Não-Tripulados (VANTs), 

que vão monitorar possíveis ameaças, ilícitos e crimes transnacionais ou ambientais. 

2. Apoio à Decisão: as informações captadas seguirão, através de uma infovia, a 

centros de comando e controle em diversos níveis, desde pequenas unidades até os 

comandos de área, onde profissionais de distintas agências, civis e militares, federais 

e estaduais, farão a análise e a integração dos dados. 

3. Atuação: parte do sistema que vai realizar as ações de proteção e defesa, 

utilizando os meios operacionais do Exército e de forma integrada com Marinha e 

Aeronáutica, além dos órgãos federais, estaduais e municipais (operações 

interagências). 

 

 No entanto, ressalta-se que em virtude das constantes restrições orçamentárias, o 

SISFRON encontra-se estagnado na fase correspondente ao projeto-piloto, ou seja, só foi 

implementado em uma parte da fronteira brasileira com o Paraguai, o que corresponde a um 

trecho de aproximadamente 600 quilômetros no estado de Mato Grosso do Sul (MS), 
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localizado entre os municípios de Porto Murtinho e Novo Mundo. Dessa forma, não há 

perspectiva de expansão do Sistema para outros trechos da fronteira brasileira, tampouco é 

possível determinar com precisão o tempo necessário à conclusão do Programa. 

 No que se refere ao Programa GUARANI, inicialmente, é preciso esclarecer que este 

surge da necessidade do Exército Brasileiro renovar a sua frota de viaturas blindadas, 

particularmente as viaturas EE 11-Urutu e EE 9-Cascavel. Ressalta-se que apesar das 

sucessivas modernizações realizadas, as quais vêm viabilizando a permanência dessas em 

serviço, ambas constituem projetos desenvolvidos pela ENGESA ainda no início da década de 

1970. 

 O Escritório de Projetos do Exército (EPEx) esclarece que “O Programa GUARANI 

tem por objetivo transformar as Organizações Militares de Infantaria Motorizada em 

Mecanizada e modernizar as Organizações Militares de Cavalaria Mecanizada”  
70

. 

 Em 2009 o Exército Brasileiro tinha uma expectativa de aquisição de 2.044 unidades 

referentes ao Programa Viatura Blindada de Transporte de Pessoal - Médio sobre Rodas 

(VBTP-MR), as quais seriam produzidas no Brasil pela italiana IVECO, num período de 20 

anos
71

. No entanto, tal expectativa não se confirmou, e até 2016 a Força Terrestre contava 

somente com cerca de duzentos veículos. Desta feita, a fim de dar continuidade ao Programa, 

em novembro de 2016, foram licitadas pelo Comando Logístico do Exército 1580 novas 

viaturas GUARANI, com previsão de serem adquiridas em quatro lotes, que conterão 

respectivamente 275, 723, 547 e 35 unidades
72

. 

 Em relação à concepção do blindado, o MD afirma que, pautado pelo binômio 

mobilidade e segurança, o Programa GUARANI buscou desenvolver um veículo que fosse 

capaz de realizar missões nos mais diversos ambientes operacionais (Brasil, 2015). Dessa 

forma, a viatura foi projetada para operar sob condições desfavoráveis, em terreno e clima 

variados, além do que, conforme verifica-se no Quadro 2, é um blindado com capacidade 

anfíbia, o que facilita sobremaneira o seu deslocamento em regiões de selva, nas quais é 

comum deparar-se com a necessidade de transposição de rios e córregos. 
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71 

Informação publicada por DefesaNet em seu sítio eletrônico. Disponível em: 

<http://www.defesanet.com.br/guarani/noticia/5606/EXERCITO-BRASILEIRO-E-IVECO-ASSINAM-

CONTRATO-DE-PRODUCAO-DA-VBTP-MR-%28VBTP-MR%29/>. Acesso em: 2 jul. 2019. 
72 

Informação prestada por DefesaAereaNaval em seu sítio eletrônico. Disponível em: 

<https://www.defesaaereanaval.com.br/naval/exercito-brasileiro-tera-mais-1-580-vbtp-6x6-guarani-em-quatro-

lotes>. Acesso em: 2 jul. 2019. 

http://www.epex.eb.mil.br/index.php/guarani
http://www.defesanet.com.br/guarani/noticia/5606/EXERCITO-BRASILEIRO-E-IVECO-ASSINAM-CONTRATO-DE-PRODUCAO-DA-VBTP-MR-%28VBTP-MR%29/
http://www.defesanet.com.br/guarani/noticia/5606/EXERCITO-BRASILEIRO-E-IVECO-ASSINAM-CONTRATO-DE-PRODUCAO-DA-VBTP-MR-%28VBTP-MR%29/
https://www.defesaaereanaval.com.br/naval/exercito-brasileiro-tera-mais-1-580-vbtp-6x6-guarani-em-quatro-lotes
https://www.defesaaereanaval.com.br/naval/exercito-brasileiro-tera-mais-1-580-vbtp-6x6-guarani-em-quatro-lotes


80 
 

Quadro 2 – Principais características da Família de Blindados GUARANI. 

 
 

Fonte: Ministério da Defesa do Brasil (modificado). 

 

 Trata-se de uma nova família de blindados extremamente versátil, já que é possível 

fabricá-la sobre três plataformas distintas (4x4, 6x6 e 8x8), cuja escolha se dará de acordo 

com a finalidade pretendida com o seu emprego no campo de batalha. O Ministério da Defesa 

destaca algumas características do GUARANI: 

 

Com capacidade para 11 homens, os blindados contam com uma série de inovações 

tecnológicas, como baixa assinatura térmica e de radar, o que dificulta sua 

localização pelos inimigos. Visando uma maior segurança para seus integrantes, a 

Família Guarani possui ainda proteção blindada para munição perfurante 

incendiária, conta com navegação por GPS e visão noturna (BRASIL, 2015, p.24). 

 

 Vale lembrar que o Exército Brasileiro detém a propriedade intelectual do veículo e 

que outra grande vantagem do blindado diz respeito à característica modular do seu projeto, 
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uma vez que o carro permite a instalação de diferentes torres, armas
73

, sensores e sistemas de 

comunicações. 

 De acordo com o Ministério da Defesa, a plataforma VBTP 6x6 contará com mais de 

dez variantes, dentre as quais menciona a versão com o morteiro, comunicações, oficina, 

ambulância, engenharia e defesa química e nuclear (Brasil, 2015). O MD afirma ainda que 

encontra-se em fase final de avaliação uma viatura leve multitarefa montada sobre a 

plataforma 4x4, além de uma categoria mais pesada sobre a plataforma 8x8, ainda em estudo 

para recebimento de um canhão 105mm, o que permitiria a substituição das viaturas EE 9-

Cascavel. 

 Por fim, ressalta-se que, em julho de 2019, a IVECO realizou uma cerimônia 

comemorativa na sede de sua fábrica, em Sete Lagoas (MG), referente à fabricação do veículo 

GUARANI de número 400, a ser entregue ao Exército Brasileiro
74

. 

 No que diz respeito ao Projeto Estratégico Defesa Cibernética, diversos escândalos de 

espionagem interestatal ocorridos no presente século tornaram evidente a necessidade dos 

países investirem na proteção do fluxo das informações que lhes são caras
75

. Não por acaso, 

desde a primeira Estratégia Nacional de Defesa lançada pelo Brasil, ainda em 2008, o setor 

cibernético era apontado como estratégico e prioritário. 

 O lamentável episódio da violação nas comunicações do governo brasileiro
76

 deixa 

claro que a proteção contra esse tipo de ameaça não pode ser alcançada num curto espaço de 

tempo, já que nem mesmo a criação do Projeto Defesa Cibernética, a cargo do Exército 

Brasileiro desde 2010, foi capaz de impedir a violação ocorrida. Portanto, resta claro que a 

incipiente Defesa Cibernética brasileira ainda não tinha adquirido a capacidade operacional 

necessária ao impedimento de ameaças dessa natureza, sendo incapaz, à época, de cumprir a 

finalidade para a qual havia sido criada: “Para garantir que informações estratégicas fluam de 
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Snowden, em meados de 2013, e que tornaram público o esquema de espionagem mundial praticado pelos EUA, 

uma vez que ficou comprovada a violação por parte do governo norte-americano de dados criptografados que 

trafegaram na rede de telefonia e na internet. 
76 

Espionagem realizada pela National Security Agency (NSA) em 2013 contra o governo brasileiro, ainda no 

mandato de Dilma Rousseff, o que expôs a total falta de segurança do fluxo das comunicações governamentais 

no Brasil, além de gerar grande embaraço diplomático, já que configurou-se uma clara violação à soberania 

brasileira. 

http://www.epex.eb.mil.br/index.php/guarani
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maneira rápida e segura num mundo cada vez mais conectado e digitalmente vulnerável” 

(BRASIL, 2015, p.26). 

 Ora, se o Estado brasileiro pretende de fato gozar de segurança e confiabilidade não só 

no fluxo de suas comunicações, mas também na preservação dos conhecimentos estratégicos 

por ele produzidos em diversos setores da vida nacional, faz-se necessário o domínio de 

capacidades cada vez mais tecnológicas. Ocorre que os países que foram exitosos na obtenção 

do domínio dessas capacidades, o foram por meio de um custoso processo endógeno de 

construção do conhecimento, motivo pelo qual tal domínio não se encontra a venda. 

 Sendo assim, diante da percepção de que a independência tecnológica do País, no setor 

cibernético, só poderia ser alcançada por meios próprios, e que esta demandaria um longo 

processo, composto por muitas etapas, o MD ressalta que o Projeto Defesa Cibernética foi 

concebido com o objetivo de “dotar o Brasil de uma estrutura de alto nível que envolva não só 

militares, mas também pessoas do meio acadêmico, de instituições de pesquisa e 

desenvolvimento e do setor empresarial” (BRASIL, 2015, p.26). 

 

Um dos primeiros passos do projeto foi a criação, em 2010, do Centro de Defesa 

Cibernética (CDCiber), com a responsabilidade de coordenar e integrar as 

atividades de defesa cibernética no âmbito do Ministério da Defesa. 

Além do estabelecimento de uma política de Defesa Cibernética, o projeto já 

possibilitou o desenvolvimento nacional de importantes softwares, como o 

primeiro antivírus nacional, chamado Defesa BR, e o Sistema de Operações 

Cibernéticas (SIMOC) (BRASIL, 2015, p.26, grifo nosso). 

 

 Segundo o Ministério da Defesa, o SIMOC tem desempenhado um importante papel 

na capacitação dos recursos humanos, na medida em que tem possibilitado o aperfeiçoamento 

de técnicas que permitem a detecção de ataques em rede de dados, a identificação de 

vulnerabilidades e a criação de mecanismos de proteção (Brasil, 2015). Além do que, 

paralelamente ao desenvolvimento de softwares, há outros projetos que miram no 

desenvolvimento de hardwares nacionais, a fim de somar forças na busca da independência 

tecnológica do País. 

 O EPEx informa em seu sítio eletrônico que o Programa
77

 Estratégico de Defesa 

Cibernética conta com Unidades Militares do Exército Brasileiro, afetas ao tema (Figura 8), 

na condução de oito projetos estruturantes, dentre os quais destaca 

                                                             
77 

Até o presente momento esta dissertação referiu-se à Defesa Cibernética como um Projeto, termo utilizado em 

publicação do MD de 2015, na qual aborda as iniciativas que buscam recompor a capacidade operativa das 

Forças Armadas. Doravante utilizaremos o termo Programa, uma vez que o EPEx esclarece que, a partir de 2016, 

a experiência acumulada pelo Exército, até então, apontou a necessidade de ajustes no processo de gestão e na 

própria classificação de algumas iniciativas, ocasião em que “Identificou-se que a Força estava gerenciando 
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o Planejamento e Execução da Segurança Cibernética, o de Estrutura de Pesquisa 

Científica na Área Cibernética e a Produção de doutrina específica para este tipo de 

atividade, entre outros. Estes projetos estruturantes são conduzidos, atualmente, por 

Organizações Militares ligadas ao setor, como o Instituto Militar de Engenharia, o 

Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército, o Centro de 

Desenvolvimento de Sistemas do Exército, o Centro Tecnológico do Exército e o 

Centro de Inteligência do Exército
78

. 

 

Figura 8 – Organograma representativo do Programa Estratégico de Defesa Cibernética. 

 
 

Fonte: Exército Brasileiro (modificado). 

 

 

 Por fim, percebendo a necessidade de reforçar e ampliar a estratégia de defesa 

cibernética nacional, o MD criou em 2014 o Programa da Defesa Cibernética na Defesa 

Nacional, por meio do qual determinou a implantação do Comando de Defesa Cibernética e 

da Escola Nacional de Defesa Cibernética, órgãos que possuem grande potencial para 

impactar positivamente esse campo de atividade no Brasil. 

  

                                                                                                                                                                                              
como projetos, o que, na realidade, são programas integrantes de um portfólio estratégico”. Disponível em: 

<http://www.epex.eb.mil.br/index.php/texto-explicativo>. Acesso em: 7 jul. 2019. 
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Informação prestada pelo EPEx em seu sítio eletrônico. Disponível em: 

<http://www.epex.eb.mil.br/index.php/defesa-cibernetica/defesa-cibernetica>. Acesso em: 7 jul. 2019. 

http://www.epex.eb.mil.br/index.php/guarani
http://www.epex.eb.mil.br/index.php/guarani
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3.4.4 Os projetos estratégicos vinculados à Força Aérea Brasileira 

 

 A Força Aérea Brasileira coube à responsabilidade sobre os Projetos KC-X, F-X2 e A-

DARTER. 

 No que tange ao Projeto KC-X, é preciso destacar que ele surge da necessidade da 

FAB substituir a sua frota de aeronaves de transporte de carga, em particular a aeronave C-

130 Hércules, um quadrimotor turboélice, projetado e desenvolvido pela norte-americana 

Lockheed, ainda na década de 1950. Apesar dos diversos modelos existentes e da natural 

modernização sofrida pelo projeto durante todas essas décadas de produção, trata-se de uma 

aeronave cuja concepção é tecnologicamente ultrapassada. 

 De acordo com o MD, o KC-390 (Quadro 3) é a maior aeronave já produzida no País, 

e sua fabricação é o resultado de um esforço conjunto da FAB e Embraer, que há décadas vêm 

apostando na pesquisa e desenvolvimento em território nacional (Brasil, 2015). 

 

Quadro 3 – Principais características da aeronave KC-390. 

 
 

Fonte: Embraer (modificado). 

 

 O Ministério da Defesa destaca que a bagagem de conhecimento adquirida por meio 

dos diversos Offsets
79

 realizados em projetos anteriores se traduziu em grande benefício para a 
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Segundo Modesti (2004, p.25) “Pode-se definir offset como toda e qualquer prática compensatória (ou 

compensação), exigida por um comprador estrangeiro, como condição para a importação de bens e serviços, com 

a intenção de gerar benefícios de natureza industrial, tecnológica e comercial, ou ainda, refere-se ao conceito de 
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cadeia produtiva nacional (Brasil, 2015). 

 O KC-390 é um cargueiro multimissão extremamente versátil
80

, fabricado no Brasil 

pela Embraer com a participação de mais de 50 empresas brasileiras, seu desenvolvimento e 

produção foram estabelecidos por meio de parceria com mais três países – Argentina, 

Portugal e República Checa – os quais fornecem seções da fuselagem e uma série de outros 

componentes externos. 

 

Com capacidade para operar nos mais diversos cenários, - da floresta Amazônica às 

pistas de pouso da Antártica - o KC-390 realizará uma série de missões de transporte 

logístico e de reabastecimento em voo. Por sua capacidade de transportar até 23 

toneladas, a aeronave pode ainda acomodar equipamentos de grandes dimensões, 

como armamentos, aeronaves semidesmontadas e até o blindado Guarani, 

equipamento do Exército que será usado na proteção da gigantesca fronteira terrestre 

brasileira (BRASIL, 2015, p.30). 

 

 De acordo com o MD, em 2014 foi firmado o contrato de aquisição de 28 unidades da 

aeronave KC-390 para a FAB, as quais serão entregues ao longo de um período de doze anos, 

além de peças sobressalentes e toda a manutenção necessária, oferecida pelo fabricante no 

bojo de um pacote de suporte logístico (Brasil, 2015).  O início da entrega das aeronaves que 

estava previsto para o final de 2016 não se confirmou, no entanto, a aeronave já teve a sua 

produção em série iniciada, conforme afirmou o diretor do Programa KC-390 da Embraer, 

durante entrevista coletiva realizada na LAAD 2019 e, de acordo com a nova previsão, a FAB 

receberá 02 unidades da aeronave KC-390 ainda em 2019
81

. 

 Como as Forças Armadas de diversos países do mundo operam a aeronave norte-

americana C-130, há uma expectativa muito promissora para a Embraer, uma vez que existe a 

possibilidade de exportação do KC-390 para alguns desses países, já que em algum momento 

todos eles terão que renovar a sua frota de cargueiros. No caso de Portugal, a expectativa já se 

concretizou, pois em julho de 2019 o país europeu foi o primeiro no mundo a importar a 

                                                                                                                                                                                              
que determinadas aquisições de fornecedores estrangeiros deverão ser compensadas por diversos meios, em 

benefício de setores e áreas definidas pelo país importador”. 
80 

“Combina uma plataforma altamente flexível com o menor custo de ciclo de vida do mercado de transporte 

médio. O KC-390 é capaz de transportar e lançar cargas e tropas, além de uma ampla gama de missões: 

evacuação aeromédica, busca e resgate, combate a incêndios, reabastecimento aéreo e auxílio humanitário. 

Moderno sistema de manuseio, que acomoda cargas de grandes dimensões: pallets, veículos, helicópteros, 

tropas, paraquedistas, macas para evacuação aeromédica e configurações mistas”. Informação publicada pela 

Embraer Defesa e Segurança em seu sítio eletrônico. Disponível em: <https://defense.embraer.com/br/pt/kc-

390>. Acesso em: 9 jul. 2019. 
81 

Informação publicada pela Força Aérea Brasileira em seu sítio eletrônico. Disponível em: 

<http://www.fab.mil.br/noticias/mostra/33725/LAAD%20-

%20FAB%20deve%20receber%20primeiras%20aeronaves%20KC-390%20em%202019>. Acesso em: 9 jul. 

2019. 

https://defense.embraer.com/br/pt/kc-390
https://defense.embraer.com/br/pt/kc-390
http://www.fab.mil.br/noticias/mostra/33725/LAAD%20-%20FAB%20deve%20receber%20primeiras%20aeronaves%20KC-390%20em%202019
http://www.fab.mil.br/noticias/mostra/33725/LAAD%20-%20FAB%20deve%20receber%20primeiras%20aeronaves%20KC-390%20em%202019
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aeronave, tendo firmado com a Embraer um contrato para aquisição de 05 unidades do KC-

390, além do simulador de voo, equipamentos de Guerra Eletrônica (GE) e todo o suporte 

logístico necessário
82

. 

 Relativamente ao Projeto F-X2, de forma muito semelhante à ocorrida com as 

aeronaves de transporte de carga, a FAB vinha desde a virada do século XX para o XXI 

apontando a necessidade de substituição de sua frota de aeronaves de caça. Ocorre que 

diversas indefinições políticas e orçamentárias resultaram num constante adiamento dessa 

renovação que, a cada ano passado, naturalmente, foi se mostrando mais urgente. Diante da 

necessidade de garantir a soberania do espaço aéreo brasileiro de forma ininterrupta, mesmo 

num cenário de restrição orçamentária, a FAB viu-se obrigada a adotar medidas alternativas, 

capazes de garantir o cumprimento de sua missão de forma satisfatória até que fosse superado 

o impasse a respeito da aeronave de caça a ser adquirida pelo Brasil. 

 No caso dos F-5E/F Tiger II, optou-se por um programa de modernização, o qual tem 

garantido a permanência dessas aeronaves em serviço até os dias atuais. Há uma expectativa 

de sobrevida dos caças F-5 modernizados até o ano de 2025, quando estaria sendo desativado 

o último lote dessas aeronaves
83

. Já em relação às aeronaves F-103 Mirage III, cuja 

desativação ocorreu no final de 2005, o governo brasileiro decidiu substituí-las por 12 

Mirages 2000-C usados da Força Aérea Francesa, os quais já foram desativados no final de 

2013
84

. No tocante as aeronaves A-1 (AM-X), também optou-se pela modernização, mas 

nesse caso, somente de parte da frota, a expectativa é de que o último lote de aeronaves 

modernizadas permaneça em operação até 2032
85

. 

 No que diz respeito à aeronave escolhida para a substituição definitiva da frota, 

finalmente, em dezembro de 2013, o então Ministro da Defesa do Brasil, Celso Amorim, 

declarou publicamente que o vencedor da licitação havia sido o Gripen NG (Quadro 4), da 

empresa sueca SAAB, cuja proposta englobava “o fornecimento de 36 (trinta e seis) 
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Informação disponibilizada pelo Ministério da Defesa do Brasil em seu sítio eletrônico. Disponível em: 

<https://www.defesa.gov.br/noticias/58169-portugal-anuncia-compra-de-5-aeronaves-kc-390>. Acesso em: 9 jul. 

2019. 
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Informação publicada pela Força Aérea Brasileira em seu portal eletrônico. Disponível em: 

<https://issuu.com/portalfab/docs/notaer_fevereiro_2014/9>. Acesso em: 11 jul. 2019. 
84 

Informação disponibilizada pelo Ministério da Defesa do Brasil em seu sítio eletrônico. Disponível em: 

<https://www.defesa.gov.br/noticias/8393-defesa-o-ultimo-voo-do-mirage-2000-rumo-ao-museu-da-

aeroespacial-da-fab-no-rio>. Acesso em: 11 jul. 2019. 
85 

Informação prestada pelo Ministério da Defesa do Brasil em seu sítio eletrônico. Disponível em: 

<https://www.defesa.gov.br/component/content/article/78-industria-de-defesa/paed/projetos-estrategicos/8800-

projetos-estrategicos-da-forca-aerea-brasileira-2?Itemid=101>. Acesso em: 11 jul. 2019. 

https://www.defesa.gov.br/noticias/58169-portugal-anuncia-compra-de-5-aeronaves-kc-390
https://issuu.com/portalfab/docs/notaer_fevereiro_2014/9
https://www.defesa.gov.br/noticias/8393-defesa-o-ultimo-voo-do-mirage-2000-rumo-ao-museu-da-aeroespacial-da-fab-no-rio
https://www.defesa.gov.br/noticias/8393-defesa-o-ultimo-voo-do-mirage-2000-rumo-ao-museu-da-aeroespacial-da-fab-no-rio
https://www.defesa.gov.br/component/content/article/78-industria-de-defesa/paed/projetos-estrategicos/8800-projetos-estrategicos-da-forca-aerea-brasileira-2?Itemid=101
https://www.defesa.gov.br/component/content/article/78-industria-de-defesa/paed/projetos-estrategicos/8800-projetos-estrategicos-da-forca-aerea-brasileira-2?Itemid=101
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aeronaves, logística inicial, treinamento, simuladores de voo e projetos de transferência de 

tecnologia e cooperação industrial” 
86

. 

 

Quadro 4 – Principais características do caça Gripen NG. 

 
 

Fonte: Ministério da Defesa do Brasil. 

 

 O presidente da Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate 

(COPAC) na época em que o Brasil firmou o contrato dos caças Gripen NG, Brigadeiro 

Crepaldi, esclarece que “Projetos como o F-X2, que objetiva manter a soberania do espaço 

aéreo nacional com vistas à defesa da pátria para os próximos 30 anos, podem demandar 

décadas de estudos e avaliações” 
87

. De fato foi o que ocorreu no processo decisório para 

aquisição das aeronaves de caça da FAB nesse início de século XXI, que pode ser resumido 

de acordo com o Quadro 5 a seguir. 
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Trecho do texto publicado pelo Ministério da Defesa do Brasil em seu sítio eletrônico. Disponível em: 

<https://www.defesa.gov.br/?option=com_content&view=article&id=13018>. Acesso em: 13 jul. 2019. 
87 

Trecho da entrevista concedida pelo Brigadeiro do Ar José Augusto Crepaldi Affonso à revista institucional da 

FAB – Aerovisão Abr/Mai/Jun – 2015. Nº 244 – Ano 42. Disponível em: 

<https://issuu.com/portalfab/docs/aerovisao_2015_244>. Acesso em: 16 jul 2019. 

https://www.defesa.gov.br/?option=com_content&view=article&id=13018
https://issuu.com/portalfab/docs/aerovisao_2015_244


88 
 

Quadro 5 – Linha do tempo referente ao Projeto F-X. 

2001 

Comando da Aeronáutica inicia a seleção das empresas ofertantes de 

equipamento compatíveis com os requisitos definidos. No final do ano, 

foram selecionadas aeronaves Gripen, F-16, Mig-29, Mirage 2000 e 

Sukhoi 30 

2003 Suspensão no início do ano e retomada em outubro 

2004 

Com o término de validade das propostas em dezembro, o governo decide 

preencher a lacuna da desativação dos F-103 Mirage III (prevista para 

2005) com a compra de 12 Mirage 2000-C usados da Força Aérea 

Francesa 

2007 
Estado-Maior da Aeronáutica reinicia o processo de estudos sobre as 

necessidades de um caça multiemprego 

2008 

É constituída a Comissão Gerencial do Projeto FX-2 e ao final do ano são 

selecionadas as aeronaves F-18 Superhornet (Boeing); Rafale (Dassault) e 

Gripen NG (SAAB) segundo critérios técnicos, logísticos, de 

compensação comercial (pacote offset) e de transferência tecnológica 

para o Brasil 

2009 Propostas dos três finalistas são enviadas para apreciação final 

2010 
Comando da Aeronáutica submete relatório final para decisão do 

Governo Federal 

2013 Brasil decide pela compra do Gripen NG 

 

Fonte: Ministério da Defesa do Brasil. 

 

 Para o MD, a necessidade de renovação dos aviões de caça da FAB resultará na 

incorporação de importantes avanços tecnológicos pela BID brasileira (Brasil, 2015). 

 

Assim como na década de 80, quando o Brasil firmou uma parceria histórica com a 

Itália no Projeto AMX, trazendo ao domínio nacional o conhecimento para produzir 

aviões na categoria jatos, agora um acordo de cooperação com a Suécia levará o país 

a um novo patamar aeroespacial (BRASIL, 2015, p.32). 

 

 O Ministério da Defesa ressalta que a participação da indústria brasileira no 

desenvolvimento do Gripen só foi possível em virtude do apoio que o País vem prestando a 

indústria nacional, estratégia que garantiu-lhe a capacidade técnica necessária para que fosse 

incluída no pacote de compensações negociado com a Suécia (Brasil, 2015). Dessa forma, o 

Brasil pôde, por exemplo, assumir a responsabilidade pelo desenvolvimento da versão biplace 

da aeronave, já que essa é uma variante do projeto original que será produzida exclusivamente 

para atender a encomenda da FAB de oito dessas aeronaves para dois tripulantes. 
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 Cabe ainda ressaltar que, após o término do ciclo de vida das aeronaves F-5 e A-1 

modernizadas, a expectativa da FAB é que o avião de múltiplo emprego F-39 Gripen torne-se 

o único jato de combate utilizado pela Força. De acordo com o cronograma atualizado pela 

COPAC, ainda em 2019 ocorrerá o primeiro voo da versão monoplace do modelo brasileiro, 

com previsão de entrega das aeronaves a partir de 2021
88

. 

 Outro projeto estratégico de grande importância para a indústria de defesa do País, sob 

responsabilidade da Aeronáutica, diz respeito a um míssil ar-ar
89

 de 5ª geração que vem sendo 

desenvolvimento em uma parceria do Brasil com a África do Sul. 

 Trata-se do míssil A-Darter, armamento que equipará os novos caças Gripen 

adquiridos pelo Brasil. Destaca-se que a nacionalização da produção de um míssil de última 

geração vai ao encontro de uma desejável autonomia tecnológica, indispensável à defesa e 

soberania do Brasil. Um míssil como esse conta com inúmeras inovações tecnológicas, as 

quais são dominadas por um número muito restrito de países, que por sua vez não estão 

dispostos a transferi-las ao país comprador. Além do que, exatamente por esse motivo, o A-

Darter terá grande parte dos países do mundo como consumidores em potencial, possuindo, 

portanto, grande potencial de exportação enquanto produto de defesa com um alto valor 

agregado. 

 O Ministério da Defesa afirma que o míssil A-Darter foi projetado para um emprego 

contra alvos aéreos que estejam a uma distância de até 12 km, e que esse possui a capacidade 

de realizar manobras que exigem grande mudança de direção, pois o artefato conta com a 

presença de um sensor responsável por detectar o alvo e calcular a melhor trajetória a seguir 

para impactá-lo (Brasil, 2015). Essa característica do A-Darter é ressaltada pela Força Aérea 

em sua revista oficial, cuja publicação afirma que “o míssil consegue realizar manobras que o 

leva a sofrer até 100 vezes a força da gravidade (100 G). Os caças de combate mais modernos 

não passam de 9 G” 
90

.  Para uma melhor visualização da capacidade de manobra do míssil, a 

publicação apresenta uma ilustração da trajetória que o artefato é capaz de realizar quando 
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Informação publicada pela Força Aérea Brasileira em seu sítio eletrônico. Disponível em: 

<http://www.fab.mil.br/noticias/mostra/33802/AVIA%C3%87%C3%83O%20DE%20CA%C3%87A%20-

%20Primeiro%20voo%20do%20modelo%20brasileiro%20do%20F-

39%20Gripen%20deve%20ocorrer%20este%20ano>. Acesso em: 13 jul. 2019. 
89 

Míssil lançado por uma aeronave contra outra aeronave, durante um combate aéreo visual ou não, com o 

objetivo de destruí-la. 
90 

Trecho da matéria referente aos projetos estratégicos do Comando da Aeronáutica, publicada na revista 

Aerovisão Abr/Mai/Jun – 2015. Nº 244 – Ano 42. Disponível em: 

<https://issuu.com/portalfab/docs/aerovisao_2015_244>. Acesso em: 16 jul 2019. 

http://www.fab.mil.br/noticias/mostra/33802/AVIA%C3%87%C3%83O%20DE%20CA%C3%87A%20-%20Primeiro%20voo%20do%20modelo%20brasileiro%20do%20F-39%20Gripen%20deve%20ocorrer%20este%20ano
http://www.fab.mil.br/noticias/mostra/33802/AVIA%C3%87%C3%83O%20DE%20CA%C3%87A%20-%20Primeiro%20voo%20do%20modelo%20brasileiro%20do%20F-39%20Gripen%20deve%20ocorrer%20este%20ano
http://www.fab.mil.br/noticias/mostra/33802/AVIA%C3%87%C3%83O%20DE%20CA%C3%87A%20-%20Primeiro%20voo%20do%20modelo%20brasileiro%20do%20F-39%20Gripen%20deve%20ocorrer%20este%20ano
https://issuu.com/portalfab/docs/aerovisao_2015_244
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lançado contra um alvo cuja posição esteja defasada 90 graus em relação à aeronave 

lançadora, como pode ser observado na Figura 9 abaixo. 

 

Figura 9 – Imagem ilustrativa da trajetória realizada pelo míssil A-Darter. 

 
 

Fonte: Força Aérea Brasileira. 

 

 Recentemente, em setembro de 2018, a FAB informou que foram concluídos os testes 

do A-Darter na África do Sul. Afirma que durante os ensaios foram realizados disparos do 

míssil contra alvos aéreos que, além de serem capazes de realizar manobras de alto 

desempenho, também possuíam mecanismo para despistar o míssil caçador (flare). Desta 

feita, esclarece que o míssil passou pela fase final dos ensaios necessários a sua certificação, 

uma vez que em todas as situações os resultados se apresentaram conforme esperado, ficando 

clara a conformidade do produto com os seus requisitos, o que o torna apto para a 

comercialização
91

. 

 Outrossim, já foi possível perceber os efeitos benéficos da transferência de tecnologia, 

fruto da exitosa parceria com a África do Sul, sobre as empresas brasileiras que participam do 

projeto, conforme verifica-se na seguinte assertiva do MD: “Graças à parceria com a África 

do Sul, que desde a década de 60 tem experiência no ramo de mísseis, atualmente algumas 

das soluções tecnológicas desenvolvidas para o A-Darter já fazem parte de outros produtos 

criados pela indústria nacional” (BRASIL, 2015, p.33). 
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Informação disponibilizada pela Força Aérea Brasileira em seu sítio eletrônico. Disponível em: 

<http://www.fab.mil.br/noticias/mostra/32836/PODER%20AEROESPACIAL%20-%20M%C3%ADssil%20A-

Darter%20conclui%20testes%20na%20%C3%81frica%20do%20Sul>. Acesso em: 16 jul. 2019. 
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 Por fim, a Aeronáutica afirma em sua revista institucional que os brasileiros tiveram 

participação relevante no desenvolvimento desse armamento binacional, na medida em que 

partes significativas do projeto ficaram sob responsabilidade da equipe brasileira, como os 

algoritmos de programação dos sistemas que integram o míssil, que foram desenvolvidos por 

um engenheiro militar da Força Aérea Brasileira
92

. 

 Diante do até aqui exposto, tanto no que se refere à atuação brasileira no processo de 

integração do Cone Sul e da América do Sul, no seu viés econômico-comercial
93

, quanto no 

campo da segurança e defesa, levando-se em conta que a conclusão dos onze projetos 

estratégicos principais do Brasil, ora em curso, proporcionará um aumento significativo das 

capacidades de suas Forças Armadas, faz-se necessário retornar a uma das preocupações 

centrais de nossa pesquisa, já destacada na introdução deste estudo. 

 Registra-se a existência de diversas matérias veiculadas em jornais e revistas nacionais 

e internacionais, as quais criticam abertamente a postura adotada pelo Brasil no transcorrer 

dos diversos processos de integração em que tomou parte, levantando dúvidas a respeito da 

verdadeira intenção por trás do que chamam de “retórica de integração brasileira”
94

. Constata-

se ainda a existência de matérias que lançam questionamentos e dão indícios de desconfiança 

e possíveis reservas, por parte de alguns países sul-americanos, no que tange à concepção dos 

projetos estratégicos das Forças Armadas brasileiras. Dessa forma, no próximo capítulo, serão 

analisadas diversas fontes jornalísticas dos países do Cone Sul, cuja apreciação possui um 

duplo objetivo: verificar se essas fontes percebem subimperialismo brasileiro no que se refere 

à questão econômico-comercial e/ou uma postura subimperialista do Brasil em seu ambiente 

regional de segurança, já que o País, enquanto primeira potência militar da região, se 

distanciará ainda mais de seus vizinhos. 
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Informação publicada pela Força Aérea Brasileira em sua revista Aerovisão Abr/Mai/Jun – 2015. Nº 244 – Ano 

42. Disponível em: <https://issuu.com/portalfab/docs/aerovisao_2015_244>. Acesso em: 16 jul 2019. 
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 Considerando-se as conjunturas históricas e políticas do Brasil e demais países sul-americanos, nos diversos 

períodos, conforme apresentado no capítulo 2 desta dissertação. 
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Referindo-se, particularmente, aos governos brasileiros decorridos nesse início de século XXI. 

https://issuu.com/portalfab/docs/aerovisao_2015_244
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4. A PERCEPÇÃO NOS JORNAIS DOS PAÍSES DO CONE SUL EM RELAÇÃO À 

ATUAÇÃO BRASILEIRA (2000 – 2016) 

 

 Levando-se em conta o estudo realizado nos capítulos anteriores, abordaremos agora a 

reação dos países do Cone Sul diante da atuação do Brasil no campo econômico-comercial e 

também no que diz respeito à concepção dos projetos estratégicos das Forças Armadas 

brasileiras. Dada a importância assumida pela mídia de massa, não só no cotidiano dos países, 

como também na política internacional, a reação dos argentinos, chilenos, paraguaios e 

uruguaios foi pesquisada fundamentalmente nas duas principais fontes jornalísticas de cada 

um desses países, observados simultaneamente os critérios: publicação diária; distribuição 

nacional; e maior número de exemplares impressos. Buscou-se, portanto, por meio da análise 

qualitativa e quantitativa do conteúdo presente nos veículos jornalísticos de maior circulação 

nos referidos países, verificar a percepção desses no que tange à atuação brasileira em ambos 

os campos já referenciados. 

 

4.1 A IMPORTÂNCIA DA MÍDIA NAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

 A evolução dos meios de comunicação tornou praticamente impossível vivenciarmos 

um único dia de nossas vidas sem que sejamos alvo da interferência de algum tipo de mídia. 

Múltiplos meios de difusão da informação acabam contribuindo para que boa parte da 

população mundial seja diuturnamente bombardeada por uma quantidade inimaginável de 

informações atinentes aos mais variados temas. 

 Notadamente, a mídia, por intermédio da televisão, rádio, telefone celular, internet, 

jornais, revistas e tantos outros meios, se apresenta como um importante instrumento de 

propagação das ideias de um governo ou país. Num mundo cada vez mais globalizado, a 

utilização dessa ferramenta mostra-se útil no cenário nacional, e talvez ainda mais útil no 

internacional. Ou seja, serve tanto para o uso doméstico, quanto para a projeção da imagem de 

um país, ou de suas ideias, no exterior. Desta feita, os meios de comunicação crescem de 

importância, uma vez que podem incorporar o papel de colaboradores ou críticos, de um país 

ou governo, tanto no ambiente interno, quanto no externo. 

 A importância crescente de que goza a mídia, não só no cotidiano dos países, como 

também na política internacional, vem sendo percebida há mais de um século, como podemos 

depreender da afirmação: “no século XX a revolução na comunicação exerceu grande 

influência na conduta das relações internacionais” (WENDZEL, 1985, p.205). Essa 
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perspectiva é corroborada por Castro (2014), o qual esclarece que pesquisadores norte-

americanos, desde o começo do século XX, já se empenhavam em detectar os efeitos que os 

meios de comunicação exerciam sobre a sociedade. Esse mesmo autor aponta que o resultado 

do esforço de tais pesquisadores em compreender a influência que a mídia de massa exerce 

sobre a opinião pública, assim como a que exerce sobre a construção da imagem que o 

público faz da realidade, deu origem ao termo Agenda-setting. 

 O termo foi cunhado no início da década de 1970 por Maxwell McCombs e Donald 

Shaw
95

, período em que lecionavam na Universidade da Carolina do Norte-EUA, e pode ser 

traduzido para a língua portuguesa como “Configuração da Agenda” ou simplesmente, 

“Agendamento”. Trata-se de um modelo teórico que indica que os receptores da notícia 

apresentam forte tendência de assumirem como mais importantes aquelas que foram 

veiculadas um maior número de vezes e que receberam maior destaque por parte da cobertura 

jornalística (McCombs; Shaw, 1972). Portanto, é lícito afirmarmos que o modo pelo qual os 

editores dos meios de comunicação selecionam, dispõem e tratam a informação
96

, assim como 

a frequência com a qual uma notícia
97

 é apresentada, ou mesmo retirada da pauta, leva a 

construção de uma determinada realidade política, econômica, social, e tantas outras. Desse 

modo, a mídia de massa consegue determinar o assunto que deve ser falado e debatido pelo 

grande público, exercendo inclusive, grande influência no modo pelo qual esse público deve 

compreender e pensar determinado tema, além da importância que deverá emprestar ao 

mesmo, conforme já abordado anteriormente nesse parágrafo. 

 Diante do exposto, a possibilidade de manipulação da informação coloca-se como um 

fato concreto, no entanto, faz-se necessário lembrar as palavras de Abramo (2003)
98

, segundo 

o qual nem sempre todas as informações são o tempo todo manipuladas por toda a imprensa. 

Além do que, mesmo que eventualmente nos deparemos com uma matéria jornalística 

manipulada, este fato em si não é relevante para nossa pesquisa, já que, manipulada ou não, 

pelos motivos já expostos no parágrafo anterior, fato é que haverá uma forte tendência de que 
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Segundo Castro (2014), além de nomearem o termo, McCombs e Shaw foram os responsáveis pela 

organização, sistematização e aprofundamento do conceito que deu origem a chamada Hipótese de Agenda-

setting, publicada pelos autores somente em 1972. No entanto, a ideia central do estudo já vinha sendo apontada 

por diversos autores nas décadas anteriores, tais como: Lippmann (1922); Park, Ernest e Roderik (1925); 

Lazarsfeld et al (1944); Cohen (1963); e Lang & Lang (1966). 
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Trata-se do fato ocorrido na sua forma pura e simples, sem que tenha recebido nenhum tipo de tratamento. 

Poderá ou não virar notícia. 
97 

“Modo pelo qual o jornalismo registra e leva os fatos ao conhecimento do público” (JUAREZ BAHIA, 1990, 

p.35). Para Marcondes Filho (1989, p.13) “Notícia é a informação transformada em mercadoria com todos os 

seus aspectos estéticos, emocionais e sensacionais”. 
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O autor sugere cinco padrões de manipulação, os quais intencionalmente não foram abordados, uma vez que 

não constituem objeto de nossa pesquisa. 
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a visão apresentada na matéria veiculada seja adotada, por parte considerável da audiência, 

como sua própria. Ou seja, para o foco de nossa pesquisa, que consiste em verificar a 

percepção que os países do Cone Sul possuem em relação à atuação do Brasil nos campos 

econômico-comercial e militar, pouco importa se tal percepção é ou não fruto de possível 

manipulação por parte da cobertura jornalística, sendo relevante sim, a existência da 

percepção, por parte dos países estudados, no tocante aos campos considerados, a qual poderá 

ser positiva, negativa, ou mesmo neutra. 

 Faz-se necessário destacar que, ao reconhecermos a existência, a relevância e o poder 

de influência exercido pela grande mídia nas sociedades nacional e internacional, resta 

demonstrada a importância, e mesmo a legitimidade do embasamento do presente estudo em 

matérias jornalísticas dos países considerados. Além do que, os jornais, enquanto fonte de 

pesquisa acadêmica, nos permitem perceber as repercussões de determinado tema no seio da 

sociedade de um país, abrindo-nos uma porta de entrada ao universo das relações políticas da 

região estudada. 

 

4.2 PERCEPÇÕES EM JORNAIS NACIONAIS E ESTRANGEIROS EM RELAÇÃO À 

ATUAÇÃO DO BRASIL NO CAMPO ECONÔMICO-COMERCIAL 

 

 Particularmente nesse início de século XXI, alguns conteúdos veiculados em jornais e 

revistas nacionais e internacionais têm acusado o Brasil do que classificam de uma postura 

subimperialista sobre os seus vizinhos sul-americanos. 

 Sem nos determos em nenhum caso específico de forma mais detalhada, e, apenas com 

o intuito de traçarmos um panorama geral da questão posta acima, mencionaremos a título de 

exemplo, e de forma sucinta, alguns conteúdos publicados na mídia jornalística nacional e 

internacional sobre o tema. 

 Em matéria publicada no jornal O Estado de São Paulo, em outubro de 2008, os atritos 

entre as brasileiras Petrobrás, Odebrecht, Queiroz Galvão, Furnas, Itaipu e Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) contra os governos da Bolívia, Equador e 

Paraguai, a partir do ano 2000, despertaram o temor de que o Brasil estivesse sofrendo uma 

onda de rejeição na América do Sul. Na Bolívia, no ano de 2006, a mineradora brasileira EBX 

(do então Grupo Eike Batista) foi expulsa pelo presidente Morales, também neste mesmo ano 

ocorreram as ocupações militares de instalações da Petrobrás. No Equador, em 2006, foram 

expulsos do país quatro representantes da Odebrecht. Já no Paraguai, em diversos anos, 

ocorreram casos de ameaça a agricultores “brasiguaios” na região central do país, dos quais 
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alguns foram obrigados a abandonar as suas propriedades. Analistas afirmavam naquele 

momento que o clima para o Brasil havia mudado, e se as tensões comerciais não fossem bem 

administradas, poderiam contaminar a política e a segurança da região (Charleaux, 2008). 

 Em fevereiro de 2009, a revista Le Monde Diplomatique Brasil publicou um dossiê 

chamado “Imperialismo Brasileiro”. Pela segunda vez um órgão de imprensa do Brasil 

publica uma matéria com esse título. No dossiê são levantadas discussões sobre a existência 

ou inexistência do “Imperialismo brasileiro” na América do Sul. Segundo o editorial a ação 

das empresas brasileiras na América do Sul e a declarada intenção do governo brasileiro 

liderar o Bloco Econômico Regional estavam levando as organizações da sociedade civil e 

dos povos vizinhos a reclamar contra o que chamavam de “Imperialismo brasileiro” (Caccia 

Bava, 2009). 

 Um dos principais jornais do Paraguai, em novembro de 2010, veiculou matéria com a 

chamada “El imperialismo brasileño seguirá intacto con el gobierno de Dilma”. Seguiu 

afirmando que a vitória de Dilma Rousseff representava a continuidade da política 

imperialista já praticada por Lula, a qual visava manter uma hegemonia brasileira na região. O 

editorial argumentava que não interessava ao Brasil desmontar o perverso “esquema 

imperialista”, o qual tinha origens no período colonial. A integração regional foi apresentada 

como uma estratégia brasileira para assegurar as manobras hegemônicas que impossibilitavam 

o desenvolvimento paraguaio (ABC Color, 2010). 

 Foram ainda veiculadas matérias de conteúdo semelhante na Revista Veja (Ed. 1661, 

09/08/2000) e BBC Mundo (Ed. eletrônica, 10/11/2011), dentre outras. 

 Até mesmo jornais de fora da América do Sul “deram voz” ao tema, como o New 

York Times (NYT) que, em novembro de 2011, trouxe uma extensa matéria abordando a 

crescente influência exercida pelo Brasil sobre os países vizinhos em virtude do aumento de 

seu poder político e econômico. Foram abordadas diversas questões polêmicas que se 

encontravam em curso na ocasião, tais como: o protesto de grupos indígenas bolivianos contra 

a construção de uma estrada que cortaria o território no qual viviam, cuja obra seria realizada 

com o apoio do Brasil; paralisação da proposta de construção de uma estrada até o litoral da 

Guiana, por temor daquele país das possíveis consequências para a sua economia; suspensão 

decretada por autoridades argentinas de um grande projeto de mineração a ser realizado por 

uma mineradora brasileira; batalha jurídica enfrentada no Equador em virtude da construção 

de uma usina hidrelétrica com o apoio do Brasil; protestos de índios peruanos na Amazônia 

que questionavam um projeto de barragem brasileira; a questão dos brasiguaios, brasileiros 

donos de extensas propriedades em solo paraguaio, os quais tornaram-se grandes produtores 
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rurais por meio da prática de uma agricultura em larga escala; além de questionamentos aos 

mecanismos de financiamento do BNDES, que segundo a reportagem, seria um gigante 

financeiro utilizado pelo Brasil para projetar seu poder sobre a América Latina e além, o qual 

realizaria empréstimos que superariam os do Banco Mundial (New York Times, 2011). 

 

4.3 PERCEPÇÕES EM JORNAIS NACIONAIS E ESTRANGEIROS EM RELAÇÃO AOS 

PROJETOS ESTRATÉGICOS DAS FORÇAS ARMADAS BRASILEIRAS 

 

 Assim como fizemos no campo econômico-comercial, abordaremos alguns conteúdos 

veiculados em jornais nacionais e de países sul-americanos, nesse início de século XXI, que 

possam nos apontar as percepções em relação ao projeto de aumento do poderio militar 

brasileiro. Com o propósito de traçarmos um panorama geral sobre o tema, mencionaremos 

brevemente algumas reportagens que tiveram a questão militar brasileira como alvo. 

 Especificamente no que diz respeito ao projeto do submarino brasileiro de propulsão 

nuclear, a BBC Brasil – SP, em julho de 2011, publicou matéria com o título “Submarino 

nuclear pode desequilibrar região e gerar sentimento anti-Brasil”. O artigo aponta que a 

obtenção do submarino nuclear por parte do Brasil coloca o País num seleto grupo de nações 

detentoras de uma das mais avançadas tecnologias militares do mundo. Segue esclarecendo 

que, segundo alguns especialistas, ocorrerá um aprofundamento das diferenças já existentes 

em relação à capacidade militar dos vizinhos sul-americanos, o que poderá resultar num 

discurso contra o Brasil, particularmente por parte de alguns governos populistas da região. 

 

A estratégia de defesa do país, no entanto, “deve mudar a percepção” do Brasil na 

vizinhança, segundo o especialista em segurança internacional Roberto Durán, da 

Pontifícia Universidade Católica do Chile. “Com o projeto se aprofunda a 

distância entre o Brasil e os demais países, não só em termos econômicos, mas 

também em segurança”, disse o professor, à BBC Brasil (MORAES, 2011, grifo 

nosso). 

 

 A reportagem traz também outra importante colocação do professor chileno Roberto 

Durán, que apesar de compreender o investimento nas Forças Armadas brasileiras de forma 

associada ao desenvolvimento econômico do Brasil, ressalta que o projeto do submarino 

nuclear pode causar desconforto na região, podendo ser usado como bandeira política por 

movimentos nacionalistas, mencionando a Bolívia, Peru, Colômbia e Venezuela. 

 Ainda nesta mesma reportagem o professor Jorge Ramalho, da Universidade de 

Brasília (UnB), pontua que entre os vizinhos brasileiros não há receio de uma política 
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expansionista por parte do Brasil, até porque todas as fronteiras estão bem delimitadas, no 

entanto, segue esclarecendo: “Mas pode haver um maior temor sobre a influência que o Brasil 

vai exercer. E isso não apenas pela questão do submarino, mas pela própria expansão de 

empresas brasileiras pela região” (RAMALHO, apud MORAES, 2011). 

 No jornal argentino Clarín, um dos principais do país, é possível verificar matéria 

veiculada em novembro de 2010, a qual destaca que as novas incorporações atinentes ao 

Programa de Desenvolvimento de Submarinos do Brasil (PROSUB), a Armada brasileira terá 

a maior força de dissuasão da América do Sul. O artigo destaca ainda o pronunciamento do 

então comandante da Marinha do Brasil, Almirante Júlio Moura Neto. 

 

"La defensa del área petrolera de pre-sal (aguas ultraprofundas) y la nueva posición 

de Brasil en el contexto internacional son factores que refuerzan la necesidad de la 

disuasión, [...], la flota de "submarinos de ataque de propulsión nuclear tienen la 

capacidad de realizar ataques a múltiples blancos de un potencial agresor" que 

amenace los pozos ubicados en la plataforma continental. [...] cuentan con gran 

"capacidad de ocultamiento" y de operar en mayores profundidades", además de 

desplazarse a "elevada velocidad por tiempo indeterminado posibilitando patrullar 

extensas áreas", agregó (CLARÍN, 2010). 

 

 Em janeiro de 2012, uma reportagem do jornal paraguaio ABC Color trouxe uma 

crítica à postura do governo brasileiro, sob a seguinte manchete: “Brasil busca posicionar-se 

como uma potência de projeção mundial”. A matéria aponta que o desenvolvimento 

econômico levou o País a conceber um novo plano de defesa. Ao mencionar a Estratégia 

Nacional de Defesa (END), lançada em 2008, esclarece que uma de suas diretrizes orienta a 

necessidade do Brasil adquirir armamento e equipamentos militares que incluam a 

transferência de tecnologia. A reportagem indica o desenvolvimento da indústria de defesa do 

Brasil por meio de capital nacional e estrangeiro, destacando a previsão de cifras milionárias, 

a fim de viabilizar o desenvolvimento de quatro grandes projetos definidos pela END como 

prioritários, conforme verifica-se a seguir: 

 

En lo económico, ha alcanzado el sexto lugar en el planeta, incrementando su 

peso político en diversas organizaciones y lanzando un nuevo plan de defensa 

del país, en un proceso iniciado en el año 2008 con la nueva "Estrategia 

Nacional de Defensa". 

[...] Entre los lineamientos de esta nueva "Estrategia Nacional de Defensa" se 

establece que el Brasil no adquirirá  "paquetes cerrados" en cuestión de 

armamento y equipamiento militar, sino que se deberá incluir la transferencia de 

tecnología. 

Una de las consecuencias directas de esta acción será el apuntalamiento de la 

industria bélica brasileña con inversión de capital local y extranjero. 

[...] Entre las áreas definidas en la "Estrategia Nacional de Defensa" se destacan 

cuatro grandes proyectos. 
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Control fronterizo 

Se destinarán 6.000 millones de dólares para implementar el "Sistema Integrado 

de Monitoreo de Fronteras" (Sisfron). 

[...] El costo de manutención anual de todo el proyecto representará el 10% del total 

de la inversión. 
 

Vigilancia marítima 

La revista brasileña "Negócios", de este mes, publica un artículo titulado "El 

Brasil se arma", donde se define el plan de vigilancia del litoral marítimo, "El 

Sistema de Gerenciamiento de la Amazonia Azul" (Sisgaaz). 

[...] Sisgaaz tiene un presupuesto de 2.000 millones de dólares. 

De acuerdo a la publicación, "el objetivo es crear un gigantesco Gran 

Hermano’que incorporaría hasta un nuevo satélite, valorado en 400 millones de 

dólares". 
 

Flota submarina 

Brasil ha adquirido de Francia cuatro submarinos Scorpène y uno más destinado a 

convertirse en el primer submarino nuclear brasileño, y de la región. 

[...] Se destinarán 9.000 millones de dólares para completar esta flota submarina. 
 

El proyecto FX-2 

Quizás el más llamativo aspecto de todo este proyecto de defensa sea la adquisición 

de 36 aviones de caza de última generación, valorados en alrededor de 6.000 

millones de dólares. 

[...] El Brasil se halla decididamente abocado a apuntalar su posición de gran 

potencia (DUARTE, 2012, grifo nosso). 

 

 Ainda em relação à reportagem do jornal ABC Color transcrita acima, ressalta-se a 

afirmação presente no encerramento da matéria: “Brasil parece estar definitivamente decidido 

a reforçar a sua posição como grande potência” (DUARTE, 2012, tradução nossa). 
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4.4 A PERCEPÇÃO ARGENTINA 

 

 A fim de verificar a percepção dos jornais argentinos em relação à atuação do Brasil 

nos campos econômico-comercial e militar, e respeitando-se o recorte temporal já 

referenciado na introdução do presente estudo (período de 2000 a 2016), foram utilizados 

como fonte de pesquisa o Diario Clarín e o jornal La Nación, já que esses ocupam, 

respectivamente, a primeira e a segunda posição no ranking, dentro do critério maior 

circulação no país, julgado como mais relevante para pesquisa. A sede de ambos localiza-se 

na capital, Buenos Aires, além do que possuem publicação diária e distribuição nacional. 

 

4.4.1 Considerações particulares ao comércio bilateral Argentina – Brasil 

 

 Antes de abordarmos os resultados encontrados nas fontes jornalísticas argentinas 

pesquisadas, cabem algumas considerações a respeito da história recente das relações 

comerciais Argentina – Brasil. Em que pese a existência de alguns conflitos comerciais com o 

Brasil, ocorridos no âmbito do MERCOSUL, dentro de uma visão macro do fluxo comercial 

bilateral Argentina – Brasil, tais eventos possuem pouca relevância. Destaca-se que, desde 

meados do século XX ocorre uma crescente integração comercial entre Brasil e Argentina, o 

que pode ser verificado por um aumento quase constante do comércio bilateral. O 

estabelecimento do Tratado de Assunção (MERCOSUL) em 1991 trouxe um ritmo de 

crescimento ainda maior para o comércio entre os países. É claro que houve momentos de 

estagnação, ou mesmo retração, no referido fluxo comercial, no entanto, é importante ressaltar 

que, grande parte dessas ocorrências foi fruto de repercussões de crises internacionais nas 

economias da Argentina, do Brasil, ou de ambos os países. 

 Uma rápida análise da pauta de importações e exportações argentinas nos permite 

afirmar com segurança que, nos últimos anos, a Argentina tem no Brasil o seu maior parceiro 

comercial. Segundo o Atlas (2017) do Observatory of Economic Complexity (OEC)
99

, o 

Brasil é disparado o principal destino das exportações argentinas, ocupando a primeira 

posição, ao comprar dos argentinos o correspondente a US$ 9.3 bilhões; mais do que o dobro 

das exportações para os EUA, que ocupou a segunda posição, ao adquirir US$ 4.6 bilhões de 

produtos argentinos; seguido pela China, terceira colocada, ao pagar US$ 4.38 bilhões. No 

que tange às importações argentinas, o Brasil também está na primeira posição, ao vender 
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Disponível em: <https://atlas.media.mit.edu/pt/profile/country/arg/>. Acesso em: 16 maio 2019. 

https://atlas.media.mit.edu/pt/profile/country/arg/


100 
 

para a Argentina US$ 17.8 bilhões; com a China em segundo lugar, ao negociar US$ 12.6 

bilhões; seguido pelos EUA, na terceira posição, que venderam US$ 7.33bilhões para os 

argentinos. 

 

4.4.2 A percepção argentina em relação à atuação do Brasil 

 

 No que diz respeito à atuação brasileira no campo econômico – comercial, a análise 

das fontes jornalísticas argentinas pesquisadas encontra-se materializada na Tabela 1 da 

próxima página, a qual aponta que o tema é percebido na seguinte medida: ocorrência de 4 

eventos/matérias jornalísticas com uma percepção positiva sobre a atuação do Brasil no 

referido campo; 4 matérias com uma percepção neutra, uma vez que não trazem consigo juízo 

de valor sobre o conteúdo apresentado; e 5 matérias com uma percepção negativa sobre a 

atuação do Brasil nesse campo. 

 No que tange aos projetos estratégicos das Forças Armadas brasileiras, conforme 

registrado na Tabela 1, a análise das fontes jornalísticas pesquisadas revelam que a percepção 

dos argentinos sobre o tema ocorre na seguinte proporção: 11 matérias com uma percepção 

positiva em relação à atuação do Brasil nesse campo; 26 matérias com uma percepção neutra, 

já que o conteúdo é apresentado sem emissão de opinião; e 10 matérias com uma 

referenciação negativa a respeito da atuação do Brasil no campo. 

 

4.4.2.1 A percepção argentina em relação à atuação do Brasil no campo econômico – 

comercial 

 

 Na análise inicial dos dados constantes da Tabela 1, nos chama atenção o fato de nos 

quatro primeiros anos da janela temporal (2000 a 2003) estabelecida para a pesquisa, haver a 

ocorrência de uma única reportagem em 2002, a qual traz uma percepção positiva. De forma 

semelhante, verifica-se que, nos sete últimos anos pesquisados (2010 a 2016), não há 

ocorrência de matéria jornalística a respeito do tema. Diante dessa situação é lícito afirmar 

que: apesar da ausência de reportagens nos períodos apontados não ser suficiente para 

caracterizar um estado de satisfação dos argentinos em relação à atuação do Brasil no campo 

econômico – comercial, certamente o é para caracterizar que, em ambos os períodos, não há 

uma insatisfação significativa
100

. 
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Caso houvesse, a expectativa é que existisse(m) matéria(s) jornalística(s) abordando o assunto, já que a 

abordagem de temas que afligem a sociedade constitui função social básica da mídia. 
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Tabela 1 – Percepção argentina com base em fontes jornalísticas do país. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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 Santos (2013) nos aponta um fator importante, o qual pode ter contribuído para a 

baixa ocorrência de matérias jornalísticas no período mencionado acima, de 2000 a 2003. 

Conforme verifica-se na Figura 10 abaixo, durante esse período de quatro anos, a Argentina 

contou com uma balança comercial favorável
101

. Ressalta-se que, conforme já colocado 

anteriormente, o ano de 2002 apresenta a única reportagem do período, cuja percepção 

positiva pode estar relacionada com o fato desse ano, dentro do quadriênio considerado, 

corresponder exatamente ao ano de maior desequilíbrio do saldo comercial em favor da 

Argentina. A Figura 10 aponta que as exportações argentinas corresponderam a 67% do fluxo 

comercial entre os países naquele ano, enquanto as exportações brasileiras corresponderam a 

apenas 33%. 

 

Figura 10 – Fluxo comercial bilateral Brasil – Argentina, período de 2000 a 2003. 

(US$ milhões) 

 

Fonte: Santos (2013, modificado). 

 

 Conforme constata-se na Tabela 1 da página anterior, o assunto entra na pauta de 

forma mais significativa por um período de seis anos sequenciais (2004 a 2009), mas mesmo 

assim, nota-se que nenhum dos anos, quando analisados separadamente, apresenta um número 

superior a três reportagens. Verifica-se ainda que, o ano de 2006 e o ano de 2008 contam com 

apenas uma reportagem cada. Feitas essas primeiras colocações, mais uma vez utilizaremos 
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dados presentes no estudo de Santos (2013) para indicar um possível fator contribuinte não só 

para o aumento do número de matérias jornalísticas no sexênio considerado, mas também 

para o fato da percepção predominante no período ser negativa (5 matérias). Conforme 

verifica-se na Figura 11 abaixo, durante os seis anos (2004 a 2009), ocorreu uma inversão em 

relação ao período anteriormente estudado (2000 a 2003), e a Argentina passou a contar com 

uma balança comercial desfavorável, ou seja, os argentinos passaram a importar do Brasil um 

valor superior ao exportado. Destaca-se que o ano de 2004 correspondeu ao ano de estreia 

dessa mudança, o que pode estar relacionado com o fato de nesse ano não haver a ocorrência 

de matéria jornalística com percepção positiva, havendo somente uma reportagem neutra e 

uma com percepção negativa. 

 

Figura 11 – Fluxo comercial bilateral Brasil – Argentina, período de 2004 a 2009. 

(US$ milhões) 

 

Fonte: Santos (2013, modificado). 
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conteúdo das 5 matérias com percepção negativa, torna-se relevante destacar que em duas 

delas a palavra imperialista é citada diretamente, no entanto, em uma faz-se referência a 

“antigas aspirações imperialistas do Brasil”, numa clara interpretação histórica da questão; já 
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a outra reportagem refere-se à intromissão do então presidente Lula em assuntos internos de 

outros países da América do Sul, destacando o caso específico da eleição presidencial na 

Venezuela em 2006. Uma terceira reportagem afirma que o Brasil não tem um objetivo 

verdadeiramente integracionista, mas sim uma ambição hegemônica. Porém, cabe ressaltar 

que por trás dessa acusação, parece estar um sentimento de insatisfação por parte dos 

argentinos, em virtude do lançamento em Brasília (2005) da Comunidade Sul-americana de 

Nações (CASA). Tal insatisfação se torna patente quando essa mesma matéria afirma que a 

CASA destina-se a superar o MERCOSUL, o que sugere que os argentinos se sentiram 

desprestigiados ou mesmo preteridos com a criação da Organização. 

 

[...] Con el retorno de la democracia nos deslumbramos con la idea de una alianza 

estratégica y de un mercado común con Brasil (el Mercosur). Simultáneamente 

íbamos a abrir nuevos mercados, fortalecer nuestra capacidad negociadora 

internacional y transformarnos en un polo de atracción para los capitales y las 

tecnologías que la modernización reclamaba. 

[...] Lentamente, muchos comenzaron a darse cuenta de que el Mercosur es 

para Brasil un instrumento de afirmación de su proyecto nacional y que los 

objetivos integracionistas no reflejan su vocación profunda. La solitaria campaña 

de Brasil para obtener un lugar exclusivo para sí en el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas y el reciente lanzamiento en Brasilia de la Unión 

Sudamericana como superadora tanto del Mercosur como de los tradicionales 

ideales de integración latinoamericanos han desnudado ante los ojos de muchos 

observadores una ambición hegemónica que afirma, con más claridad que mil 

palabras, los límites de la alianza propuesta (CLARÍN, 2005, grifo nosso). 

 

 A quarta reportagem questiona se o Brasil está de fato disposto a arcar com os custos 

políticos, econômicos e militares necessários ao exercício de sua liderança na América do Sul, 

conforme verifica-se a seguir: 

 

[...] ¿Brasil ya conquistó el liderazgo regional? No. ¿Le interesa conquistarlo? Sí. 

¿Puede hacerlo? Está por verse. 

[...] Un año y medio de gobierno después, Lula descubrió que el liderazgo no 

ocurre "naturalmente", sino que tiene un precio. Un precio que, como le dijo a 

este corresponsal el ex ministro de Relaciones Exteriores de Fernando Henrique 

Cardoso, Luiz Felipe Lampreia, tal vez los propios brasileños no estén dispuestos a 

pagar. [...] Y justamente de eso se trata el liderazgo; si no, cualquiera podría 

tener la ambición de ser líder. [...] En su discurso en la Unctad, Lula asumió que 

ese precio existe y reconoció que ni siquiera dentro de su propio gobierno hay 

unanimidad en la disposición para pagarlo. Concretamente, llegó incluso a aludir 

a "peleas" internas. Las peleas serían entre la conducción diplomática del Palacio de 

Itamaraty y la conducción económica. [...] el equipo económico conducido por el 

ministro Antonio Palocci no está dispuesto a poner en riesgo la economía local 

generando déficits comerciales sólo para conquistar a los vecinos. ¿Un ejemplo? 

Brasil va a tener este año, por primera vez, superávit comercial con la 

Argentina: es decir, Brasil le vende más a la Argentina de lo que la Argentina 

logra venderle a Brasil. Eso ya está generando pequeñas tensiones y haciendo 

que el "liderazgo natural" de Brasil sobre la Argentina comience a volverse 

menos natural y más condicionado (LA NACIÓN, 2004, grifo nosso). 
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 Na quinta e última reportagem com percepção negativa, após tecer crítica direta a falta 

de liderança do Brasil na UNASUL, faz-se uma crítica coletiva aos países da região, 

acusando-os de agir em desacordo com seus discursos, focados somente em seus interesses 

políticos, o que contribuiria para a incapacidade da região solucionar os seus próprios 

problemas. 

 Por fim, se considerarmos que no período dos 17 anos abarcados pela pesquisa há a 

ocorrência de apenas 13 matérias jornalísticas, independentemente de suas percepções, tem-se 

uma média anual de menos de uma matéria por ano (0,76). Cabe ressaltar ainda que, para a 

janela temporal considerada, há 8 percepções positivas ou neutras contra 5 negativas. Desta 

feita, as ponderações já realizadas na abordagem das Figuras 10 e 11, respectivamente nas 

páginas 102 e 103, como possível fator contribuinte para as percepções negativas existentes, 

somadas aos demais fatos e considerações já apresentadas, além de sugerirem que o assunto 

não é prioritário para a sociedade argentina, nos dão ainda uma clara indicação de que a 

Argentina não percebe a atuação do Brasil no campo econômico – comercial como 

subimperialista. 

 

4.4.2.2 A percepção argentina em relação aos projetos estratégicos das Forças Armadas 

brasileiras 

 

 Numa primeira análise dos dados apresentados na Tabela 1 da página 101 destaca-se o 

fato de nos três primeiros anos da janela temporal (2000 a 2002) atinente à pesquisa não haver 

ocorrência de nenhuma reportagem. Também chama atenção os sete últimos anos pesquisados 

(2010 a 2016) não contarem com nenhuma matéria jornalística negativa, aliás, de forma 

contrária, o septênio apresenta quatro reportagens com percepções positivas e duas neutras. 

Desta feita, de forma análoga a apreciação realizada no campo econômico – comercial 

(4.4.2.1), é possível presumir que, para o primeiro período considerado (2000 a 2002), não há 

uma insatisfação significativa da sociedade argentina em relação ao assunto. Já no tocante ao 

segundo período apontado (2010 a 2016), não resta dúvida que há uma percepção 

majoritariamente positiva, por parte dos argentinos, no que diz respeito ao aumento do poder 

militar do Brasil. 

 A Tabela 1 nos aponta ainda que a questão do poder militar brasileiro entra na pauta 

dos argentinos de forma mais significativa por um período de quase dez anos ininterruptos 

(2003 a 2012), cuja única quebra se dá em 2006, ano que não conta com nenhuma matéria. 
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Dentro do decênio citado acima, notadamente, o assunto é abordado de forma mais incisiva 

em 2003 (8 reportagens), e nos anos de 2007, 2008 e 2009, os quais apresentam 

respectivamente 5, 14 e 9 reportagens. Verifica-se ainda que 2003 registra o pico quantitativo 

de matérias positivas (4); 2007 marca o pico de matérias negativas (4); e 2008 assinala o pico 

de neutras (12). No que diz respeito ao decênio como um todo, um possível fator contribuinte 

para a concentração do número de matérias, e também para o fato do período caracterizar-se 

por uma percepção geral que transita entre o neutro e o positivo, pode ser encontrado no 

lançamento das diversas edições de importantes documentos orientadores da defesa brasileira, 

como a PND e END
102

. 

 Doravante passaremos a abordar o conteúdo que caracterizou o pico quantitativo dos 

três tipos de percepção referenciados acima. Destaca-se que o registro das 4 matérias 

favoráveis em 2003 deixa muito claro a forma positiva com a qual a classe política argentina, 

parlamentares e governo, recebeu a decisão brasileira de buscar o seu desenvolvimento no 

setor nuclear. O governo argentino declarou explicitamente que a decisão brasileira não 

representa nenhum tipo de preocupação para a Argentina. Alguns setores receberam a 

informação até mesmo com certa admiração, pois viram na iniciativa do Brasil um avanço 

para todo o MERCOSUL, uma vez que o progresso tecnológico autônomo constitui um dos 

objetivos do bloco regional, conforme verifica-se no trecho da reportagem abaixo: 

 

La decisión del gobierno brasileño de acelerar la construcción de un submarino 

nuclear y de enriquecer uranio para usos pacíficos fue recibida con beneplácito, 

cautela y algo de admiración por distintos referentes del ámbito parlamentario. 

Entre los diputados consultados por LA NACION hay consenso: con esta decisión, 

Brasil reafirma su lugar como potencia del subcontinente, un sitial de mayor 

fuerza que favorecerá la posición del Mercosur en su conjunto, aunque la 

Argentina tenga varias materias adeudadas en lo que hace a su propio desarrollo 

científico y tecnológico. 

[...] "El avance tecnológico autónomo es uno de los objetivos del bloque regional", 

coincidió la diputada María del Carmen Alarcón (PJ-Santa Fe), y calificó la 

decisión del vecino país como un verdadero "avance" para todo el Mercosur 

(LA NACIÓN, 2003, grifo nosso). 

 

 No que se refere as 4 matérias negativas existentes em 2007, essas parecem ser um 

reflexo direto da END, pois apesar do documento ter sido lançado somente em 2008, o comitê 

encarregado de sua elaboração foi constituído ainda em 2007, motivo pelo qual, já no ano 

anterior ao lançamento da END, o assunto ganha grande publicidade. De fato, se observarmos 
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Em 2005 dá-se a 1ª atualização da Política de Defesa Nacional (PDN), que havia sido formulada em 1996. Em 

2008 ocorre o lançamento da END. Já em 2012 é realizada a 2ª atualização da PND e a 1ª atualização da END 

(2012a). Também em 2012 ocorre o lançamento do Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN) (2012b). 
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o conteúdo das críticas presentes nas reportagens, invariavelmente elas giram em torno do que 

foi classificado como um “ambicioso plano para fortalecer a defesa do Brasil”, tecendo 

críticas ao aumento do orçamento militar brasileiro, necessário ao programa de renovação de 

equipamentos, e também ao que chamou de novo viés desenvolvimentista do Brasil, como 

constata-se na matéria a seguir: 

 

[...] El proyecto de ley del gobierno de Lula prevé una inversión en el área militar de 

US$ 2.585 millones en 2008, contra 1.100 millones de este año. Esta suba de casi 

120% se explica por el programa de renovación de equipos y de infraestructura, lo 

que incluye un submarino nuclear. [...] No sería bueno que el rearme militar 

rehabilite añejas consideraciones y competencias regionales que lleven a desgastar 

capacidades, desviar recursos o equivocar objetivos. La necesidad de contar con 

fuerzas armadas modernas, con capacidad operativa y preparación para las tareas 

actuales de la defensa no debe llevar a nuevas carreras armamentistas en la región 

(CLARÍN, 2007). 

 

 Já ao observarmos o conteúdo do pico de 12 matérias neutras em 2008, não resta 

dúvida que se trata de consequência direta do lançamento da END, ocorrido nesse mesmo 

ano, haja vista que tais reportagens têm como foco principal a renovação do aparato militar 

brasileiro, e o desenvolvimento de sua indústria de defesa, apontados como fruto do acordo 

estratégico firmado entre Brasil e França na área militar. É dada uma grande ênfase a 

construção em parceria com a França dos quatro submarinos convencionais da classe 

Scorpéne, além da cooperação na construção do casco do quinto submarino, cuja propulsão 

nuclear é de responsabilidade exclusiva do Brasil. 

 

[...] El objetivo, en este segundo día de la agenda oficial francesa, es clarísimo: 

desarrollar dos negocios en el área militar. Primero, la construcción del submarino 

nuclear, un paquete que puede incluir 5 unidades en las que Francia hace la parte 

convencional y Brasil le agrega la nuclear. Pero el plan es de más largo alcance, 

porque prevé la construcción de 50 helicópteros de transporte franceses en Brasil. 

Ya tiene compradores seguros: las Fuerzas Armadas.Sarkozy es consciente del 

mercado que tiene por delante sobre todo a partir de la "alianza estratégica" 

celebrada entre los dos países hace 3 años (CLARÍN, 2008). 

 

 Por fim, se considerarmos o período de 17 anos englobados pela pesquisa, verifica-se 

a ocorrência de 47 matérias jornalísticas atinentes ao poder militar do Brasil, 

independentemente de suas percepções, o que corresponde a uma média anual de quase três 

matérias por ano (2,76); valor muito superior ao de menos de uma matéria por ano (0,76), 

apurado em relação ao campo econômico – comercial. Tal fato indica com clareza que, 

levando-se em conta tão somente o número de reportagens existentes em ambos os campos, o 
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interesse dos editores argentinos pela questão militar superou
103

 o interesse pelas relações 

econômico – comerciais entre os países. É mister destacar que, o fato da sociedade argentina 

dispensar uma maior atenção ao tema militar pode estar relacionado à experiência vivida na 

Guerra das Malvinas (1982). A memória da guerra, ainda relativamente recente, certamente 

contribui para que a geração que a vivenciou
104

 esteja mais atenta a questões militares, no 

entanto, em virtude da postura adotada pelo Brasil à época
105

 do conflito, é muito pouco 

provável que a prioridade dispensada pelos argentinos ao tema militar esteja associada a 

qualquer temor em relação ao poder militar brasileiro. Nesse sentido, a existência de 37 

percepções positivas ou neutras, frente a 10 negativas, dentro do recorte temporal 

considerado, parece deixar claro que os argentinos não se sentem ameaçados ou mesmo 

desconfortáveis com a concepção dos projetos estratégicos das Forças Armadas brasileiras. 

Dessa forma, em virtude de todos os fatos e considerações já destacadas, pode-se afirmar com 

segurança que a Argentina não percebe o projeto de aumento do poder militar brasileiro como 

uma ameaça subimperialista. 
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Foi 3,6 vezes maior. 
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População com idade superior a 40 anos. 
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Conforme destacado na subseção 3.1 ANTECEDENTES DO CONSELHO DE DEFESA SUL-AMERICANO 

NO CONE SUL: A CONSTRUÇÃO DA CONFIANÇA (p. 56). 
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4.5 A PERCEPÇÃO CHILENA 

 

 Com o propósito de verificar a percepção dos jornais chilenos em relação à atuação do 

Brasil nos campos econômico-comercial e militar, dentro da janela temporal já referenciada 

(2000 a 2016), foram pesquisados os dois jornais de maior circulação no Chile, El Mercúrio e 

La Tercera, já que o alcance de um maior público contribui com os objetivos da pesquisa. 

Ambos os jornais possuem a sede na capital chilena, Santiago, assim como publicação diária e 

distribuição nacional. 

 

4.5.1 A percepção chilena em relação à atuação do Brasil 

 

 No que se refere à atuação brasileira no campo econômico – comercial, conforme 

registrado na Tabela 2 da próxima página, a análise das fontes jornalísticas pesquisadas 

revelam que a percepção dos chilenos sobre o assunto dá-se por meio da ocorrência de apenas 

2 eventos/matérias jornalísticas que trazem uma percepção negativa sobre a atuação do Brasil 

no campo. 

 No que diz respeito aos projetos estratégicos das Forças Armadas brasileiras, a análise 

das fontes jornalísticas chilenas pesquisadas consta registrada na Tabela 2, a qual aponta que 

o tema é percebido na seguinte medida: uma matéria com percepção positiva; 7 matérias cuja 

percepção é neutra, já que seu conteúdo é apresentado sem juízo de valor a respeito; e uma 

matéria com percepção negativa em relação à atuação do Brasil nesse campo. 

 

4.5.1.1 A percepção chilena em relação à atuação do Brasil no campo econômico – comercial 

 

 Ao analisarmos a Tabela 2, o primeiro aspecto que nos salta aos olhos é justamente a 

verificação da baixa ocorrência de matérias. Notadamente, nos primeiros quatorze anos da 

janela temporal (2000 a 2013) contemplada pela pesquisa, não há registro de reportagem 

alguma. Em seguida, verifica-se tão somente a existência de uma única matéria com 

percepção negativa em 2014 e também uma com referenciação negativa no ano de 2015. 
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Tabela 2 – Percepção chilena com base em fontes jornalísticas do país. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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 Nota-se que, a baixíssima ocorrência/abordagem do tema, é um forte indicador de que 

o assunto específico está fora da pauta dos editores chilenos. A existência de insatisfação 

relevante em relação à atuação brasileira no campo econômico – comercial, de certo 

demandaria a ocorrência de matérias jornalísticas na medida dessa contrariedade. De forma 

que, a ausência do debate nos permite presumir que o referido tema parece não afligir os 

chilenos. Ainda mais tratando-se de um país tido como modelo de educação para a América 

do Sul, como é o caso do Chile, o que pressupõe uma sociedade mais ciosa, não só de seus 

direitos e deveres, como também de questões atinentes ao interesse nacional. 

 No que diz respeito ao conteúdo das duas matérias com percepção negativa 

mencionadas anteriormente, ressalta-se que, na verdade, a reportagem de 2014 se propõe a 

avaliar o rumo político – econômico adotado pelo Chile, assim como as tarefas que ainda 

estariam pendentes no país. Para o que é realizada uma entrevista com o economista e ex-

diretor executivo do Banco Mundial, Moisés Naím, na qual, de forma secundária, o 

entrevistado faz uma crítica ao Brasil, mencionando a desaceleração econômica sofrida pelo 

País, assim como o desempenho do MERCOSUL aquém do esperado. Já no que se refere à 

reportagem de 2015, seu objetivo principal consiste na abordagem da VII Cúpula das 

Américas, realizada no Panamá nesse mesmo ano, e o desconforto político experimentado 

pelos Estados Unidos em virtude da ausência de Cuba nas edições anteriores. Desta feita, 

mais uma vez de forma secundária, o Brasil é mencionado de forma negativa por meio da 

seguinte assertiva: “Os pesos pesados, começando pelo Brasil, estão ostensivamente 

diminuídos”, numa clara referência ao fraco desempenho da economia brasileira e, 

provavelmente, a crescente perda de protagonismo político do Brasil na região. 

 É perfeitamente compreensível que o baixo desempenho da economia brasileira gere 

insatisfação nos chilenos, conforme constatado nas reportagens de 2014 e 2015, já que a 

desaceleração econômica do Brasil, naturalmente, leva à redução do volume de importações 

brasileiras, o que afeta diretamente a economia chilena (Figura 12). 
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Figura 12 – Fluxo das importações brasileiras oriundas do Chile, período de 2013 a 2016. 

(US$ milhões) 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) do Brasil. 

 

 De fato os números confirmam a dinâmica de queda, sendo possível observar que a 

recessão da economia brasileira foi acompanhada de considerável redução na importação de 

produtos chilenos a partir de 2014. Além de apontar uma redução constante das importações 
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uma crítica clara e específica ao baixo desempenho experimentado pela economia brasileira. 

Ou seja, a referenciação negativa em questão mira em alvo distinto do de nossa pesquisa. 

 Por fim, pode-se afirmar que a quase inexistência de reportagens percebida no período 

de 17 anos abarcado pela pesquisa, somada a análise do conteúdo atinente às duas únicas 

reportagens existentes, são indicadores claros de que o Chile não percebe a atuação do Brasil 

no campo econômico – comercial como subimperialista. 

 

4.5.1.2 A percepção chilena em relação aos projetos estratégicos das Forças Armadas 

brasileiras 

 

 Na análise inicial dos dados constantes da Tabela 2 da página 110 nos chama atenção 

o fato de nos oito primeiros anos da janela temporal (2000 a 2007) estabelecida para a 

pesquisa, não haver ocorrência de nenhuma reportagem. Ausência que pode ser igualmente 

percebida nos seis últimos anos (2011 a 2016). Ou seja, em aproximadamente 82% de nosso 

recorte temporal (14 anos), o assunto está fora do debate, já que ele só se mostra presente 

durante 3 anos consecutivos (2008 a 2010), do total de 17 anos abarcados pela pesquisa. 

Sendo assim, de forma semelhante à ocorrida no campo econômico – comercial (4.5.1.1), a 

ausência do debate durante os 14 anos já mencionados nos permite presumir que, ao menos no 

referido período, o tema parece não afligir os chilenos. 

 Cabe ressaltar que, mesmo naqueles 3 anos em que o aumento do poder militar 

brasileiro entra na pauta dos jornalistas chilenos, o número de matérias existentes, ou mesmo 

a frequência com a qual as matérias são veiculadas pela mídia jornalística chilena, deixa claro 

que não se trata de tema prioritário. Destaca-se que, do total de nove reportagens existentes no 

triênio, tem-se quatro reportagens em 2008 (todas neutras) e quatro em 2010 (três neutras e 

uma negativa). Já o ano de 2009 conta com somente uma reportagem, cuja abordagem 

apresenta um viés positivo. 

 No que diz respeito às quatro matérias de 2008, ressalta-se que, apesar da 

neutralidade, todas foram veiculadas no segundo semestre sob clara influência das tratativas, 

em curso naquele momento, do acordo militar que viria a ser firmado entre Brasil e França em 

dezembro daquele mesmo ano. As três primeiras reportagens focam na questão do 

desenvolvimento tecnológico nuclear, dentre as quais, duas dão uma particular ênfase ao 

submarino nuclear brasileiro, destacando que se trata do primeiro caso de um acordo na área 

de defesa firmado com um país da América Latina no qual ocorrerá transferência de 

tecnologia. A quarta e última matéria é veiculada após o recém-firmado acordo militar franco-



114 
 

brasileiro, no entanto, concentra-se especificamente na parte do acordo que prevê a fabricação 

no Brasil de 50 helicópteros militares EC-725, ressaltando que essa produção será viabilizada 

em virtude da previsão de um investimento da ordem de 300 milhões de dólares, por parte da 

então Eurocopter, na expansão da infraestrutura instalada no Brasil (Helibras), o que permitirá 

o acesso e exportação para outros mercados na América Latina. 

 Relativamente à única reportagem de 2009, notadamente positiva, não resta dúvida de 

que sua elaboração foi fruto do lançamento, no ano anterior (2008), da END pelo Ministério 

da Defesa do Brasil, uma vez que a matéria afirma categoricamente que as recentes decisões 

político-militares tomadas pelo Brasil são um exemplo para o Chile no que tange à utilização 

do potencial da defesa para reforçar os objetivos da política externa. Ressalta que o acordo 

firmado entre Brasil e França é diferente dos habituais processos de modernização militar dos 

países da região justamente em virtude da exigência brasileira de que as ofertas de material 

militar francês incluam a transferência de tecnologia para a respectiva indústria militar 

brasileira. Afirma de forma explícita que o Chile não precisa se preocupar com as aspirações 

brasileiras, já que é natural que um país que pretende ser um ator influente no cenário 

internacional fortaleça o seu poder militar. Além disso, esclarece que Chile e Brasil não 

possuem interesses estratégicos opostos, ou mesmo antagonismos políticos ou culturais, e que 

mesmo antes do incremento de suas capacidades de defesa, o Brasil já era a primeira potência 

militar da região, sendo, por exemplo, o único país da América Latina a possuir um porta-

aviões. 

 No que se refere as quatro reportagens de 2010, nota-se que as três neutras, apesar de 

ainda abordarem a questão do acordo militar entre Brasil e França, ampliam o seu foco para 

questões estratégicas, como verifica-se  na matéria que contempla a entrevista com o ministro 

da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Brasil, Samuel Pinheiro Guimarães, a qual tem o 

seu foco no plano de metas traçado pela respectiva Secretaria com vistas a superar as 

vulnerabilidades brasileiras ainda existentes. Numa outra matéria integrante desse conjunto 

das três neutras, após a abordagem da importância do PROSUB para a defesa das reservas de 

petróleo do pré-sal, destaca-se a divulgação da extensão da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) 

do Brasil das atuais duzentas para trezentos e cinquenta milhas náuticas. Já na única matéria 

com percepção negativa, é preciso ressaltar que seu conteúdo, na verdade, consiste na 

transcrição de conteúdo da revista alemã Der Spiegel, segundo o qual o Brasil estaria 

flertando com a ideia de fabricar uma bomba nuclear. Apesar da própria revista informar que 

não há provas definitivas sobre o fato, logo em seguida, e de forma sensacionalista, adverte 

que "os acontecimentos passados sugerem que é muito provável". De maneira pouco 
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responsável e sem respaldo na realidade a matéria segue especulando que sob o governo do 

então presidente Lula, o país sul-americano havia retomado as tentativas de produzir uma 

arma nuclear, após o fracasso das tentativas ocorridas durante o regime militar. No seu 

encerramento a reportagem lembra que o Brasil faz parte do TNP e que para o 

desenvolvimento desse tipo de arma faz-se necessário uma resolução parlamentar. 

 Por fim, se considerarmos que na verificação dos 17 anos englobados pelo presente 

estudo há a ocorrência de apenas 9 matérias jornalísticas, independentemente de suas 

percepções, tem-se uma média anual de praticamente “meia matéria” por ano (0,53), o que 

deixa claro que o assunto não figura entre as preocupações dos editores chilenos. Cabe 

ressaltar ainda que, para a janela temporal considerada, há uma única reportagem com 

percepção negativa, cujo caráter é notadamente especulativo. Dessa forma, diante das 

apreciações dos possíveis fatores contribuintes para as respectivas percepções jornalísticas e 

demais considerações realizadas, pode-se afirmar que o Chile não percebe caráter 

subimperialista na concepção dos projetos estratégicos das Forças Armadas brasileiras. 

 

4.6 A PERCEPÇÃO PARAGUAIA 

 

 A fim de verificar a percepção dos jornais paraguaios em relação à atuação do Brasil 

nos campos econômico-comercial e militar, e considerando-se o recorte temporal já 

referenciado (2000 a 2016), foram utilizados como fonte de pesquisa os jornais ABC Color e 

La Nación, já que esses são os veículos jornalísticos de maior circulação em território 

paraguaio, o que colabora para o alcance dos objetivos da pesquisa. O jornal ABC Color tem a 

sua sede na capital do país, Assunção, e o La Nación possui a sua sede na cidade de Fernando 

de la Mora, localizada na região metropolitana. Os dois jornais contam com publicação diária 

e distribuição nacional. 

 

4.6.1 A percepção paraguaia em relação à atuação do Brasil 

 

 No que diz respeito à atuação brasileira no campo econômico – comercial, a análise 

das fontes jornalísticas paraguaias pesquisadas encontra-se materializada na Tabela 3 da 

próxima página, a qual aponta que o tema é percebido na seguinte medida: ocorrência de 2 

eventos/matérias jornalísticas com percepção positiva sobre a atuação do Brasil no referido 

campo; nenhuma matéria com percepção neutra; e 19 matérias com uma percepção negativa 

sobre a atuação do Brasil nesse campo. 
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Tabela 3 – Percepção paraguaia com base em fontes jornalísticas do país. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Nota: O jornal ABC Color só disponibiliza a pesquisa em seu sítio eletrônico a partir de 06/07/2009, o que impõe uma limitação parcial ao presente estudo, já que o período 

de interesse desse tem início em 2000. Nesse mesmo espaço temporal, compreendido entre 2000 e a data anteriormente referenciada, não houve registro de matérias no jornal 

La Nación. Entretanto, a impossibilidade de verificar a existência de ocorrências no jornal ABC Color no mesmo período resulta na possibilidade de haver 

subdimensionamento no registro de matérias atinente a essa janela temporal específica. 
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 No que tange aos projetos estratégicos das Forças Armadas brasileiras, conforme 

registrado na Tabela 3, a análise das fontes jornalísticas pesquisadas revelam que a percepção 

dos paraguaios sobre o tema ocorre na seguinte proporção: uma matéria com percepção 

positiva em relação à atuação do Brasil nesse campo; 13 matérias com uma percepção neutra, 

uma vez que não trazem consigo juízo de valor sobre o conteúdo apresentado; e 8 matérias 

com uma referenciação negativa a respeito da atuação do Brasil no campo. 

 

4.6.1.1 A percepção paraguaia em relação à atuação do Brasil no campo econômico – 

comercial 

 

 Antes de darmos início à análise dos dados presentes na Tabela 3, faz-se necessário 

esclarecer que, especificamente o jornal ABC Color apresenta restrição no que diz respeito ao 

período disponibilizado para pesquisa, uma vez que as pesquisas digitais em seu sítio 

eletrônico só estão disponíveis a partir de 06/07/2009, o que representa uma limitação parcial 

para o presente estudo, já que o período de interesse desse tem início em 2000. Ressalta-se 

que, nesse mesmo espaço temporal, compreendido entre 2000 e a data anteriormente 

referenciada, não houve registro de matérias no veículo jornalístico La Nación. No entanto, a 

impossibilidade de verificar a existência de ocorrências no jornal ABC Color nesse mesmo 

período resulta na possibilidade de haver subdimensionamento no registro de matérias 

atinente a essa janela temporal específica. 

 Em que pese a ressalva do parágrafo anterior, nota-se que, excetuando-se os cinco 

primeiros dias, durante todo o segundo semestre de 2009, o jornal ABC Color, 

independentemente do tipo de percepção, não veiculou nenhuma reportagem referente a 

atuação do Brasil no campo econômico – comercial. Tal fato pode ser um indicador de que 

talvez o tema não tenha sido tão intensamente abordado nos anos anteriores, os quais 

correspondem ao período em que a pesquisa digital não se encontra disponível. 

 Dando prosseguimento à análise dos dados presentes na Tabela 3 da página anterior, é 

possível verificar que o assunto entra na pauta dos jornalistas paraguaios por um período de 

quase sete anos seguidos (2010 a 2016), cuja única descontinuidade dá-se em 2014, ano 

caracterizado por uma ausência de reportagens; fato que será abordado na página 121. Dentro 

desse período de sete anos citado acima, há, notadamente, uma percepção majoritariamente 

negativa em relação à atuação brasileira, já que registrou-se a ocorrência de 19 matérias com 

percepção negativa (90,5%), frente a apenas duas com percepção positiva (9,5%). 

 No que se refere às duas reportagens favoráveis ao Brasil, situadas respectivamente 
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nos anos de 2010 e 2015, destaca-se que a primeira menciona diretamente a figura do então 

presidente Lula, afirmando que esse exerceu um papel de liderança e conciliação na América 

Latina. Aponta que durante o seu governo várias empresas brasileiras se estabeleceram como 

multinacionais nos países vizinhos, e que além de liderar o diálogo Sul – Sul, também esteve a 

frente da luta dos países emergentes na OMC. Já a matéria de 2015 foca nas exportações 

paraguaias para o Brasil, comemorando um crescimento apontado de 98% nos últimos quatro 

anos (2010 a 2014). Para o mesmo período, indica que as exportações brasileiras para o 

Paraguai tiveram um aumento da ordem de 25%. Ainda nessa mesma matéria o Vice-ministro 

da Indústria do Paraguai, Óscar Stark, afirmou que o setor de manufaturas, autopeças e 

plásticos, está passando por um crescimento muito sustentável com o Brasil. 

 Prosseguindo na análise dos dados referentes ao septênio considerado (2010 a 2016), 

abordaremos a percepção geral negativa, preponderante entre os paraguaios, em relação à 

atuação do Brasil no campo econômico – comercial, em dois níveis distintos. No primeiro, 

mais geral, traremos à tona a narrativa predominante, que em grande medida mostra-se 

presente na maior parte das reportagens; no segundo, mais específico, buscaremos associar 

um determinado cenário político ou comercial atinente à realidade paraguaia com a ocorrência 

de um maior ou menor número de matérias com referenciação negativa ao Brasil. 

 Em relação ao primeiro nível, faz-se necessário destacar que em 11 das 19 matérias 

negativas (58%), ao se referir ao Brasil, a palavra imperialista ou imperialismo foi utilizada 

diretamente. No que tange ao conteúdo, em 13 das 19 reportagens negativas (68%), o Brasil é 

acusado de forma explícita de utilizar uma retórica vazia de integração, cujo verdadeiro 

intuito seria manter uma hegemonia brasileira na região por meio da utilização de um 

capitalismo predatório patrocinado e financiado pelo governo brasileiro, como denunciado no 

trecho da reportagem transcrito abaixo: 

 

Brasil debe reflexionar sobre su modelo de desarrollo nacional y la manera en que 

sus empresas actúan en otros países, admitió Carvalho, en una charla sobre cómo 

ampliar la competitividad del país a través de sus empresas transnacionales en la 

conferencia Ethos 2013 en São Paulo. 

“Tenemos que tener la autocrítica de reconocer, por ejemplo, que la presidencia 

de Petrobras en Bolivia era sí un modelo que daba cuerpo, daba razón, a 

aquello que llamaban comportamiento subimperialista” , dijo el ministro, citado 

por el diario O Estado de São Paulo. 

“Brasil reproduce en relación a sus vecinos el mismo comportamiento que el 

gran imperialismo del primer mundo a nuestro respecto”, añadió Carvalho. 

[...] Enormes empresas brasileñas están presentes en varios países de la región con 

gigantescas obras de extracción de materias primas e infraestructura, muchas veces 

financiadas por el banco estatal de fomento, el BNDES (ABC COLOR, 2013, grifo 

nosso). 
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 Ainda em relação ao primeiro nível, de forma recorrente os jornais paraguaios 

afirmam que o “Tratado de Itaipu” viola a soberania política e econômica do país, na medida 

em que, na visão de alguns juristas, seus termos abusivos contrariam expressamente, não só a 

constituição paraguaia, como também o próprio DIP. A contestação do referido Tratado é um 

tema que se mostrou presente em 9 das 19 matérias cuja referenciação do Brasil foi negativa 

(47%). Dessa forma, qualquer decisão envolvendo direta ou indiretamente os rumos da 

política energética de Itaipu acaba reacendendo a polêmica em torno do tema, como podemos 

observar na matéria a seguir, a qual considerou as condições do acordo firmado para a 

construção de uma nova linha de transmissão de energia em território paraguaio, mais uma 

artimanha do Brasil endossada pelo então presidente do Paraguai Fernando Lugo: 

 

[...] la negociación para la construcción de la línea de 500 kV, en donde se ha 

prestado a las artimañas de Itamaraty y ha decidido condenar el futuro del Paraguay 

a la voluntad del Gobierno brasileño. El gobierno de Lugo sigue aumentando su 

extensa lista de aberrantes y arbitrarias decisiones que perjudican el futuro 

económico del Paraguay y el bienestar de sus ciudadanos a corto y largo plazo. 

Los ingenieros y técnicos paraguayos han definido la urgente necesidad de la línea 

de 500 kV para reforzar el endeble y decadente sistema de transmisión de energía 

eléctrica [...] su objetivo principal es dar sustentabilidad al crecimiento de la 

demanda de energía eléctrica del país brindando seguridad energética para sus 

ciudadanos. 

[...] Este gobierno de improvisados no solo ha dejado la financiación de la línea en 

manos del Brasil, sino también ha accedido a que sea la Itaipú Binacional la 

encargada de gestionar y administrar las licitaciones internacionales para la 

construcción de una obra exclusivamente paraguaya [...] 

La manera antipatriota y negligente en la que el gobierno de Lugo ha negociado con 

el Brasil resultó en un grosero entreguismo de nuestra soberanía ante los atropellos 

del imperialismo brasileño (ABC COLOR, 2011). 

 

 No tocante ao segundo nível, nota-se que a Tabela 3 da página 116 registra o pico 

quantitativo das percepções negativas no ano de 2012 (6). Ressalta-se que, apesar da Figura 

13 a seguir nos apontar que as exportações Paraguai – Brasil alcançaram um valor 

significativo no referido ano (US$ 988 milhões), faz-se necessário lembrar que nesse mesmo 

ano o então presidente do Paraguai, Fernando Lugo, sofreu um processo de impeachment. 
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Figura 13 – Fluxo das exportações paraguaias para o Brasil, período de 2010 a 2016. 

(US$ milhões) 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) do Brasil.  

 

 Destaca-se que a perda do cargo do presidente paraguaio resultou no surgimento de 

duas matérias negativas “extras” sobre o envolvimento do Brasil no tema
106

, uma delas 

transcrita abaixo, o que acabou colaborando para que fosse atingido o pico de 6 matérias 

negativas em 2012. 

 

[...] –¿Cómo define esta actitud de intromisión de los presidentes que 

excluyeron al Paraguay de Mercosur y Unasur? 
–Yo le llamo corporativismo presidencial, un club que dice que su legitimidad 

proviene de la elección popular, pero que el resto de los instrumentos que son parte 

de la sociedad democrática, como la separación de poderes, la libertad de prensa, la 

justicia, son todos “elementos burgueses” con los que hay que vivir a desgano, y si 

también se puede soslayar –como se hace– se soslaya. 

[...] Para ellos, la no intervención en los asuntos de otros Estados ya es un 

asunto relativo. 

[...] lo que tenemos que evitar es la prepotencia y la indiferencia. No es fácil, 

pero las dos forman parte de la política de Brasil y de Argentina. 

–Estas medidas hostiles contra el Paraguay no tienen parangón desde la Guerra 

Grande... (ABC COLOR, 2012, grifo nosso). 

 

 De forma oposta a 2012, nota-se que 2016 apresentou somente uma reportagem 

desfavorável ao Brasil, e, de acordo com a Figura 13, dentro da série histórica observada 
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À época houve forte crítica ao posicionamento do governo brasileiro, que era contrário à cassação de Lugo, o 

que foi tido como uma intromissão do Brasil nos assuntos internos do Paraguai (Imperialismo), já que o referido 

processo de destituição foi considerado constitucional e legítimo pela grande maioria do parlamento paraguaio. 
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(2010 a 2016), 2016 registrou o montante de US$ 1.22 bilhões, o maior valor em termos de 

ganhos financeiros absolutos atinente às exportações paraguaias para o Brasil. Há ainda o ano 

de 2014, que caracteriza-se por não apresentar matéria alguma, ano que, conforme observado 

na Figura 13, registrou um ganho de US$ 1.21 bilhões de dólares nas exportações Paraguai – 

Brasil
107

. 

 Portanto, diante do exposto acima, constata-se que os anos nos quais o Paraguai 

obteve os dois maiores saldos comerciais, 2014 (US$ 1.21) e 2016 (US$ 1.22 bilhões), 

correspondem a uma drástica redução de matérias em desfavor do Brasil, já que em 2014 há 

uma ausência de reportagem de qualquer tipo, e 2016 conta com apenas uma matéria 

negativa; o que sugere que esses dois eventos comercias positivos podem estar relacionados 

com a menor ocorrência de matérias com uma visão negativa sobre o Brasil nos respectivos 

anos. 

 Dessa forma, é preciso deixar muito claro que, mesmo levando-se em conta as 

apreciações e considerações atinentes aos possíveis fatores contribuintes para as respectivas 

percepções jornalísticas negativas em relação ao Brasil, o que está em questão não é o 

julgamento a respeito da existência ou não de sólida fundamentação capaz de respaldar a 

perspectiva paraguaia, mas sim identificar se o Paraguai percebe ou não um caráter 

imperialista na atuação econômico – comercial do Brasil. Ou seja, o mais relevante é a 

constatação da percepção paraguaia em si, pois a existência de percepção negativa em relação 

ao Brasil, mesmo carente de fundamentação científica que a sustente, é o suficiente para criar 

um ambiente desfavorável às relações bilaterais Paraguai – Brasil, e, portanto, a própria 

integração da América do Sul. 

 Por fim, do ponto de vista da fonte jornalística, e, por conseguinte, dos paraguaios, 

dada a influência exercida pela mídia de massa sobre a opinião pública, o desequilíbrio 

quantitativo verificado entre as reportagens favoráveis (9,5%) e as desfavoráveis ao Brasil 

(90,5%), assim como a análise do conteúdo qualitativo dessas, indicam claramente que o 

Paraguai percebe a atuação brasileira no campo econômico – comercial como subimperialista. 

  

                                                             
107 

Destaca-se que, de acordo com a matéria de percepção positiva de 2015, mencionada na página 118, em 

apenas quatro anos (2010 a 2014), as exportações paraguaias para o Brasil apresentaram um crescimento de 

98%, o que é confirmado pelos dados presentes na Figura 13. 
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4.6.1.2 A percepção paraguaia em relação aos projetos estratégicos das Forças Armadas 

brasileiras 

 

 Precedendo a análise dos dados presentes na Tabela 3 da página 116, e a fim de evitar 

possíveis distorções de sua interpretação, destaca-se que, nesta subseção se fazem presentes as 

mesmas restrições já apontadas por ocasião do estudo da percepção paraguaia em relação à 

atuação do Brasil no campo econômico – comercial
108

 (4.6.1.1). 

 Apesar da pesquisa de ambos os campos (econômico – comercial e militar) estarem 

sujeitas a igual restrição temporal (entre 2000 e 06/07/2009), ao compararmos a quantidade de 

matérias referentes a um campo e outro, a partir do segundo semestre de 2009 (momento em 

que a pesquisa digital é disponibilizada pelo jornal ABC Color), há que se destacar diferença 

significativa entre os campos analisados. Pois, enquanto a questão econômico – comercial não 

demandou nenhuma matéria no segundo semestre de 2009, o tema atinente ao aumento do 

poder militar do Brasil registrou, apenas nesse segundo semestre de 2009, o seu pico 

quantitativo de reportagens, perfazendo um total de 9, fato que será abordado, juntamente 

com outras considerações, nos próximos parágrafos. 

 Prosseguindo na apreciação dos dados constantes da Tabela 3, percebe-se a existência 

de dois períodos de tempo com características notadamente distintas. O primeiro vai do 

segundo semestre de 2009 a 2012, e corresponde ao momento em que o debate em torno do 

aumento do poder militar brasileiro mostra-se bastante presente na pauta dos paraguaios, 

contabilizando um total de 20 matérias em três anos e meio. Já o segundo período, que abarca 

os anos de 2013 a 2016, de forma contrária ao período anterior, dá claros sinais de que o 

referido tema foi praticamente retirado da pauta paraguaia, já que, excetuando-se o ano de 

2015, que registrou duas reportagens, todos os demais anos (2013, 2014 e 2016) se 

caracterizam pela ausência de qualquer tipo de matéria, seja favorável, neutra ou desfavorável 

ao Brasil. 

 No que diz respeito ao primeiro período mencionado acima (2009 a 2012), verifica-se 

que a grande ocorrência de matérias (20) se dá sob clara influência do lançamento da END do 

Brasil em 2008. Pois, além de duas reportagens do ano de 2012 a citarem de forma direta, as 
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Ou seja: as pesquisas digitais no sítio eletrônico, especificamente do jornal ABC Color, só estão disponíveis a 

partir de 06/07/2009, o que traz um óbice para a nossa pesquisa no período compreendido entre 2000 e a referida 

data. Ressalta-se que, nesse mesmo espaço temporal, não há registro de matéria referente ao poder militar do 

Brasil no jornal La Nación. Todavia, a impossibilidade de verificar a existência de ocorrências no jornal ABC 

Color, na janela temporal já apontada, resulta em possibilidade de subdimensionamento no registro de matérias 

nessa janela temporal específica. 
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demais reportagens, independentemente do tipo de percepção, apresentam conteúdo 

relacionado diretamente com diretrizes da referida Estratégia. 

 No que tange aos tipos de percepção presentes no primeiro período, é possível 

verificar na Tabela 3 da página 116 que não há ocorrência de nenhuma matéria com 

percepção positiva, entretanto, nos chama atenção a grande quantidade de reportagens com 

percepção neutra em relação ao aumento do poder militar do Brasil, as quais se encontram 

concentradas nos anos de 2009 (6) e 2011 (5). O conteúdo dessas reportagens neutras aborda 

a questão da renovação dos equipamentos das Forças Armadas brasileiras, sob a exigência de 

transferência de tecnologia, com ênfase no acordo de cooperação firmado entre Brasil e 

França; e a retomada do programa nuclear do Brasil. A matéria transcrita a seguir se presta 

como um exemplo desse conjunto de matérias neutras, uma vez que reproduz parte da 

entrevista da então presidente Dilma no programa semanal de rádio “Café com o Presidente”, 

transmitido no Brasil, sem fazer juízo de valor a respeito do conteúdo das informações por ela 

prestadas. 

 

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, celebró hoy que Brasil se convertirá en el 

sexto país con submarinos a propulsión nuclear, al considerar la cuestión estratégica 

para la soberanía nacional y la custodia de los yacimientos petroleros offshore. 

[...] Rousseff comentó la inauguración realizada el sábado de la primera fase del 

primer submarino construido en Brasil luego del traspaso de tecnología realizado 

por Francia, en base a un acuerdo de 2008. 

"La capacidad de producir submarinos es un factor estratégico, tanto para la defensa 

del país como para el crecimiento económico", afirmó la mandataria. 

Paralelamente Brasil concluyó el ciclo de enriquecimiento de uranio, lo que generará 

el combustible nuclear para el motor del submarino a propulsión atómica destinado a 

patrullar los 8.000 kilómetros del litoral brasileño. 

[...] "Después de hacer los cuatro a diesel, estaremos listos para desarrollar el 

submarino movido a energía nuclear", afirmó la mandataria. 

En ese sentido, sostuvo que la intención de impulsar a la industria naval militar es 

"desestimular cualquier espíritu de agresión" (BRIGNARDELLO, 2011). 

 

 As matérias com percepção negativa se concentram nos anos de 2009 e 2012, com 3 

reportagens em cada ano. Destaca-se que, ao analisarmos o conteúdo das 3 matérias de 2009, 

verifica-se que, a primeira apresenta conteúdo sensacionalista sobre a possibilidade de estar 

em curso uma corrida armamentista no Brasil, o que não encontra respaldo na realidade. Já as 

outras duas possuem um caráter notadamente especulativo, uma vez que possuem a clara 

intenção de suscitar dúvida a respeito da possibilidade do Brasil estar produzindo uma arma 

nuclear. Destaca-se que, no próprio texto de uma das reportagens, é apontada a opinião 

unânime de especialistas estrangeiros entrevistados, os quais afirmam não acreditarem na 

referida possibilidade, dado o caráter pacífico do programa nuclear brasileiro. 
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[...] Cristina Eguizabal, directora del Centro de Latinoamérica y el Caribe de la 

Universidad Internacional de Florida, me dijo que cree en la versión del ministro de 

Defensa. "El proyecto de política exterior de Brasil es un proyecto de potencia 

respetable, no de una potencia antisistema, y el hecho de desarrollar armas nucleares 

lo pondría un poco del lado de estados ‘indeseables’ como Irán o Corea del Norte", 

explicó Eguizabal (OPPENHEIMER, 2009). 

 

 Relativamente as 3 matérias negativas do ano de 2012, nota-se uma crítica branda ao 

Brasil sob a afirmação de que o País busca se posicionar como uma potência de projeção 

mundial e que os incentivos financeiros do governo brasileiro provocaram um boom na 

indústria bélica nacional, com vistas a alcançar a soberania tecnológica e a autossuficiência. 

Afirma ainda que o Brasil está empenhado não só em modernizar as suas Forças Armadas, 

como também visa criar um complexo industrial exportador de produtos de defesa de ponta. 

 No que diz respeito ao segundo período mencionado anteriormente (2013 a 2016), 

caracterizado pela baixíssima ocorrência de matérias, tem-se em 2015 as duas únicas 

reportagens existentes, sendo uma positiva e uma negativa. A matéria com percepção positiva 

aborda o PROSUB e a parceria estratégica firmada com a França no tocante à transferência de 

tecnologia. Refere-se ao PROSUB como um dos mais exitosos programas militares do Brasil. 

Já a reportagem de 2015, cuja percepção é negativa, traz um protesto da representação 

paraguaia no parlamento do MERCOSUL e a exigência de um pedido de desculpas do 

governo brasileiro. A alegação é de que durante a Operação Ágata, realizada pelas Forças 

Armadas brasileiras no Lago de Itaipu, lanchas militares penetraram por duas vezes o 

território paraguaio, abriram fogo contra supostos contrabandistas e apreenderam seis 

embarcações. O presidente da delegação paraguaia classificou o ocorrido como uma afronta à 

soberania do Paraguai, acusando o Brasil de manter essa postura imperialista em virtude de 

sua preponderância econômica e política, conforme verifica-se no trecho da matéria transcrito 

abaixo: 

 

El presidente de la delegación paraguaya en el Parlasur, Alfonso González, exigió a 

Brasil una “inmediata reparación compensatoria” y que admita su culpabilidad por 

la supuesta incursión de operativo militar brasileño contra el narcotráfico. 

[...] “La arrogancia de las fuerzas de seguridad del Brasil se puso nuevamente 

de manifiesto durante el reciente operativo 'ágata', un colosal y anual 

despliegue de efectivos militares y policiales, armamentos y equipos bélicos a lo 

largo de la franja fronteriza con Paraguay”, [...] 

[...] En base a informaciones “fiables” de la Armada, González reprocha que los 

uniformados brasileños invadieran “con marcada actitud beligerante espacios 

soberanos” de Paraguay “supuestamente en persecución de contrabandistas contra 

quienes abrieron fuego a discreción, sin medir la magnitud del ilegal acto”. 

“No satisfechos con incursionar subrepticiamente en superficie foránea, la tropa de 

asalto secuestra un total de seis embarcaciones paraguayas, ¡en aguas paraguayas 
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[...] “La agresión premeditada y alevosa”, sigue explicando González, 

“consumada a sabiendas de que Paraguay carece del poderío castrense para 

contrarrestar tamaño asalto a su soberanía, es un atentado fratricida contra los 

afanes de integración en una zona de Sudamérica”. 

“Donde los países de menor preponderancia económica, política y militar 

soportan estoicamente los desafueros y atropellos a su dignidad y patrimonio de 

parte de aquellas potencias que se autocalifican de 'líderes', Brasil 

particularmente, cuando en los hechos son nostálgicos descendientes del 

imperialismo opresivo”, matiza (ABC COLOR, 2015, grifo nosso). 

 

 É mister ressaltarmos que, do total de 8 matérias com referenciação negativa em 

relação ao poder militar do Brasil, essa foi a única em que utilizou-se a palavra imperialismo, 

o que corresponde a uma incidência de 12,5%. Muito distante, portanto, da alta incidência do 

vocábulo nas matérias atinentes ao campo econômico-comercial (página 117), onde registrou-

se a sua utilização em 11 das 19 matérias negativas (58%). 

 Considerando-se a soma dos dois períodos já apreciados, tem-se um total de sete anos 

e meio, durante os quais há uma percepção majoritariamente neutra em relação ao aumento do 

poder militar do Brasil advindo dos projetos estratégicos de suas Forças Armadas, já que 

restou registrada a ocorrência de 13 matérias com percepção neutra (59%), somadas a uma 

positiva (4,5%), frente a 8 com referenciação negativa (36,5%). 

 Por fim, destaca-se que, o equilíbrio existente entre a quantidade de matérias 

jornalísticas referentes ao poder militar do Brasil (22) e as que tratam do campo econômico – 

comercial (21), abordado na subseção anterior (4.6.1.1), é um indicador de que o Paraguai 

coloca ambos os temas em igual patamar de importância. Ressalta-se ainda que a atenção 

dispensada ao tema militar pode estar relacionada diretamente à existência da extensa faixa de 

fronteira Paraguai – Brasil (1.365,4 km)
 109

, como indiretamente à Guerra do Paraguai (1864 – 

1870), dado o protagonismo exercido pelo Brasil no referido conflito
110

. Finalmente, apesar 

da análise do conteúdo das 8 matérias jornalísticas negativas apontar algum desconforto do 

Paraguai, particularmente no que diz respeito às operações militares realizadas pelo Brasil na 

região de fronteira, e mesmo em relação aos projetos estratégicos das Forças Armadas 

brasileiras, em hipótese alguma tais fatos permitem afirmar que os paraguaios percebem o 

aumento do poder militar do Brasil como um movimento imperialista ou mesmo como uma 

ameaça subimperialista.  

                                                             
109 

De acordo com informação prestada pela Segunda Comissão Brasileira Demarcadora de Limites (SCDL). 

Disponível em: <http://scdl.itamaraty.gov.br/pt-br/>. Acesso em: 24 maio 2019. 
110 

Sem fazermos juízo de valor a respeito de qual país teria dado causa a guerra ou de fato tomado a iniciativa 

das ações ofensivas além de seu território, tem-se o seguinte fato concreto: apesar do conflito ter ocorrido há 

mais de 150 anos, a vitória da Tríplice Aliança sobre o Paraguai teve consequências trágicas para a realidade 

socioeconômica e política daquele país, deixando cicatrizes profundas das quais os paraguaios se ressentem até 

os dias atuais. 

http://scdl.itamaraty.gov.br/pt-br/
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4.7 A PERCEPÇÃO URUGUAIA 

 

 Com o objetivo de verificar a percepção dos jornais uruguaios em relação à atuação do 

Brasil nos campos econômico-comercial e militar, e respeitando-se a janela temporal 

determinada na introdução de nosso estudo (período de 2000 a 2016), foram pesquisados os 

dois jornais de maior circulação no Uruguai, El País e La República, dada a importância dos 

veículos jornalísticos alcançarem o maior público possível. A sede de ambos localiza-se na 

capital, Montevidéu, assim como os dois jornais possuem publicação diária e distribuição 

nacional. 

 

4.7.1 A percepção uruguaia em relação à atuação do Brasil 

 

 No que se refere à atuação brasileira no campo econômico – comercial, conforme 

registrado na Tabela 4 da próxima página, a análise das fontes jornalísticas pesquisadas 

revelam que a percepção dos uruguaios sobre o tema faz-se presente de forma explícita 

apenas nos dois últimos anos de nosso recorte temporal (2015 – 2016), registrando-se no 

referido biênio a seguinte proporção: 8 eventos/matérias jornalísticas com uma percepção 

positiva sobre a atuação do Brasil no referido campo; 3 matérias com uma percepção neutra, 

uma vez que não manifestam juízo de valor sobre o conteúdo apresentado; e duas matérias 

com uma percepção negativa sobre a atuação do Brasil nesse campo. 

 No que diz respeito aos projetos estratégicos das Forças Armadas brasileiras, a análise 

das fontes jornalísticas uruguaias pesquisadas consta registrada na Tabela 4, a qual revela que 

a percepção sobre o assunto dá-se por meio da ocorrência de apenas 1 evento/matéria 

jornalística, cuja percepção sobre a atuação brasileira no campo é neutra. 

 

4.7.1.1 A percepção uruguaia em relação à atuação do Brasil no campo econômico – 

comercial 

 

 Ao analisarmos a Tabela 4, o primeiro aspecto que nos chama atenção é justamente a 

verificação da inexistência de matérias nos primeiros quinze anos da janela temporal (2000 a 

2014) abarcada por nossa pesquisa, já que, conforme mencionado anteriormente, todos os 

registros de reportagem se revelam concentrados no último biênio (2015 – 2016). 
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Tabela 4 – Percepção uruguaia com base em fontes jornalísticas do país. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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 Destaca-se que, a não abordagem do tema pelas fontes jornalísticas no período de 

2000 a 2014, demonstra que o assunto específico esteve fora da pauta dos editores uruguaios 

por no mínimo uma década e meia. Portanto, para o período considerado, a ausência de debate 

em torno do tema, denota que os uruguaios não estavam insatisfeitos com a atuação do Brasil 

no campo econômico – comercial.  De fato, os dados presentes na Figura 14 abaixo 

apontam que não havia motivos para o Uruguai estar insatisfeito, já que o volume de suas 

exportações para o Brasil no período de 2000 a 2014 mais do que triplicou. 

 

Figura 14 – Fluxo das exportações uruguaias para o Brasil, período de 2000 a 2014. 

(US$ milhões) 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) do Brasil. 

 

 Prosseguindo na análise da Tabela 4 da página 127 e, conforme já constatado, o 

assunto só entra na pauta dos jornalistas uruguaios no biênio 2015 – 2016, o que ocorre de 

forma majoritariamente positiva, já que registrou-se a ocorrência de 11 matérias com 

percepção positiva ou neutra (85%), frente a apenas duas com percepção negativa (15%). 

 As 8 matérias com percepção positiva fazem uma referência direta ao Grupo Gerdau e 

Marfrig, duas empresas brasileiras que adotaram a internacionalização como parte de suas 

estratégias na busca de um crescimento acelerado. Desta feita, o movimento realizado por 

essas duas gigantes, ocorrido de forma particularmente mais intensa nessa última década, 

contou com a aquisição e investimento em novas plantas industriais em território uruguaio, o 

que contribuiu de maneira significativa para o aumento do volume das exportações uruguaias 

observado na Figura 14 acima. O que talvez ajude a explicar a existência de 5 reportagens 
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referindo-se positivamente a Gerdau, e 3 com menções igualmente positivas em relação à 

Marfrig. No tocante a Gerdau, essa é apontada como líder na produção de aço nas Américas e 

a maior recicladora de aço do mundo; além de ser citada positivamente em virtude de diversos 

programas de responsabilidade social desenvolvidos pela empresa no Uruguai. Já a Marfrig, 

citada como a terceira maior produtora mundial de proteínas, é mencionada como a primeira 

empresa da América do Sul a obter autorização dos Estados Unidos para fornecer-lhes carne 

fresca, em substituição a uma linha de fornecimento que vinha em sua maioria da América 

Central. Faz-se ainda uma referência positiva a alta arrecadação obtida pela Marfrig com a 

venda de títulos de sua dívida, operação que contou com um interesse dos investidores cinco 

vezes maior do que o previsto, o que permitiu a obtenção de um montante US$ 250 milhões 

superior à expectativa inicial da empresa. 

 Em relação às 3 matérias neutras, sem emitir juízo de valor, uma delas faz menção ao 

fato da brasileira Ambev ter adquirido a antiga cervejaria e malteria uruguaia Paysandú. 

Ainda nessa linha, uma segunda reportagem aponta um estudo, segundo o qual, o ano de 2014 

registrou um aumento de 7% na internacionalização de empresas brasileiras. Uma terceira e 

última matéria comenta o processo de aquisição de plantas da Marfrig, localizadas na 

Argentina, pelo grupo chinês Foresun. 

 No que tange ao conteúdo das duas matérias com percepção negativa, a primeira 

aponta a preocupação em relação à redução de postos de trabalhado em duas cervejarias 

subsidiárias da brasileira Ambev e que se localizam no Uruguai. Após uma paralisação 

temporária da produção, ocorrida em virtude de seu alto custo, comparativamente a outras 

cervejarias do grupo situadas no Brasil e Argentina, dezenas de trabalhadores já havia perdido 

o emprego, causando uma situação de grande insegurança em relação ao futuro dos demais. A 

segunda matéria traz uma crítica à política de negócios praticada pela brasileira Marfrig, que, 

com o seu foco no “ganhar-ganhar”, havia vendido quatro de suas unidades localizadas na 

Argentina para o grupo chinês Foresun; o mesmo que, no ano anterior, havia comprado o 

frigorífico uruguaio Rosário. 

 Ainda em relação às referenciações negativas, além da baixa ocorrência já apontada no 

parágrafo anterior, faz-se necessário ressaltar que, o conteúdo das duas únicas críticas não é 

uma exclusividade das multinacionais brasileiras, uma vez que, trata-se de questões 

mercadológicas, cuja ocorrência dá-se em todas as partes do mundo e nos mais diversos 

setores de negócios. Sobretudo, essas questões estão ligadas a situações conjunturais que 

acabam por conduzir diversas multinacionais a uma redução ou ampliação temporária de suas 

estruturas organizacionais. 
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 Por fim, pode-se afirmar que a análise quantitativa e qualitativa do conteúdo das 

reportagens favoráveis, desfavoráveis e neutras, somadas as demais considerações e 

ponderações já apresentadas, nos dão uma indicação clara de que o Uruguai não percebe a 

atuação do Brasil no campo econômico – comercial como subimperialista. 

 

4.7.1.2 A percepção uruguaia em relação aos projetos estratégicos das Forças Armadas 

brasileiras 

 

 A análise da Tabela 4 da página 127 chama atenção em virtude da quase inexistência 

de matérias jornalísticas abordando o tema, já que durante os 17 anos correspondentes ao 

recorte temporal de nossa pesquisa (2000 a 2016), foi plotada a ocorrência de uma única 

reportagem em 2015. 

 É importante notarmos que, a baixíssima abordagem do tema, é um forte indicador de 

que o assunto específico está fora da pauta dos jornalistas uruguaios, pois pressupõe-se que, a 

existência de um maior grau de insatisfação, em relação ao poder militar do Brasil, 

naturalmente, se faria representar por meio de alguma reportagem. De fato, a ausência do 

debate sobre o tema parece indicar que os projetos estratégicos das Forças Armadas 

brasileiras, em particular o PROSUB, não preocupa os uruguaios, que, a despeito do 

compartilhamento de uma fronteira marítima com o Brasil, registraram em 2015 a única 

matéria sobre o tema, cuja percepção é visivelmente neutra. 

 A reportagem mencionada no parágrafo anterior é na verdade uma entrevista 

concedida pelo então Comandante da Marinha do Brasil, Almirante Leal Ferreira, ao jornal El 

País, por ocasião da Cúpula dos Ministros da Defesa da UNASUL, realizada em Montevidéu, 

em dezembro de 2015. Destaca-se que a reportagem trata diretamente do aumento do poder 

militar naval do Brasil, um tema com potencial para causar desconforto em qualquer país 

vizinho, além do que, no decorrer da entrevista, o Almirante expõe não só as características, 

como a finalidade precípua do Programa de Desenvolvimento de Submarinos do Brasil, sem 

que, aparentemente, ocorra nenhum tipo de celeuma ou mesmo reação negativa, o que pode 

ser depreendido da análise da sequência e conteúdo das perguntas a ele dirigidas no decorrer 

da entrevista. 

 Em virtude da constatação de escassa ocorrência de matérias, torna-se relevante o 

apontamento de outros fatores, que, somados a apreciação anterior da única reportagem 

disponível, nos permita fazer um diagnóstico de como o Uruguai percebe o Brasil e que tipo 

de relação encontra-se estabelecida por esses e entre esses países no campo militar. Desta 
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feita, torna-se relevante destacar a existência de uma antiga e estreita relação de cooperação 

militar entre o Uruguai e o Brasil, a qual pode ser muito bem representada e exemplificada 

pela recente doação de material de emprego militar feita pelo Brasil, em favor do Uruguai, por 

meio da Lei Nº 13.720, de 27 de setembro de 2018. 

 

Fica o Poder Executivo, por meio do Ministério da Defesa, autorizado a doar 25 

(vinte e cinco) Viaturas Blindadas de Combate - Carros de Combate 

(VBCCC) M41 do Exército Brasileiro ao Governo da República Oriental do 

Uruguai. A doação de que trata esta Lei será lavrada em termo pelo Comando do 

Exército Brasileiro e ficará condicionada à autorização prévia do Governo dos 

Estados Unidos da América para a transferência do Certificado de Usuário Final. 

As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão custeadas pelas dotações 

orçamentárias do Ministério da Defesa (BRASIL, 2018, Art. 1º- Art. 3º, grifo 

nosso). 

 

 Destaca-se que, o custo do transporte dos blindados até o seu destino no Uruguai, 

Regimiento de Caballería Nº 3, localizado na cidade fronteiriça de Rivera, foi estimado em 

R$ 350 mil
111

, e, conforme previsto no Art. 3º da referida Lei, a operação logística foi 

patrocinada pelo Ministério da Defesa do Brasil, que em 2011 já havia realizado doação 

semelhante àquele país amigo. 

 Por fim, a ausência de matérias jornalísticas desfavoráveis ao Brasil, somadas aos 

fatos e considerações já apontadas, não deixam dúvida a respeito do estabelecimento de uma 

relação de confiança já consolidada entre os países, o que nos permite afirmar que o Uruguai 

não percebe a atuação do Brasil no campo militar como uma ameaça subimperialista. 

  

                                                             
111 

Informação publicada no Portal eletrônico Senado Notícias. Disponível em: 

<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/09/05/senado-aprova-doacao-de-tanques-do-exercito-ao-

uruguai>. Acesso em: 30 maio 2019. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/09/05/senado-aprova-doacao-de-tanques-do-exercito-ao-uruguai
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/09/05/senado-aprova-doacao-de-tanques-do-exercito-ao-uruguai


132 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Inicialmente, faz-se necessário destacar que o objetivo principal deste trabalho 

consistiu em investigar se os países do Cone Sul, de fato, percebem um caráter 

subimperialista na atuação brasileira, no decorrer dos processos de integração regional em que 

o Brasil tomou parte nesse século XXI, ou mesmo no incremento das capacidades de defesa 

do Brasil, ora em curso, fruto dos onze projetos estratégicos principais de suas Forças 

Armadas. 

 Cabe ressaltar que, ainda na fase introdutória desta dissertação, manifestou-se 

preocupação a respeito da existência de indícios de desconfiança, alguns embaraços e mesmo 

críticas ostensivas à atuação brasileira no âmbito da América do Sul. Fato que se 

materializava por meio de matérias veiculadas em jornais e revistas nacionais e internacionais, 

as quais acusavam o Brasil de uma postura subimperialista sobre os países vizinhos, 

predominantemente no campo econômico - comercial, mas não só nele, já que também 

lançava questionamentos atinentes ao campo da defesa. 

 No que diz respeito à questão da desconfiança, é claro que sua existência é sempre 

danosa e em nada contribui para uma boa relação entre os países. No entanto, vale registrar 

que, mesmo o seu oposto, a confiança, sendo um fator importante e desejável nas relações 

interestatais, é mesmo o pragmatismo que parece “falar mais alto”. O fato concreto, que se 

impõe como realidade nas relações internacionais, é que diariamente ocorrem interações 

estatais, independentemente dos antagonismos existentes entre os Estados interagentes. Dessa 

forma, e a fim de fornecer o suporte teórico necessário à consecução desta dissertação, viu-se 

a importância dos primeiros passos desta investigação se darem no sentido de buscar 

compreender o motivo pelo qual os Estados cooperam entre si, o que foi amplamente 

explorado pela ótica das duas correntes de pensamento predominantes nas Relações 

Internacionais (Realista e Liberal), restando claro que, a despeito da corrente a que se queira 

aderir, sempre há espaço para a cooperação entre os Estados. 

 Dando prosseguimento à pesquisa buscou-se discutir o papel desempenhado pelo 

Brasil, nas últimas décadas, no processo de integração regional sul-americano. O que foi 

alcançado por meio do confronto de duas visões distintas, presentes no debate acadêmico, 

após o que, não resta dúvida a respeito da existência de um movimento de projeção de poder 

do Brasil sobre a América do Sul, o qual mostrou-se particularmente mais intenso neste 

primeiro decênio do século XXI. Neste período o País assumiu um papel de liderança como 

promotor e grande indutor de um projeto de integração sul-americano mais efetivo. A questão 
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que se coloca de forma decisiva diz respeito a como interpretar este movimento. Trata-se de 

uma expansão do capital-imperialismo brasileiro sobre os países vizinhos, tese sustentada por 

Virgínia Fontes, ou, de acordo com a tese defendida por Samuel Pinheiro Guimarães, trata-se 

da assunção por parte do Brasil de uma liderança natural, fruto de suas dimensões política, 

econômica e territorial? 

 Em que pese as correntes de pensamento representadas pelos autores acima serem 

claramente antagônicas, há respaldo suficiente para interpretar o movimento de projeção de 

poder do Brasil sobre os países vizinhos, por meio da adesão a uma ou outra visão, sem que 

haja perda de coerência, constatando-se assim a contribuição e a validade de ambas as teses. 

 Na continuidade da pesquisa, procurou-se também demonstrar a forma de atuação do 

Brasil na área de segurança e defesa no Cone Sul e América do Sul, da qual o seu fruto mais 

significativo é, sem dúvida, o marco representado pela criação do CDS, na medida em que 

este começa a delinear uma identidade própria para a região em termos de segurança e defesa. 

No que diz respeito a possível desconfiança em relação aos objetivos pretendidos pelo Brasil 

quando da concepção de seus onze projetos estratégicos principais, restou comprovada a 

compatibilidade existente entre o aumento das capacidades de suas Forças Armadas e a 

dimensão territorial e riquezas nacionais. 

 Levando-se em conta todo o estudo realizado anteriormente, a análise qualitativa e 

quantitativa do conteúdo presente nas duas principais fontes jornalísticas dos países do Cone 

Sul, no que diz respeito à percepção de subimperialismo brasileiro, de forma sintética, trouxe 

os seguintes resultados em resposta ao problema de pesquisa fixado na fase introdutória desta. 

Argentina, Chile e Uruguai não percebem a atuação do Brasil no campo econômico - 

comercial como subimperialista, de forma contrária, o Paraguai percebe evidente presença de 

subimperialismo brasileiro no referido campo. No que se refere ao campo da defesa, com foco 

nos projetos estratégicos brasileiros, nenhum dos quatro países investigados percebe o 

aumento do poder militar do Brasil como uma ameaça subimperialista. Dessa forma, destaca-

se que a hipótese de investigação adotada no princípio desta pesquisa foi confirmada apenas 

parcialmente, já que parte dela foi claramente refutada, uma vez que, no caso concreto do 

Paraguai, diferentemente do que se havia conjecturado, ficou evidenciado que a percepção 

paraguaia da existência de subimperialismo brasileiro no campo econômico - comercial não 

afetou a sua percepção em relação ao Brasil no que tange ao campo da defesa. 

 Outrossim, faz-se necessário estabelecer a seguinte ressalva: as apreciações presentes 

no capítulo 4, as quais apontam possíveis fatores contribuintes para a percepção dos países do 

Cone Sul em relação ao Brasil, foram concebidas exclusivamente com o propósito de atender 
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parte dos objetivos propostos nesta pesquisa. Portanto, é preciso sublinhar que, no presente 

estudo, tais considerações não se prestam como subsídio para julgamento, por outrem, de 

existência ou não de fundamentos capazes de respaldar a percepção, positiva ou negativa, de 

determinado país, até porque, tal juízo de valor extrapola o objetivo deste estudo. Desta feita, 

a presente pesquisa limitou-se a identificar se os países estudados percebem ou não a 

existência de subimperialismo brasileiro em um ou em ambos os campos já referenciados 

(econômico - comercial e defesa). A limitação a respeito do “perceber” ou “não perceber”, 

puro e simples, tem um motivo claro! Não importa se, na avaliação do Brasil, determinado 

país possui argumentos sólidos o suficiente para julgá-lo subimperialista, o que importa é a 

existência ou não dessa percepção negativa em relação ao Brasil, pela visão do outro. Pois sua 

simples existência é suficiente para que se crie um ambiente desfavorável às relações 

bilaterais entre o Brasil e o referido país, assim como, certamente, não contribui para o 

fortalecimento de nenhum processo de integração existente ou futuro. 

 Por fim, diante do estudo realizado, percebemos com naturalidade o fato do 

desenvolvimento econômico do Brasil, dentre outros efeitos, resultar na expansão de parcela 

de seu capital no âmbito internacional, sendo ainda mais natural que esse movimento se dê do 

próximo para o afastado, ou seja, se difunda primeiramente pelos países que integram o 

ambiente regional sul-americano, conforme observado. Acreditamos que o referido 

movimento contribui para o desenvolvimento do subcontinente como um todo, além de 

reforçar os laços de integração, particularmente nos casos em que há complementaridade 

econômica, como, notadamente, ocorre no caso Argentina – Brasil. De forma semelhante, 

julgamos que os projetos estratégicos das Forças Armadas brasileiras se traduzem em 

benefício para toda a América do Sul, na medida em que o incremento das capacidades de 

defesa do Brasil não só contribui para a promoção do desenvolvimento tecnológico e 

autossuficiência da indústria de defesa sul-americana, um dos objetivos da integração, como 

também serve como instrumento de dissuasão contra ataques de países estranhos ao 

subcontinente, o que contribui para a manutenção da América do Sul como zona de paz, 

afastada de guerras convencionais. 
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APÊNDICE A – Critérios para classificação das matérias jornalísticas dos países do 

Cone Sul em relação à atuação brasileira nos campos econômico-comercial e defesa. 

 

 

 Preliminarmente, destaca-se que as matérias jornalísticas foram identificadas nos 

veículos on-line, dos jornais de maior circulação dos países do Cone Sul, utilizando-se a 

ferramenta de busca por palavras-chave, disponibilizada pelos próprios veículos em seus 

sítios eletrônicos. 

 No que diz respeito ao campo econômico-comercial, foram utilizadas as seguintes 

palavras-chave: imperialismo brasileño; subimperialismo brasileño; hegemonía brasileña; 

comercio con Brasil; quejas del Mercosur. 

 No que se refere à defesa, foram utilizadas as seguintes palavras-chave: Fuerzas 

Armadas de Brasil; poder militar de Brasil; estrategia de defensa brasileña; acuerdo militar 

brasileño; acuerdo estratégico con Francia; programa nuclear brasileño; submarino nuclear 

brasileño. 

 As matérias jornalísticas foram analisadas e classificadas individualmente, conforme a 

abordagem verificada, como: positivas, neutras ou negativas. 

 Antes de entrarmos no mérito da referida classificação, cabe relembrarmos que, apesar 

da possibilidade de eventualmente termos nos deparado com alguma matéria manipulada, este 

fato em si não é relevante para nossa pesquisa, uma vez que pouco importa se determinada 

percepção é ou não fruto de manipulação por parte da cobertura jornalística, sendo relevante 

sim, a existência da percepção em si, positiva, neutra ou negativa, dado que, pelos motivos já 

expostos no capítulo 4, há uma forte tendência da visão apresentada ser adotada por parte 

considerável da audiência. 

 Faz-se necessário ainda ressaltar a maior relevância emprestada pelas percepções 

negativas a presente pesquisa, já que a visão de subimperialismo brasileiro em qualquer dos 

campos já referenciados, foco principal de nosso estudo, naturalmente, situa-se no universo 

das percepções classificadas como negativas. 

 Retornando à classificação da percepção presente nas matérias jornalísticas, essa foi 

determinada por meio de rigorosa análise qualitativa do conteúdo nelas presente. 

 A reportagem foi considerada positiva sempre que veiculou um fato ligado ao objeto 

de nossa pesquisa de forma favorável ao Brasil. Em algumas reportagens a percepção positiva 

torna-se patente, sendo facilmente identificada, pois há situações nas quais são mencionados 
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benefícios diretos e/ou indiretos para outros países da América do Sul, ou mesmo para a 

região, fruto de determinada ação ou política adotada pelo Brasil. 

 A matéria foi considerada neutra toda vez que trouxe informações de forma isenta, ou 

seja, dando conhecimento do fato sem que fosse emitido juízo de valor a respeito do conteúdo 

apresentado. 

 Em relação à classificação negativa, no entanto, é primordial que sua análise leve em 

conta algumas diferenças presentes nas reportagens assim classificadas. Há matérias nas 

quais, de forma secundária, faz-se uma crítica ao Brasil, mencionando o fraco desempenho da 

economia brasileira em determinado período, a perda de protagonismo político do Brasil na 

região, ou mesmo o desempenho do MERCOSUL aquém do esperado. Todas as matérias 

jornalísticas cujo conteúdo e características se assemelham à situação descrita anteriormente 

foram classificadas como negativas, no entanto, é fundamental destacarmos que tais críticas 

tem um foco distinto daquele selecionado pelo presente estudo, já que o objetivo de nossa 

pesquisa consiste em identificar se os jornais dos países do Cone Sul percebem um caráter 

subimperialista na atuação brasileira em qualquer um dos campos já referenciados. Dessa 

forma, não resta dúvida que, apesar da percepção negativa, tais reportagens não identificam a 

atuação do Brasil como uma ameaça subimperialista, motivo pelo qual, este fato foi 

considerado por ocasião da emissão do parecer sintético a respeito do posicionamento das 

mídias jornalísticas de Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, no que tange a perceberem ou 

não a atuação brasileira como subimperialista, seja no campo econômico-comercial, seja no 

aumento do poder militar do Brasil. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Matéria jornalística da BBC Brasil – SP, de 19 de julho de 2011. 

(Íntegra da matéria jornalística transcrita parcialmente na p.96) 

 

 

 

 

 

 

 

Submarino nuclear pode desequilibrar região 

e gerar sentimento anti-Brasil 

Maurício Moraes 

Da BBC Brasil em São Paulo 
 

19 julho 2011  
 

 

 

eventualmente fomentar o discurso antibrasileiro por parte de setores populistas da região, 

segundo especialistas. 
 

Na solenidade que deu início à operação no último sábado em Itaguaí, no Rio de Janeiro, 

a presidente Dilma Rousseff ressaltou que o Brasil é um país de “paz e diálogo”, mas 

defendeu o projeto, fruto de um acordo de transferência de tecnologia com a França, 

como uma “garantia de soberania” para as reservas de petróleo do pré-sal. Dilma 

lembrou, ainda, que “a principal via de circulação de nosso comércio exterior é o mar”. 
 

A estratégia de defesa do país, no entanto, “deve mudar a percepção” do Brasil na 

vizinhança, segundo o especialista em segurança internacional Roberto Durán, da 

Pontifícia Universidade Católica do Chile. 
 

“Com o projeto se aprofunda a distância entre o Brasil e os demais países, não só em 

termos econômicos, mas também em segurança”, disse o professor, à BBC Brasil. 

A construção de cinco 

submarinos no Brasil, um deles 

nuclear,iniciada nesta semana, 

coloca o país na antesala do 

seleto grupo das cinco nações 

detentoras de uma das mais 

avançadas tecnologias militares 

do mundo. 
 

O avanço, no entanto, deve 

aprofundar diferenças com os 

vizinhos sul-americanos e  
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Para Antonio Jorge Ramalho da Rocha, da UNB (Universidade de Brasília), “não há uma 

desconfiança por parte dos vizinhos de uma política expansionista do Brasil, já que as 

fronteiras estão bem delimitadas”. 
 

“Mas pode haver um maior temor sobre a influência que o Brasil vai exercer. E isso não 

apenas pela questão do submarino, mas pela própria expansão de empresas brasileiras 

pela região”, diz. 
 

Coerência 
 

Orçado em R$ 6,7 bilhões, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub) da 

Marinha remonta ao regime militar. Mas foi a assinatura de um acordo de transferência 

de tecnologia com a França, em 2008, que possibilitou ao país contar com o lançamento 

de um primeiro submarino (ainda não nuclear) em 2016. 
 

Em 2023, o país finalmente fará parte do clube de nações com submarinos nucleares, 

junto com a França, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Rússia e a China. A Índia já 

entrou na corrida e pode ter seu veículo antes do Brasil. 
 

Para Ramalho da Rocha, a construção do submarino do tipo Scórpene pode até render 

dividendos políticos à região, já que a Estratégia Nacional de Defesa prevê que países 

vizinhos forneçam peças e equipamentos para o reaparelhamento das Forças Armadas. 
 

No discurso de sábado, reforçado na segunda-feira no programa Café com a 

Presidenta, Dilma disse que “cada submarino a ser fabricado no Brasil vai contar com 

mais de 36 mil itens, produzidos por 30 empresas brasileiras”. 
 

Para o estrategista Luiz Alberto Gabriel Somoza, do Instituto Universitário da Polícia 

Federal Argentina, “a construção do submarino nuclear é coerente com a política de defesa 

do Brasil, que é continuada e não sofreu rupturas, nem nos governos de esquerda de Lula 

e Dilma”. 
 

Segundo o professor argentino, o projeto reforça o movimento de liderança do Brasil na 

região. A mudança de status, não apenas econômico, mas também militar, faz com que 

Brasília possa “se tornar interlocutora dos países da América do Sul frente ao mundo. E 

isso pode não ser do agrado de alguns países”, ressalta. 
 

Populismo 
 

Para o chileno Roberto Durán, “à medida que os países vão crescendo, há elementos 

que reforçam seu novo status, como um melhor aparelhamento militar”. “Isso já ocorre 

com a China”, diz. 
 

Embora veja o investimento nas Forças Armadas como parte da emergência do Brasil 

como potência econômica, Durán ressalta que o projeto do submarino pode causar 

desconforto na região e ser usado como bandeira política por movimentos nacionalistas, 

“sobretudo nos países andinos”, citando a Bolívia, o Peru, a Colômbia e também a 

Venezuela. 
 

Ramalho da Rocha acha “lamentável”, mas diz que “é de se esperar que o tema possa 

ser explorado politicamente por alguns setores populistas”. Ele menciona o Paraguai. 
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O argentino Somoza também acredita na exploração do tema em eventuais momentos 

de crise na vizinhaça. 
 

“Ainda não está claro o que pensam os chavistas, sobretudo agora, com Hugo Chávez 

doente. Também pode haver alguma repercussão no Equador de Rafael Correa. Na 

Argentina não creio, já que não temos discurso anti-brasileiro”, diz. 
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ANEXO B – Matéria jornalística do Diario Clarín, de 21 de novembro de 2010. 

(Íntegra da matéria jornalística transcrita parcialmente na p.97) 

 

 

SECCIONES    (https://www.clarin.com/)  MUNDO 

 

 

Brasil contará con 6  

submarinos nucleares para 

proteger su reserva petrolera 

marítima 

La flota también contará con 20 submarinos convencionales. 

Francia les venderá la tecnología, pero se construirán en sus 

propios astilleros. Así, la Armada brasileña será la mayor 

fuerza de Sudamérica. 

 
COMENTARIOS 

 

21/11/2010 - 16:31 

Clarín.com Ι Mundo 

 
La Marina de Brasil planea contar con una flota de seis submarinos 

nucleares y 20 convencionales, que serán empleados para garantizar la 

defensa de las reservas gigantes de petróleo ante la amenaza de 

"agresores potenciales", explicó el comandante de esa fuerza, almirante 

Julio Moura Neto. 

 

El Plan de Articulación y Equipamiento de la Marina prevé sumar los 

submarinos nucleares de aquí al 2047. Cada uno de ellos costará unos 

550 millones de euros y serán construidos en astillero Itaguaí. Pero la 

tecnología se la venderá Francia. 

 

https://www.clarin.com/
https://www.clarin.com/
https://www.clarin.com/


163 
 

El acuerdo con Francia contempla que el primer submarino atómico se 

los venderán ellos a 2.000 millones de euros, pero incluye la 

transferencia de tecnología del constructor naval francés DCNS. Para 

los demás, el costo será el de construcción en la nueva planta en 

Itaguaí, 80 km al suroeste de Río de Janeiro. 

 

Con estas nuevas incorporaciones, la Armada brasileña tendrá la 

mayor fuerza de disuasión de América del Sur. "La defensa del área 

petrolera de pre-sal (aguas ultraprofundas) y la nueva posición de 

Brasil en el contexto internacional son factores que refuerzan la 

necesidad de la disuasión, nuestro país cuenta con 8.500 kilómetros de 

costas", explicó el almirante Neto Moura. 

 

La petrolera estatal Petrobras descubrió yacimientos con un potencial 

superior a los 50.000 millones de barriles de petróleo en las cuencas de 

Santos y Campos, ubicadas en las costas de los estados de Sao Paulo 

y Río de Janeiro. 

 

Según Moura Neto, la flota de "submarinos de ataque de propulsión 

nuclear tienen la capacidad de realizar ataques a múltiples blancos de 

un potencial agresor" que amenace los pozos ubicados en la 

plataforma continental. 

 

Esas naves cuentan con gran "capacidad de ocultamiento" y de operar en 

mayores profundidades", además de desplazarse a "elevada velocidad 

por tiempo indeterminado posibilitando patrullar extensas áreas", agregó. 

 

La primera unidad atómica, con tecnología aportada por Francia, podrá 

comenzar a navegar a fines de 2021, y los submarinos convencionales, 

que serán montados en Río de Janeiro, deben estar concluidos en 2016. 

 

Las declaraciones del almirante Moura Neto ocurren dos meses después 

de la Presidencia de la República publicó un decreto por el cual se 

estableció que la zona de explotación exclusiva de petróleo se extenderá 

de 200 millas marinas a 350 millas marinas. 

 

Esa decisión fue tomada con base en estudios geológicos realizados por 

la Marina con apoyo de Petrobras que demuestran la continuidad de la 

plataforma continental, según afirmó el ministro de Defensa Nelson 

Jobim. 
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Luego de cerrar un acuerdo con Francia para la adquisición de 

submarinos y tecnología naval en 2008, el gobierno del presidente Lula 

analiza actualmente un nuevo contrato para la compra de 

cazabombarderos franceses Rafale. 

 

Es probable que la decisión sobre los aviones de guerra sea anunciada 

por Lula da Silva antes del fin su gobierno, el 31 de diciembre. Brasilia 

recibió tres propuestas, la del caza francés Rafale, el Super Hornet F18 

estadounidense y el Gripen de fabricación sueca. 

 

El ministro Nelson Jobim ya expresó su preferencia por las naves 

construidas por la empresa francesa Dassault. "En el caso de Francia la 

transferencia de tecnología tiene más credibilidad" que Estados Unidos, 

afirmó Jobim. 

 

"No estamos sólo comprando los cazas, estamos comprando 

conocimiento, sin el conocimiento no hay negocio", aseguró Jobim, quien 

planteó sus reservas sobre los términos de negociación para la compra 

de aviones militares a Estados Unidos. 
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ANEXO C – Matéria jornalística do ABC Color, de 22 de janeiro de 2012. 

(Íntegra da matéria jornalística transcrita parcialmente na p.97-98) 

 

 

 
 

 
 

I N T E R N A C I O N A L E S 

 

Brasil busca posicionarse como 
potencia de proyección mundial 

Brasil se encuentra en prceso de consolidación como una de las grandes 

potencias a nivel mundial. 

 

POR LEONARDO NICANOR DUARTE 

22 DE ENERO DE 2012 - 10: 01 

 
 
 

En lo económico, ha alcanzado el sexto lugar en el planeta, 

incrementando su peso político en diversas organizaciones y lanzando 

un nuevo plan de defensa del país, en un proceso iniciado en el año 

2008 con la nueva "Estrategia Nacional de Defensa". Durante el 

gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva fueron promulgadas 

varias leyes para consolidar el nuevo sistema de defensa brasileño. 

 
Entre los lineamientos de esta nueva "Estrategia Nacional de 

Defensa" se establece que el Brasil no adquirirá "paquetes cerrados" 

en cuestión de armamento y equipamiento militar, sino que se deberá 

incluir la transferencia de tecnología. 

 
Una de las consecuencias directas de esta acción será el 

apuntalamiento de la industria bélica brasileña con inversión de 

capital local y extranjero. 

 

https://www.abc.com.py/articulos
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El Gobierno sostiene que con esto también se ayudará al desarrollo 

económico, con la construcción y modernización de diversas fábricas, 

la contratación de mucha mano de obra y su capacitación. 

 
Entre las áreas definidas en la "Estrategia Nacional de Defensa" se 

destacan cuatro grandes proyectos. 

 
Control fronterizo 

 
Se destinarán 6.000 millones de dólares para implementar el 

"Sistema Integrado de Monitoreo de Fronteras" (Sisfron). 

 
El proyecto contempla radares de imagen, radares de comunicación, 

Vants (vehículos aéreos no tripulados), blindados y el aumento hasta 

49 de los actuales 21 "Pelotones Especiales de Frontera", unidades 

especializadas de reacción rápida. 

 
El costo promedio de cada pelotón es de unos 21 millones de dólares. 

 
El costo de manutención anual de todo el proyecto representará el 

10% del total de la inversión. 

 
Vigilancia marítima 

 
La revista brasileña "Negócios", de este mes, publica un artículo 

titulado "El Brasil se arma", donde se define el plan de vigilancia del 

litoral marítimo, "El Sistema de Gerenciamiento de la Amazonia Azul 

(Sisgaaz)". 

 
"A pesar del nombre, el programa no tiene nada que ver con la selva. 

La palabra Amazonia fue empleada como un sinónimo de abundancia 

de recursos naturales y un elemento de marketing. El foco es el 

monitoreo de la costa brasileña (de ahí la referencia al azul del mar). 

La idea es vigilar actividades como navegación, pesca, producción de 

petróleo y gas". 

 
Sisgaaz tiene un presupuesto de 2.000 millones de dólares. 

 
De acuerdo a la publicación, "el objetivo es crear un gigantesco Gran 

Hermano que incorporaría hasta un nuevo satélite, valorado en 400 

millones de dólares". 
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Flota submarina 

 
Brasil ha adquirido de Francia cuatro submarinos Scorpène y uno 

más destinado a convertirse en el primer submarino nuclear 

brasileño, y de la región. 

 
El acuerdo incluye un astillero donde Brasil podrá construir sus 

propios submarinos. 

 
El desarrollo del submarino nuclear está a cargo de los propios 

brasileños que vienen trabajando el proyecto desde hace 3 décadas. 

 
Se destinarán 9.000 millones de dólares para completar esta flota 

submarina. 

 
El proyecto FX-2 

 
Quizás el más llamativo aspecto de todo este proyecto de defensa sea 

la adquisición de 36 aviones de caza de última generación, valorados 

en alrededor de 6.000 millones de dólares. 

 
Estados Unidos, Francia y Suecia están en competencia para dotar al 

Brasil de estas aeronaves de guerra, que serán la espina dorsal de la 

flora aérea brasileña. 

 
El punto fundamental es la transferencia de tecnología que exige 

Brasil para realizar la compra. 

 
Hasta el momento, pareciera ser que los Rafale franceses llevan las de 

ganar. 

 
El Brasil se halla decididamente abocado a apuntalar su posición de 

gran potencia. 
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ANEXO D – Matéria jornalística do Diario Clarín, de 28 de agosto de 2005. 

(Íntegra da matéria jornalística transcrita parcialmente na p.104) 

 

 

SECCIONES    (https://www.clarin.com/)  HOME 

 

 

COLUMNISTA INVITADO 

Sólo avanzaremos si pensamos 

en grande 

Llevamos 18 años de asociación con Brasil y la brecha entre la 

retórica y la realidad es muy grande. La Argentina no encontró 

em el Mercosur la ansiada panacea a su falta de proyecto 

nacional ni a su errática inserción internacional. 

 
COMENTARIOS 

 

28/08/2005 - 0:00 

Clarín.com Ι Home 

 
Ya hace bastante tiempo que la Argentina vive desgarrada, a la deriva entre 

visiones facciosas de la política y políticas económicas incoherentes y 

cambiantes. Nuestra patria sufre dos crisis de identidad: la falta de una 

proyecto nacional compartido y la falta de una inserción internacional 

provechosa. 

 
La Argentina tuvo, entre 1860 y 1950, una estrategia internacional exitosa. La 

relación privilegiada con Europa proveyó las bases económicas para 

construir un proyecto de progreso nacional. Por varias décadas supimos ser 

un país donde el crecimiento económico y el progreso social iban de la 

mano. Es cierto que en lo institucional estábamos retrasados respecto a los 

norteamericanos, pero nuestro sistema político era superior al de alemanes, 

españoles e italianos que sufrían los excesos del autoritarismo. 

https://www.clarin.com/
https://www.clarin.com/
https://www.clarin.com/
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La Segunda Guerra Mundial tuvo consecuencias dramáticamente adversas 

para nuestro proyecto nacional. Sufrimos las consecuencias de una 

transformación profunda del escenario internacional que nos pasó por arriba. 

El proteccionismo agropecuario se instaló para quedarse y nuestros 

mercados de exportación se cerraron. 

 
Fuimos responsables de no desarrollar un proyecto alternativo que 

combinara nuestro formidable potencial agroalimentario con un desarrollo 

industrial complementario. Además, nuestra dirigencia no supo desarrollar 

una asociación fructífera con los Estados Unidos, la nueva gran potencia 

mundial. 

 
La sumatoria de circunstancias internacionales adversas y de respuestas 

inadecuadas por parte de nuestra dirigencia fue nefasta. La economía se 

estancó y la intolerancia y el populismo demagógico debilitaron nuestras 

instituciones. Pasamos, en el lapso de una generación, de ser un país 

estrella a ser un país vergüenza. Perdimos la confianza y casi sin darnos 

cuenta nos precipitamos en un ciclo recurrente de crisis que han minado 

nuestra capacidad para proyectar un futuro mejor. 

 
Con el retorno de la democracia nos deslumbramos con la idea de una 

alianza estratégica y de un mercado común con Brasil (el Mercosur). 

Simultáneamente íbamos a abrir nuevos mercados, fortalecer nuestra 

capacidad negociadora internacional y transformarnos en un polo de 

atracción para los capitales y las tecnologías que la modernización 

reclamaba. 

 
La asociación también contribuiría a descomprimir la rivalidad que 

tradicionalmente había caracterizado la relación entre la Argentina y el Brasil. 

Muchos en un optimismo desbordante comparaban la asociación entre la 

Argentina y el Brasil a la alianza que Alemania y Francia habían entrelazado 

para construir la unión Europea. 

 
Ya llevamos 18 años de asociación y la brecha que separa la retórica de la 

realidad es aún muy grande. La Argentina no encontró en el Mercosur la 

ansiada panacea a su falta de proyecto nacional. 

 
En el campo económico hemos obtenido resultados positivos, pero 

modestos en comparación con las expectativas. El Mercosur ha beneficiado 

https://www.clarin.com/clima
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especialmente a la industria del automóvil y a algunos subsectores de la 

industria química y petroquímica. También ha favorecido la exportación de 

cereales, de combustibles y de algunos productos de las economías 

regionales. 

 
Pero Brasil sigue siendo una economía poco abierta y diversas restricciones 

dificultan las inversiones a largo plazo que permitirían diversificar nuestra 

estructura productiva. Brasil se ha negado permanentemente a crear las 

instituciones comunes que le dan sustento a un proyecto de integración en 

serio. En un mercado común sin reglas de juego, la economía mayor se 

queda con la tajada del león. 

 
En término de negociaciones comerciales internacionales, el Mercosur no ha 

podido cerrar acuerdos ni con la Unión Europea ni con los Estados Unidos y 

la mentada capacidad negociadora hasta ahora nos ha servido de poco. 

 
En materia militar sin duda los acuerdos firmados entre 1990 y 1994 sobre el 

uso pacífico de la energía nuclear han generado un aumento en la confianza 

mutua. Pero Brasil siguió adelante con la construcción del submarino nuclear 

y ha recientemente restringido las visitas de los inspectores internacionales a 

sus instalaciones nucleares. 

 
Lentamente, muchos comenzaron a darse cuenta de que el Mercosur es 

para Brasil un instrumento de afirmación de su proyecto nacional y que los 

objetivos integracionistas no reflejan su vocación profunda. La solitaria 

campaña de Brasil para obtener un lugar exclusivo para sí en el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas y el reciente lanzamiento en Brasilia de la 

Unión Sudamericana como superadora tanto del Mercosur como de los 

tradicionales ideales de integración latinoamericanos han desnudado ante 

los ojos de muchos observadores una ambición hegemónica que afirma, con 

más claridad que mil palabras, los límites de la alianza propuesta. 

 
La ciudadanía y la dirigencia argentina deben tomar notas de lo sucedido y 

sin menospreciar el camino transitado reconocer con realismo las 

circunstancias en que nos encontramos. Después habrá que ponerse a 

trabajar para definir el proyecto nacional y la inserción internacional necesaria 

para recuperar el tiempo perdido. Sólo podremos avanzar cuando pensemos 

en grande.  
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ANEXO E – Matéria jornalística do La Nación, de 20 de junho de 2004. 

(Íntegra da matéria jornalística transcrita parcialmente na p.104) 

 

 

LA NACION | OPINIÓN 

El precio del liderazgo regional 
 

Transformar a Brasil en un país que logre alinear automáticamente a sus vecinos 

en torno a sus decisiones estratégicas es una tarea que desvela a Lula; la incógnita 

es si los brasileños están dispuestos a pagar todos los costos que eso conlleva 

 

20 de junio de 2004 
 

SAN PABLO 
 

“No sé si ustedes saben, pero, por ejemplo, acá en América del Sur 

muchospaíses veían a Brasil como un país imperialista. Brasil y la Argentina 

siempre tuvieron muchas divergencias, no sólo en el fútbol. Cuando Brasil se 

puso a construir Itaipú, que es la gran hidroeléctrica que tenemos en el río 

Paraná, los militares argentinos de aquel entonces imaginaban que Brasil estaba 

construyendo Itaipú para inundar a la Argentina y amenazaron construir una 

bomba atómica. Les cuento eso apenas para que entiendan la dimensión de los 

problemas que teníamos." 

La declaración es del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, de apenas cuatro días 

atrás. En su discurso, Lula le contaba a los participantes de la XI Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, que este año se realizó 

en San Pablo) su visión sobre el papel de Brasil en América del Sur. 

 

Pasó la época de las ambiciones brasileñas imperialistas en el viejo estilo. Fueron 

arrastradas junto con los gobiernos militares, las hiperinflaciones, los presidentes 

echados por corruptos, el aumento del desempleo, la deuda que parece 

impagable, la pobreza y las crisis globales que obligaron a cada país a cuidar de su 

propio jardín. 

Entró en su lugar la ambición de un "liderazgo regional", que una acepción de 

diccionario podría definir como: capacidad de un país para obtener el 

alineamiento automático de los otros en torno a sus decisiones estratégicas. 
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¿Brasil ya conquistó el liderazgo regional? No. ¿Le interesa conquistarlo? Sí. 

¿Puede hacerlo? Está por verse. 

 

Al asumir, en uno de sus discursos inaugurales, Lula dejó claras sus intenciones. 

"Todos los países de América del Sur ven a Brasil como un líder natural y Brasil 

hace 500 años que no lo ve y no quiere serlo. Brasil tiene que asumir su 

grandeza", dijo. 

 

Un año y medio de gobierno después, Lula descubrió que el liderazgo no ocurre 

"naturalmente", sino que tiene un precio. Un precio que, como le dijo a este 

corresponsal el ex ministro de Relaciones Exteriores de Fernando Henrique 

Cardoso, Luiz Felipe Lampreia, tal vez los propios brasileños no estén dispuestos 

a pagar. "No creo que la sociedad brasileña esté dispuesta a pagar los costos de 

abrir generosamente nuestro mercado, extender créditos solidarios a los vecinos 

para que se desarrollen y eventualmente prestar apoyo político y militar". Y 

justamente de eso se trata el liderazgo; si no, cualquiera podría tener la ambición 

de ser líder. Descartada la conquista del liderazgo mediante la fuerza o mediante 

un alineamiento geopolítico religioso o ideológico, la conquista del liderazgo 

ocurre por la vía económica y comercial. 

 

En su discurso en la Unctad, Lula asumió que ese precio existe y reconoció que ni 

siquiera dentro de su propio gobierno hay unanimidad en la disposición para 

pagarlo. Concretamente, llegó incluso a aludir a "peleas" internas. Las peleas 

serían entre la conducción diplomática del Palacio de Itamaraty y la conducción 

económica. Los primeros, expertos en el tema, saben que el liderazgo -evolución 

más sutil de las pretensiones imperialistas- se conquista mediante las concesiones 

enunciadas por Lampreia, y más concretamente creándole dependencia a los 

vecinos de un Brasil que compra sus productos y financia su desarrollo. "Se vocé 

me apoia eu compro seus produtos", sería el discurso en buen portugués. Del otro 

lado, el equipo económico conducido por el ministro Antonio Palocci no está 

dispuesto a poner en riesgo la economía local generando déficits comerciales sólo 

para conquistar a los vecinos. ¿Un ejemplo? Brasil va a tener este año, por 

primera vez, superávit comercial con la Argentina: es decir, Brasil le vende más a 

la Argentina de lo que la Argentina logra venderle a Brasil. Eso ya está generando 

pequeñas tensiones y haciendo que el "liderazgo natural" de Brasil sobre la 

Argentina comience a volverse menos natural y más condicionado. 

 

Lula expuso el debate interno de su séquito: "Tengamos en cuenta la buena pelea 

que tenemos, por ejemplo, en el gobierno. Todos quieren vender, nadie quiere 
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comprar. Todos quieren tener saldo comercial positivo, nadie quiere tener déficit 

comercial. Pero Brasil necesita vender y comprar. Tenemos que ayudar a los 

países más pobres, comprar cosas de ellos. Hay países menores a los que tenemos 

que facilitarles las cosas para que logren vendernos sus productos, a veces hasta 

pagando un poco más caro". Llegó a mencionar la necesidad de comprar el arroz 

de Uruguay, y ayudar a Paraguay y a Bolivia. 

 

Algunos periodistas brasileños ironizaron la propuesta preguntándose si los 

brasileños iban a estar dispuestos a pagar más caros los productos importados 

sólo porque a Lula se le ocurría, o si el gobierno iba a subsidiar, con impuestos de 

los brasileños, la compra de esos productos. 

 

Las ideas inaplicables de Lula -que nacen y mueren en sus discursos- se chocan 

con los hechos concretos. Uruguay, abandonado por un Brasil que en la mesa de 

negociaciones le pelea hasta los centavos, llegó a amenazar con hacer un acuerdo 

de libre comercio con los Estados Unidos. Y cuando tiene que elegir entre los 

arroceros o los tamberos de Río Grande do Sul y el liderazgo sobre Uruguay, la 

opción brasileña es obvia. El liderazgo concreto queda para después, porque el 

costo político interno viene primero. 

 

La situación se repite en casi todos los países de América del Sur -y no América 

latina,  ya que la diplomacia brasileña considera que incluir a México en su 

pretensión le puede causar problemas-. Colombia se queja de que Brasil nunca le 

da un apoyo concreto en su lucha contra el narcotráfico y la guerrilla. Bolivia se 

debate entre una alianza estrecha con Brasil y una alianza económica con los 

Estados Unidos: todo depende de quién le compre su gas a mejor precio. Y 

Venezuela es un "case" para las ambiciones brasileñas: el gobierno Lula 

inicialmente apoyó a Hugo Chávez; al ser sorprendido con manifestaciones de los 

opositores en las calles, con carteles de fina ironía que decían "brazilians go 

home", comenzaron a escuchar a los dos lados. Ahora el gobierno trata con 

Venezuela a distancia, porque personalmente Lula ya no soporta a Chávez y sus 

excentricidades. 

 
Ocupate del Sur 

Toda la historia del "imperialismo brasileño", al final, termina desembocando en 

el Area de Libre Comercio de las Américas, el ALCA. Brasil, que es el que más 

puede perder con el acuerdo, ya que es el poseedor del último gran bastión 

industrial de América del Sur, es el que necesita llegar a la mesa de negociaciones 

con los Estados Unidos abrazado a varios "amigos" regionales. 
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El liderazgo regional se resume actualmente en poder hacer una demostración de 

fuerza que derive en un acuerdo más o menos ventajoso para Brasil. Argentina 

mantiene un discurso alineado con el brasileño por una razón simple: como dijo 

uno de los negociadores del Palacio de San Martín, "lo bueno de estar junto con 

Brasil es que ellos tienen mucho más para perder, entonces están obligados a ir 

en la línea de frente. Y nosotros tenemos intereses parecidos". Argentina, como 

tiene una situación similar a la brasileña pero en una proporción menor, no se 

alinea con el discurso de Brasil por presión "imperialista", sino por conveniencia. 

 

Ahora, ¿va a lograr Brasil consolidar su liderazgo regional, versión "light" de sus 

viejas aspiraciones imperialistas? El sentido común diría que un país que tiene 

160 homicidios por día, 50 millones de personas por debajo de la línea de 

pobreza, favelas que se multiplican y una desigualdad social de país africano, no 

podría aspirar a nada que no sea a solucionar primero sus problemas. Mucho 

menos cuando la necesidad de mantener un ajuste fiscal para saldar su gigantesca 

deuda pública impide las promesas generosas de Lula para sus vecinos o el 

financiamiento del desarrollo ajeno con créditos "verde-amarelos". 

 

Sin embargo, ante la inminencia del ALCA y la necesidad de aunar fuerzas a toda 

costa para no ser atropellado por la aplanadora industrial de los Estados Unidos, 

Brasil puede intentar pagar la cuenta del liderazgo mezclando un poco del 

carisma de Lula, un poco de buena diplomacia y alguna que otra concesión 

económica. Y luego rezar para ver si eso es suficiente para que alguien quiera ser 

liderado por Brasil. 
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ANEXO F – Matéria jornalística do La Nación, de 20 de novembro de 2003. 

(Íntegra da matéria jornalística transcrita parcialmente na p.106) 

 

 

LA NACION | POLÍTICA 

Cautelosa reacción en el Congreso 
 

Se cree que Brasil reafirma su liderazgo 

 

20 de noviembre de 2003 

 

La decisión del gobierno brasileño de acelerar la construcción de un 

submarino nuclear y de enriquecer uranio para usos pacíficos fue recibida con 

beneplácito, cautela y algo de admiración por distintos referentes del ámbito 

parlamentario. 

 

Entre los diputados consultados por LA NACION hay consenso: con esta 

decisión, Brasil reafirma su lugar como potencia del subcontinente, un sitial de 

mayor fuerza que favorecerá la posición del Mercosur en su conjunto, aunque la 

Argentina tenga varias materias adeudadas en lo que hace a su propio desarrollo 

científico y tecnológico. 

 

"No me sorprende en absoluto. Es una consecuencia del sólido proyecto nacional 

del Brasil", dijo a LA NACION el diputado José Luis Fernández Valoni (Acción 

Popular- Buenos Aires). "Me duele que Argentina no ocupe el lugar que merece 

en ese campo, porque fuimos vanguardia en capacidad y formación de recursos 

humanos", destacó Fernández Valoni, secretario de la Comisión de Defensa de la 

Cámara baja. 

 

"El avance tecnológico autónomo es uno de los objetivos del bloque regional", 

coincidió la diputada María del Carmen Alarcón (PJ-Santa Fe), y calificó la 

decisión del vecino país como un verdadero "avance" para todo el Mercosur. 

 

"En lugar de exportar científicos a la NASA, debemos producir aquí mismo para 

avanzar en conjunto", destacó la legisladora. 
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"Brasil tiene como prioridad su alianza con la Argentina. Pero antes piensan en 

ellos mismos", puntualizó el diputado Carlos Raimundi (ARI-Buenos Aires), 

quien no se mostró preocupado por el enriquecimiento de uranio, aunque sí 

mostró sus reservas por la aceleración en la construcción del submarino nuclear, 

como admitió el ministro Roberto Amaral. 

 

"No se trata de algo peligroso en sí mismo. Pero un submarino nuclear es, 

claramente, un arma de guerra", destacó el diputado, integrante de la comisión de 

Relaciones Exteriores de Diputados. 

 
Preocupación 

"No veo por qué los países centrales tienen derecho a manejar este tipo de 

instrumentos tecnológicos y nosotros no", ironizó el diputado. ¿Habrá problemas 

con los Estados Unidos? "Cada país tiene derecho a tomar decisiones soberanas", 

afirmó Fernández Valoni. 
 

"Nuestro objetivo debe ser, precisamente, competir en los distintos mercados con 

los Estados Unidos, desde objetivos claros y compartidos", agregó Alarcón. 

 
Repercusiones 

Moreau (UCR) 

"Hay que preservar el Mercosur como ámbito de paz, uno de los logros que ha 

tenido el proyecto de unión. Y el submarino claramente no contribuye a ello, 

aunque no veo por qué los países centrales tienen derecho a manejar este tipo de 

instrumentos tecnológicos y nosotros no." 

 
Raimundi (ARI) 

"Brasil tiene como prioridad su alianza con la Argentina. Pero antes piensan en 

ellos mismos. No se trata de algo peligroso en sí mismo. Pero un submarino 

nuclear es, claramente, un arma de guerra." 

 
Fernández Valoni (AP) 

"No me sorprende. Es una consecuencia del sólido proyecto nacional del Brasil. 

Me duele que la Argentina no ocupe el lugar que merece en ese campo, porque 

fuimos vanguardia en capacidad y formación de recursos humanos." 
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Alarcón (PJ) 

"El avance tecnológico autónomo es uno de los objetivos del bloque regional. En 

lugar de exportar científicos a la NASA, debemos producir aquí mismo para 

avanzar en conjunto." 
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ANEXO G – Matéria jornalística do Diario Clarín, de 17 de novembro de 2007. 

(Íntegra da primeira matéria jornalística transcrita parcialmente na p.107) 

 

 

SECCIONES    (https://www.clarin.com/)  OPINIÓN 

 

 

EDITORIAL 

Rearme militar en países del  

Cono Sur 
 

COMENTARIOS 

 

17/11/2007 - 0:00 

Clarín.com Ι Opinión 

 
El considerable aumento del presupuesto destinado al equipamiento 

militar en Brasil, anunciado por su gobierno, se suma al incremento en la 

compra de armamento que viene llevando adelante Venezuela, en el 

marco de la tendencia a revalorizar la importancia de la infraestructura de 

defensa por parte de los países sudamericanos. El proyecto de ley del 

gobierno de Lula prevé una inversión en el área militar de US$ 2.585 

millones en 2008, contra 1.100 millones de este año. Esta suba de casi 

120% se explica por el programa de renovación de equipos y de 

infraestructura, lo que incluye un submarino nuclear. Es indudable la 

necesidad que tienen los Estados de contar con fuerzas armadas 

modernas, con capacidad operativa y preparación para cumplir con las 

funciones de la defensa nacional y con una activa participación, también, 

en el desarrollo tecnológico y el soporte de la política exterior. Esto no 

debe significar en modo alguno una regresión hacia competencias 

regionales, prevenciones en torno a balance de amenazas e injerencia de 

las fuerzas armadas como actor corporativo en las decisiones políticas de 

Estado. Por otra parte, el proceso de integración regional supone una 

mayor integración entre las fuerzas armadas en el marco de la confianza 

https://www.clarin.com/
https://www.clarin.com/
https://www.clarin.com/
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mutua, el desarrollo equilibrado de sus potencialidades y la participación 

en misiones de paz. No sería bueno que el rearme militar rehabilite 

añejas consideraciones y competencias regionales que lleven a 

desgastar capacidades, desviar recursos o equivocar objetivos. La 

necesidad de contar con fuerzas armadas modernas, con capacidad 

operativa y preparación para las tareas actuales de la defensa no debe 

llevar a nuevas carreras armamentistas en la región. 
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ANEXO H – Matéria jornalística do Diario Clarín, de 22 de dezembro de 2008. 

(Íntegra da segunda matéria jornalística transcrita parcialmente na p.107) 

 

 

SECCIONES    (https://www.clarin.com/)  HOME 

 

 

VISITA OFICIAL DEL 
PRESIDENTE FRANCES Y SU 
ESPOSA, CARLA BRUNI  

Sarkozy llega hoy a Brasil y 

exige una reforma mundial 
 

COMENTARIOS 

 

22/12/2008 - 1:00 

Clarín.com Ι Home 

 
Los cariocas están encantados. Se va una celebridad, Madonna, y llega 

otra, el presidente Nicolas Sarkozy con su bella esposa Carla Bruni. 

Estarán dos días. Hoy, el jefe de Estado francés se reunirá com su colega 

Lula da Silva en calidad de titular de la Unión Europea. Mañana, se 

sumarán el canciller Bernard Kouchner y el ministro de Defensa Hervé 

Mori. El objetivo, en este segundo día de la agenda oficial francesa, es 

clarísimo: desarrollar dos negocios en el área militar. Primero, la 

construcción del submarino nuclear, un paquete que puede incluir 5 

unidades en las que Francia hace la parte convencional y Brasil le agrega 

la nuclear. Pero el plan es de más largo alcance, porque prevé la 

construcción de 50 helicópteros de transporte franceses en Brasil. Ya 

tiene compradores seguros: las Fuerzas Armadas.Sarkozy es consciente 

del mercado que tiene por delante sobre todo a partir de la "alianza 

estratégica" celebrada entre los dos países hace 3 años. Dijo en 

https://www.clarin.com/
https://www.clarin.com/
https://www.clarin.com/
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declaraciones a Folha de Sao Paulo, que Brasil tiene un papel 

"esencial" entre sus vecinos de América Latina. Observó que la 

"reforma de la gobernabilidad mundial no es una opción sino una 

urgencia" y agregó: "¿Quién puede imaginar hoy que puede resolver 

problemas sin países como Brasil, China e India? Eso no tendría 

sentido". Y advirtió: "Ya no es posible esperar que se amplíe el Consejo 

de Seguridad y de lugar, especialmente, al ingreso de naciones como 

Brasil como tampoco podemos aguardar más tiempo para ampliar el 

Grupo G-8 (de la grandes potencias)". Según dijo, está "determinado" a 

avanzar con ambas propuestas. Aseguró además que él y sus colegas 

europeos vieron venir la crisis que se anunciaba ya a fines de 2007. 

"En agosto de 2007 le escribí a la canciller alemana Angela Merkel que 

debíamos mejorar sustancialmente la transparencia de los mercados 

y lanzamos, en septiembre, un llamado conjunto a favorecer un código 

de conducta frente a los fondos especulativos". Desde ese lugar, él 

cree que la transparencia es ahora central para recolocar la crisis 

sistémica financiera e instaurar mecanismos de alerta. Y si es preciso, 

reformar el FMI para hacer más efectiva la vigilancia del sistema 

financiero. En cambio, no se mostró tan partidario de alentar el G-20 

(grupo de 20 países que se reunió en Washington en noviembre 

convocado por el presidente George W. Bush) como un nuevo formato 

de "gobernabilidad mundial". De esa iniciativa forman parte otros dos 

países sudamericanos, Argentina y México. Y no son pocos los que 

pretenden reducir el foro mediante la exclusión de las naciones 

consideradas menos influyentes. En cuanto a Carla Bruni, para los 

brasileños la presencia de la ítalo francesa tiene un contenido 

especial: el padre biológico Maurizio Remmert, que ella conoció recién 

cuando tenía 19 años, vive en Brasil donde ejerce exitosamente la 

profesión de chef. 
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ANEXO I – Matéria jornalística do ABC Color, de 04 de setembro de 2013. 

(Íntegra da matéria jornalística transcrita parcialmente na p.118) 

 

 

 
 

 
 

I N T E R N A C I O N A L E S 

 

Petrobras: “comportamiento 
subimperialista en Bolivia” 

SÃO PAULO (AFP). La gigante petrolera brasileña Petrobras, 

controlada por el Estado, tuvo un “comportamiento subimperialista” 

para defender sus intereses em Bolivia, admitió el ministro jefe de la 

Secretaría general de la presidencia brasileña, Gilberto Carvalho. 

 
04 DE SEPTIEMBRE DE 2013 - 22: 09 

 
 
 

Brasil debe reflexionar sobre su modelo de desarrollo nacional y la manera 

en que sus empresas actúan en otros países, admitió Carvalho, en una charla 

sobre cómo ampliar la competitividad del país a través de sus empresas 

transnacionales en la conferencia Ethos 2013 en São Paulo. 

 
“Tenemos que tener la autocrítica de reconocer, por ejemplo, que la 

presidencia de Petrobras en Bolivia era sí un modelo que daba cuerpo, daba 

razón, a aquello que llamaban comportamiento subimperialista” , dijo el 

ministro, citado por el diario O Estado de São Paulo. 

 
“Brasil reproduce en relación a sus vecinos el mismo comportamiento que el 

gran imperialismo del primer mundo a nuestro respecto”, añadió Carvalho. 

 
El gobierno de Evo Morales nacionalizó la producción de petróleo y gas en 

2006, cumpliendo una promesa electoral. Las refinerías de Petrobras fueron 

https://www.abc.com.py/articulos
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expropiadas y la empresa comenzó a pagar regalías mayores por el gas que 

compra a La Paz, cerca de la mitad de la producción nacional boliviana. 

 
Enormes empresas brasileñas están presentes en varios países de la región 

con gigantescas obras de extracción de materias primas e infraestructura, 

muchas veces financiadas por el banco estatal de fomento, el BNDES. 

 
“La realidad no es simple en función de la cuestión de la competitividad” , 

señaló el ministro. 

 
Pero llamó a realizar cambios porque “quien muchas veces representa a 

Brasil en esos países, para más (asuntos) y con mucho más publicidad que la 

embajada, son las empresas”. 

 
Las relaciones entre Bolivia y Brasil se tensaron la semana pasada tras la 

fuga a Brasilia del senador opositor boliviano Roger Pinto, con ayuda de un 

diplomático brasileño. 
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ANEXO J – Matéria jornalística do ABC Color, de 05 de abril de 2011. 

(Íntegra da matéria jornalística transcrita parcialmente na p.119) 

 

 

 
 

 
 

A R T I C U L O S 

 

Otra artimaña del Brasil avalada 
por nuestro gobierno entreguista 

El gobierno de Lugo sigue aumentando su lista de aberrantes y 

arbitrarias decisiones que perjudican el futuro económico del Paraguay 

y el bienestar de sus ciudadanos. 

 
05 DE ABRIL DE 2011 - 09: 04 

 
 
 

El entreguismo, la falta de patriotismo, la inutilidad e incompetencia y las 

negligentes improvisaciones han sido características propias de las 

negociaciones con el Brasil en el esfuerzo de recuperación de la soberanía 

paraguaya en Itaipú; y la prueba más tangible del entreguismo de este 

gobierno es la negociación para la construcción de la línea de 500 kV, en 

donde se ha prestado a las artimañas de Itamaraty y ha decidido condenar el 

futuro del Paraguay a la voluntad del Gobierno brasileño.El gobierno de 

Lugo sigue aumentando su extensa lista de aberrantes y arbitrarias 

decisiones que perjudican el futuro económico del Paraguay y el bienestar de 

sus ciudadanos a corto y largo plazo. El entreguismo, la falta de patriotismo, 

la inutilidad e incompetencia y las negligentes improvisaciones han sido 

características propias de las negociaciones con el Brasil en el esfuerzo de 

recuperación de la soberanía paraguaya en Itaipú; y la prueba más tangible 

del entreguismo de este gobierno es la negociación para la construcción de la 

línea de 500 kV. 

 

https://www.abc.com.py/articulos
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Los ingenieros y técnicos paraguayos han definido la urgente necesidad de la 

línea de 500 kV para reforzar el endeble y decadente sistema de transmisión 

de energía eléctrica del arcaico monopolio estatal ANDE. Asimismo, los 

industriales y demás sectores de producción del Paraguay han reclamado, 

con especial atención, la imperiosa necesidad de infraestructura eléctrica 

para sostener el crecimiento económico del país y tener la capacidad de 

seguir creando fuentes de trabajo y riquezas para el pueblo paraguayo. Todos 

concluyen en que la línea de 500 kV es infraestructura crítica para el 

Paraguay; es la obra de ingeniería más importante de los últimos 20 años, y 

su objetivo principal es dar sustentabilidad al crecimiento de la demanda de 

energía eléctrica del país brindando seguridad energética para sus 

ciudadanos. Técnicos, industriales e inclusive gremios de ANDE e Itaipú han 

anunciado que el solo atraso de tan importante proyecto traería graves 

consecuencias a la industria, la economía y el bienestar general del pueblo 

paraguayo. 

 
¿Qué ha hecho el gobierno del presidente Lugo con respecto a tan 

importante infraestructura para el país? Este gobierno mendicante, 

administrado por un grupo de personas ideologizadas e ineptas, siempre 

guiadas por ilusiones optimistas pero con trágicas consecuencias para el 

país, se ha prestado a las artimañas de Itamaraty y ha decidido condenar el 

futuro del Paraguay a la buena voluntad del Gobierno brasileño. 

 
El gobierno de Lugo ha cancelado todas las fuentes de financiación del BID, 

el Banco Mundial y bancos europeos que con mucha perseverancia fueron 

negociados por años por la ANDE para la construcción de la línea de 500 kV, 

dejando la seguridad energética del país completamente vulnerable y en 

manos de los brasileños, sabiendo perfectamente que la línea de 500 kV que 

nuestro país necesita urgentemente le va a proporcionar más disponibilidad 

de energía de Itaipú al Paraguay disminuyendo la cantidad que se lleva el 

Brasil. ¿Qué interés puede tener el Brasil en que la línea de 500 kV esté lo 

antes posible? ¿Qué clase de estrategia "basura" es esta? 

 
Este gobierno de improvisados no solo ha dejado la financiación de la línea 

en manos del Brasil, sino también ha accedido a que sea la Itaipú Binacional 

la encargada de gestionar y administrar las licitaciones internacionales para 

la construcción de una obra exclusivamente paraguaya dejando de lado a la 

ANDE, que es la empresa responsable de la planificación, proyección y 

operación del sector eléctrico paraguayo, y cuya única función es asegurar el 

suministro confiable de energía eléctrica a largo plazo. La ANDE no solo ha 
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quedado fuera del proyecto; también su directivo, parte de este gobierno de 

entreguistas, ha accedido a no participar de la fiscalización de la obra. El 

pueblo paraguayo se pregunta: ¿Por qué Itaipú gerencia una obra que 

debería de ser administrada por ANDE? ¡Sencillo! Itaipú siempre fue 

operada por los brasileños. Con este esquema, el Brasil maneja los pliegos de 

bases y condiciones, la financiación de la obra y además goza de toda libertad 

de hacer lo que quiera con los tiempos y cronogramas de implementación del 

proyecto, puesto que no tiene ningún control o fiscalización de ANDE. El 

Paraguay ha perdido todo control sobre su obra de infraestructura más 

importante en décadas. 

 
Un claro ejemplo de la falta de control paraguayo y la indiferencia del 

gobierno de Lugo hacia la importancia de este proyecto, se ha dado con la 

reciente apertura de ofertas para la construcción de la subestación de Villa 

Hayes, la que desde ya ha presentado problemas, puesto que el pliego de 

bases y condiciones se presta a la interpretación subjetiva en ciertos puntos. 

Esto, sumado a los errores cometidos durante la fase de consultas previas, ha 

traído como consecuencia la disconformidad entre los oferentes, que ahora 

anuncian judicializar el proceso licitatorio. Esto podría resultar en un atraso 

de las obras y un gran perjuicio para el Paraguay. En otras palabras, 

¡excelente gestión del Brasil! Logró postergar la construcción de la línea 

paraguaya que le va a restar disponibilidad de energía barata de Itaipú a São 

Paulo. 

 
Esto ocurre mientras el director interino de Itaipú, Gustavo Codas, acusado 

de ser brazo operador del Brasil, despilfarra a manos llenas recursos de la 

Itaipú en altos sueldos para los amigos del gobierno incluyendo el doble 

salario para el ex canciller, y siderales gastos en repartijas de semillas, 

transporte y cargos para grupos ideológicos afines, todo avalado con mucho y 

conveniente beneplácito por el lado brasileño, que facilita la corrupción de 

los funcionarios paraguayos de la binacional. ¿Con qué tipo de moral, 

entonces, puede ir el Gobierno paraguayo a defender o reclamar nada? 

 
La manera antipatriota y negligente en la que el gobierno de Lugo ha 

negociado con el Brasil resultó en un grosero entreguismo de nuestra 

soberanía ante los atropellos del imperialismo brasileño. Recordemos al 

director brasileño de Itaipú, Jorge Samek, parado en el terreno de la futura 

subestación de Villa Hayes revisando los planos y dando instrucciones para 

su construcción, en una descarada demostración de actitud colonialista. ¡Qué 

agravio a la dignidad de los técnicos de ANDE! Es para preguntarse cómo 
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actuarían los técnicos brasileros si un paraguayo va a São Paulo a revisar 

planos y dar instrucciones para una obra enteramente brasileña. ¿Cuánto 

tiempo más debe aguantar el pueblo paraguayo este entreguismo y falta de 

dignidad, que ha resultado otra vez en un avasallamiento de la soberanía del 

Paraguay? ¡Simple! El tiempo que duren los inútiles e incompetentes 

encargados de negociar por el Paraguay. 
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ANEXO K – Matéria jornalística do ABC Color, de 20 de outubro de 2012. 

(Íntegra da matéria jornalística transcrita parcialmente na p.120) 

 

 

 
 

 
 

P O L Í T I C A 

 

Abreu desnuda la hipocresía de los 
gobernantes de Sudamérica 

Muchos de los gobernantes de Sudamérica violan sistemáticamente los 

derechos humanos y relativizan el principio de no intervenir en otros 

estados como hicieron con Paraguay, denuncia el ex canciller y actual 

senador uruguayo, Sergio Abreu Bonilla, precandidato a la presidencia 

de su país por el partido Nacional (Blanco). En esta entrevista asegura 

que el Mercosur ha muerto y que Unasur seguirá el mismo camino. 

 

POR HUGO RUÍZ OLAZAR, ABC COLOR 

20 DE OCTUBRE DE 2012 - 22: 10 

 

https://www.abc.com.py/articulos
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–¿Cómo define esta actitud de intromisión de los presidentes que excluyeron 

al Paraguay de Mercosur y Unasur? 

 
–Yo le llamo corporativismo presidencial, un club que dice que su 

legitimidad proviene de la elección popular, pero que el resto de los 

instrumentos que son parte de la sociedad democrática, como la separación 

de poderes, la libertad de prensa, la justicia, son todos “elementos 

burgueses” con los que hay que vivir a desgano, y si también se puede 

soslayar –como se hace– se soslaya. Hay algo más grave para mí. Muchos de 

los gobernantes de hoy son todos violadores sistemáticos de los derechos 

humanos... 

 
–¿A quiénes se refiere? 

 
–Hablo de Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguay, mi país... Son personas 

que se levantaron en algún momento contra las instituciones. Mató gente, 

secuestró gente, gente que tenía el mismo derecho a vivir y a ser bien tratada 

como fueron ellos. 

 
–Chávez, fue golpista, Dilma y Mujica guerrilleros, no sé Cristina... 

 
–Ellos tienen una visión hemipléjica de los derechos humanos. Para ellos, los 

derechos humanos son los izquierdos. No son los derechos humanos que 

nosotros queremos defender. Y esta gente, en general, tiene esa visión 

hemipléjica, que es lo que precisamente les quita autoridad (incapaces de 

pensar más allá de su ideología), para los que pensamos un poco más allá de 

la pasión política. Para ellos, la no intervención en los asuntos de otros 

Estados ya es un asunto relativo. Chávez financia una elección. (Guido 

Alejandro) Antonini (Wilson) llega con valijas con billetes a la Argentina... 

 
–El maletín de los 800.000 dólares para Cristina... 

 
–Es una de las muestras de la baraja financiera. Eso supone que existe una 

visión hemipléjica sesgada. 

 
–“Es nuestra decisión política”, dicen... 

 
–Claro. Los tribunales arbitrales no tienen el menor efecto... Tenemos la 

peor relación del Uruguay con la Argentina en los últimos 50 años. Su 

gobierno no respeta el derecho internacional. Nos bloquean el puente 4 años. 
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Nos han afectado la economía, pero nos han ayudado también a vivir en 

forma hasta distendida, hasta placentera, fuera de la dependencia 

argentina... 

 
–Lo mismo sucede en Paraguay. El aislamiento ayuda a pensar que podemos 

ser independientes. 

 
–Desde el punto de vista de la integración, ellos han dado un paso para 

fracturarla, pero también nos han mostrado que podemos manejarnos, con 

estas globalizaciones, hasta con cierta independencia en muchas cosas. Tiene 

el lado bueno y el lado malo. El lado malo es la prepotencia y la falta de 

respeto a las obligaciones nos afectan. El lado bueno es que nos dimos cuenta 

de que tenemos alternativas distintas fuera de la región. Ser uruguayo o 

paraguayo ya no es una condición, no es una definición. Es una profesión. La 

profesión tenemos que ejercerla con seriedad, con respaldo, porque en 

realidad estamos todos los días administrando una asimetría de dos Estados 

que son los que encuentran sus entendimientos, aún en su competencia, por 

encima de lo que son nuestros propios derechos. 

 
– Pero las cosas están cambiando. 

 
–Cambian. Las oportunidades se dan en otros ámbitos. Las exportaciones 

van a otros países. La propia realidad de un país como Paraguay que crece al 

ritmo que está creciendo también es una señal de oportunidad para la 

inversión y para el desarrollo, de manera que lo que tenemos que evitar es la 

prepotencia y la indiferencia. No es fácil, pero las dos forman parte de la 

política de Brasil y de Argentina. 

 
–Estas medidas hostiles contra el Paraguay no tienen parangón desde la 

Guerra Grande... 

 
–Mire lo que hizo España que margina a Paraguay de la Cumbre 

Iberoamericana. Hace apenas un año Paraguay le organizó la cumbre. Ni se 

dignaron a venir ni Chávez, ni Dilma, ni Cristina, ni Mujica, y ahora, que se 

celebran 200 años de la Constitución de Cádiz, la liberal y naturalista, que 

consagra la separación de poderes, la que establece derechos naturales, 

España, Rajoy, le pide a Paraguay que no vaya. Y los que van son todos los 

que apoyaron a los etarras (los terroristas vascos): Mujica, los brasileños, los 

argentinos, todos los que hicieron solidaridad con el terrorismo que 

combatió España. 
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Paraguay no está invitado porque España eligió entre el quórum y los 

principios. Se quedó con el quórum por temor a que fracase la fiestita. 

 
–Decidieron dejar encerrada a “la más fea”... 

 
–Exactamente. Eso demuestra la dualidad y el cinismo que está ganando 

espacio en la comunidad internacional. 

 
–Es una cumbre cada vez más intrascendente... 

 
–Se va convirtiendo en “un cenicero en la moto”, algo inútil. Por lo menos, 

cuando yo participaba en las reuniones escuché al Rey (Juan Carlos) pedirle 

a Fidel Castro a profundizar su proceso democrático. 

 
–Hoy es a la inversa. Castro debe ser un invitado de honor... 

 
–Cuba es la democrática y Paraguay el antidemocrático. Imagínese. Estos 

que consintieron a los etarras por sus actos de terrorismo hoy son los que le 

ponen las condiciones a España para asistir a su fiestita. 

 
–Si esta integración es hipócrita, ¿por qué siguen adentro Chile, Colombia, 

Perú en Unasur, si no están ideológicamente identificados con los 

bolivarianos? 

 
–Acompañan por comodidad algo que no comparten, porque se elige al más 

débil, al que no les puede hacer daño... 

 
–Chávez fue más lejos. Expulsó a los diplomáticos paraguayos. No sucedió ni 

en la dictadura... 

 
–Es un ejercicio autoritario amparado en sus recursos. Lo peor no es la 

actitud de Chávez. Es la sumisión y falta de dignidad política de Brasil, 

Argentina y todos los demás Estados que lo consienten. Acá, lo que tenemos 

es un delirio tropicaloide que encuentra socios como la esquizofrenia 

argentina y la indiferencia brasileña para imponer un camino de fuerza. Es el 

fascismo. Con todo, Brasil es casi como el siquiatra de la región. Trata de 

administrar la esquizofrenia argentina y de manejar a Chávez con 

antidepresivos políticos. 

 
–¿Repercute lo que hicieron con Paraguay? 
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–Sí, por supuesto. Mercosur no existe más. Mercosur murió. La herida de 

muerte es de antes, infligida por Brasil y Argentina al no respetar los laudos 

arbitrales... 

 
–Pero está ahí... 

 
– Ningún organismo internacional tiene partida de defunción. Permanecen 

moribundos. 

 
–Como las estrellas, como nubes en el espacio sideral. ¿Así de real? 

 
–Quedan moribundos. Luego se inventan otros, Unasur, Celac... 

 
–Acaban de nacer... 

 
–Unasur va a diluirse antes de que deje los pañales. No tiene consistencia. 

Además, ya se está creando una nueva organización, el Celac, con el Caribe 

incluido... 

 
–Organizaciones sin Estados Unidos ni Canadá. Una utopía... 

 
–Exactamente, una utopía. El pobre Tomás Moro ni se habrá imaginado que 

su utopía iba a tener un alcance de esta naturaleza. 

 
–¿Es un ensayo de imperialismo para sustituir a EE.UU.? 

 
– El imperialismo verdadero es el del Brasil, que es un imperialismo de 

espíritu. Es un imperialismo en estado lírico. No es épico. Tuvo su momento 

épico y Paraguay lo sabe muy bien (por la Triple Alianza). El resto de su 

visión imperial es justamente un tratamiento de imposición. Yo repito lo que 

el Dr. Lacalle (Herrera) ha sostenido y defendido: “Países poderosos y 

lejanos, esos son los amigos”. 

 
–Por qué? 

 
–Porque los cercanos, y además, con las asimetrías que tenemos, siempre 

tienen el recurso del incumplimiento o de la fuerza. 

 
–Después de esta experiencia de aislamiento, la gente aquí debate y pregunta 

y ya exige construir aeropuertos de gran porte para recibir grandes aviones 
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cargueros y de pasajeros para luchar contra la mediterraneidad. Se habla 

hasta de bases militares... 

 
–Bueno, eso ya es un tema más complicado. Para mí, bases militares nunca, 

pero sí el ser una plataforma logística, un proyecto de integración que haga 

del Paraguay, una visión más de visagra, una infraestructura fuerte, invertir 

enormemente en infraestructura, en aviones, en un aeropuerto de primer 

nivel, en rutas, tratar siempre de obtener resultados en la hidrovía con la 

cuenca del Plata, hacer además de la logística de la economía y los servicios 

un elemento muy importante. En el Uruguay yo plantearía acceso a 

mercados, institucionalidad y flexibilidad, que me aseguren que lo que yo 

voy a vender ingresa, que me aseguren que las instituciones que lauden las 

controversias, que se cumpla y que me aseguren que yo pueda vender a otros 

países sin necesidad de estar negociando en conjunto con los demás, que 

encima no cumplen sus obligaciones. Tenemos que volver a la libertad de 

comercio, y sobre todo realizar acuerdos con terceros países, y cuanto más 

lejanos y más poderosos, mejor. 

 
–En Paraguay despertó un nacionalismo... 

 
–El Paraguay es un país aislado desde sus orígenes guaraníes. El concepto 

del tupãmba’e y todo lo que es aquello tiene un sentido que no tienen todos 

los países. El Uruguay niega y piensa que tiene menos raíces indígenas que 

las que tiene y las que querría. Paraguay es una cultura, una manera de ver. 

Fue además el centro de la lucha de poder entre los bandeirantes brasileños y 

los argentinos, en fin, el Paraguay es un país con identidad, hasta en su doble 

idioma guaraní y español... 

 
–¿Cree que va a ser efímera la “revolución bolivariana”? 

 
–Estas cosas siempre son efímeras. Nuestro problema es la soberbia de los 

iluminados que dicen estar convencidos de transformar el mundo creando al 

hombre nuevo. 

 
Y todos sabemos que la creación del hombre nuevo termina en millones de 

muertos como hizo Stalin, en cientos de miles de fusilados como hace Castro, 

y además en represalias de todo tipo como ya están haciendo estos gobiernos 

autoritarios que se están formando. 
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ANEXO L – Matéria jornalística do ABC Color, de 18 de julho de 2011. 

(Íntegra da matéria jornalística transcrita parcialmente na p.123) 

 

 

 
 

 
 

M U N D O 

 

Brasil tendrá un submarino nuclear 

SÃO PAULO. 

 

POR ANTONELLA BRIGNARDELLO, ABC COLOR 

18 DE JULIO DE 2011 - 00: 07 

 
 
 

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, celebró hoy que Brasil se convertirá 

en el sexto país con submarinos a propulsión nuclear, al considerar la 

cuestión estratégica para la soberanía nacional y la custodia de los 

yacimientos petroleros offshore." Brasil será parte del pequeño grupo de 

países que tienen conocimiento y tecnología para construir submarinos. Es 

una gran ventaja para nuestra defensa. Solamente China, Estados Unidos, 

Francia, Gran Bretaña y Rusia tienen ese dominio. En breve, Brasil estará en 

esa lista " , dijo Rousseff. 

 
En su programa radial semanal " Café con el Presidente " , Rousseff comentó 

la inauguración realizada el sábado de la primera fase del primer submarino 

construido en Brasil luego del traspaso de tecnología realizado por Francia, 

en base a un acuerdo de 2008. 

 
" La capacidad de producir submarinos es un factor estratégico, tanto para la 

defensa del país como para el crecimiento económico " , afirmó la 

mandataria. 

 

https://www.abc.com.py/articulos


195 
 

En 2016 estará terminado el primer submarino de fabricación brasileña y se 

prevé que tres ó cuatro años después se logre el quinto submarino, a 

propulsión nuclear. 

 
La inversión es de unos 4,5 millones de dólares y los primeros cuatro 

submarinos convencionales serán construidos por la empresa Itaguaí 

Construcciones Navales, creada por la privada Odebrecht y la francesa 

Direction des Construtions Navales et Services (DCNS) , con participación de 

la Marina brasileña. 

 
Paralelamente Brasil concluyó el ciclo de enriquecimiento de uranio, lo que 

generará el combustible nuclear para el motor del submarino a propulsión 

atómica destinado a patrullar los 8.000 kilómetros del litoral brasileño. 

 
Allí el gobierno deposita gran parte de la estrategia económica a futuro, 

porque se encuentran las reservas submarinas de petróleo halladas en 2007 

con la que pretende convertirse en uno de los diez mayores exportadores de 

crudo en los próximos 50años. 

 
" Estos submarinos nos ayudarán a cuidar esa riqueza " , dijo Rousseff. 

 
Recordó que el acuerdo firmado entre el ex presidente Luiz Lula da Silva y el 

jefe del Estado francés, Nicolas Sarkozy, prevé que Brasil pueda recibir el 

conocimiento para poder fabricarlos en sus astilleros. " Después de hacer los 

cuatro a diesel, estaremos listos para desarrollar el submarino movido a 

energía nuclear " , afirmó la mandataria. 

 
En ese sentido, sostuvo que la intención de impulsar a la industria naval 

militar es " desestimular cualquier espíritu de agresión ". 

 
" Brasil es pacífico, nuestras marcas son la paz y el diálogo, pero soberanía es 

soberanía, porque la principal vía de circulación de nuestro comercio 

exterior es el mar y no podemos olvidarnos del petróleo submarino, una 

riqueza incalculable que precisa ser protegida como un tesoro " , destacó. 

 
Y elogió el submarino a propulsión nuclear porque podrá permanecer meses 

en operación. 
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Cada submarino tiene 36 ítens producidos por 30 empresas brasileñas para 

lo cual, según Rousseff, se requerirá cada vez más de mano de obra 

calificada. Apenas las obras del astillero y de la base naval garantizarán 

9.000 empleos directos y 27.000 indirectos. " En la fase del submarino en sí, 

cada uno requerirá 2.000empleos directos y 8.000 indirectos " , detalló. 
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ANEXO M – Matéria jornalística do ABC Color, de 21 de outubro de 2009. 

(Íntegra da matéria jornalística transcrita parcialmente na p.124) 

 

 

 
 

 
 

O P I N I Ó N 

 

¿Armas nucleares en América Latina? 

 

POR ANDRÉS OPPENHEIMER 

21 DE OCTUBRE DE 2009 - 10: 10 

 
 
 

Latinoamérica se ha enorgullecido desde hace mucho tiempo de ser la mayor 

región del mundo libre de armas nucleares, pero declaraciones recientes de 

altos funcionarios brasileños y venezolanos hacen que muchos se pregunten 

si continuará ostentando esa distinción durante mucho tiempo. 

 
El vicepresidente de Brasil, José Alencar, declaró el mes pasado que Brasil 

debería tener derecho a las armas nucleares, las cuales, según dijo, actuarían 

como un "factor disuasivo" y le darían al país una mayor "respetabilidad" en 

el ámbito internacional. En el 2007, el subsecretario de Asuntos Estratégicos 

y Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa de Brasil, el general 

José Benedito de Barros Moreira, había hecho declaraciones similares. 

 
Bajo el Tratado de Tlatelolco, un acuerdo regional de 1967, varios países 

latinoamericanos acordaron abstenerse de desarrollar armas nucleares. 

Desde entonces, 33 países de la región han ratificado el tratado, convirtiendo 

a Latinoamérica en la zona más grande del mundo sin armas nucleares. 

 
El vicepresidente Alencar dijo que otras potencias regionales emergentes, 

como Pakistán, han ganado posiciones de importancia en organismos 

internacionales "justamente por tener una bomba atómica". Un vocero del 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva aclaró inmediatamente que el 

https://www.abc.com.py/articulos
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vicepresidente, así como el general antes que él, estaba hablando por cuenta 

propia, y que no representaban la posición del Gobierno. 

 
La semana pasada, entrevisté al ministro de Defensa de Brasil Nelson Jobim, 

y le pregunté si su país está planeando fabricar armas nucleares. "No, hay 

aquí una equivocación de parte del vicepresidente", dijo Jobim. "En Brasil 

está prohibido fabricar armas nucleares. La Constitución brasileña prohíbe el 

uso y la fabricación de armas nucleares, y por otra parte, [también] lo 

prohíben los acuerdos brasileños en el marco internacional". 

 
Agregó que Brasil se propone desarrollar energía nuclear con fines pacíficos, 

lo que está permitido por los tratados internacionales. Eso incluirá la 

fabricación de un submarino nuclear, que será más rápido que los 

submarinos convencionales, pero no estará equipado con armas nucleares, 

agregó. Cuando le pregunté por las declaraciones anteriores del general 

Barros Moreira, el ministro de Defensa respondió: "El general al que usted se 

refiere habló por su cuenta propia". 

¿A cuáles funcionarios brasileños deberíamos creerles?, les pregunté a varios 

especialistas. 

Cristina Eguizabal, directora del Centro de Latinoamérica y el Caribe de la 

Universidad Internacional de Florida, me dijo que cree en la versión del 

ministro de Defensa. "El proyecto de política exterior de Brasil es un 

proyecto de potencia respetable, no de una potencia antisistema, y el hecho 

de desarrollar armas nucleares lo pondría un poco del lado de estados 

indeseables como Irán o Corea del Norte", explicó Eguizabal. 

 
José Azel, un investigador de la Universidad de Miami, dijo que una de las 

principales prioridades en política exterior de Brasil es obtener un escaño 

permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, y que "quizás esta sea 

una manera de crear un cierto juego político para lograr esa posición". 

 
Otros creen que Brasil se está poniendo nervioso por el programa de 

cooperación nuclear entre Venezuela e Irán. El presidente venezolano Hugo 

Chávez ha declarado que está construyendo una "aldea nuclear" con ayuda 

iraní. Los dos países firmaron un acuerdo para cooperar en tecnología 

nuclear el 13 de noviembre del 2008, y el ministro de Minas venezolano, 

Rodolfo Sanza, afirmó recientemente que Irán está ayudando a explorar las 

reservas de uranio de Venezuela. 
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Chávez dijo que esos programas "solo tienen objetivos pacíficos", pero el 

presidente colombiano Alvaro Uribe se mostró escéptico al respecto. "A 

nosotros nos preocupa mucho y no puedo dejar de decirlo que se lleven para 

nuestro vecindario la guerra nuclear", dijo Uribe en un reciente encuentro 

con sus compatriotas en Boston, según la Agencia France Press. "Eso es 

sumamente grave, sumamente preocupante". 

 
Mi opinión: Brasil está de buenas, y más cerca que nunca de alcanzar su 

meta de convertirse en superpotencia regional. 

La semana pasada obtuvo una banca temporaria por dos años en el Consejo 

de Seguridad de la ONU, poco después de haber conseguido ser sede de la 

Copa Mundial de Fútbol del 2014 y los Juegos Olímpicos de verano del 2016. 

Brasil está proyectando un saludable crecimiento económico y acaba de 

descubrir grandes reservas de petróleo, lo que llevó al presidente Lula a 

pronosticar que Brasil será la quinta economía del mundo en diez años. 

 
Lo más probable es que Brasil desarrolle un programa nuclear con fines 

pacíficos, como lo afirma la postura oficial, porque quiere seguir siendo un 

buen ciudadano global. Pero si eso se mantiene en el futuro dependerá de lo 

que haga Venezuela: si la colaboración nuclear entre Venezuela e Irán no es 

transparente y provoca tantas sospechas como el programa nuclear 

semisecreto de Irán Brasil cambiará de idea, y Latinoamérica podría dejar de 

ser la única región del mundo libre de armas nucleares 
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ANEXO N – Matéria jornalística do ABC Color, de 03 de agosto de 2015. 

(Íntegra da matéria jornalística transcrita parcialmente na p.124-125) 

 

 

 
 

 
 

M U N D O 

 

Paraguayos en Parlasur exigen 
a Brasil “reparación” por 
incursión militar 

MONTEVIDEO. El presidente de la delegación paraguaya en el Parlasur, 

Alfonso González, exigió a Brasil una “inmediata reparación 

compensatoria” y que admita su culpabilidad por la supuesta incursión 

de operativo militar brasileño contra el narcotráfico. 

 

POR EFE 

03 DE AGOSTO DE 2015 - 07: 08 

 
 
 

“La arrogancia de las fuerzas de seguridad del Brasil se puso nuevamente de 

manifiesto durante el reciente operativo 'ágata', un colosal y anual despliegue 

de efectivos militares y policiales, armamentos y equipos bélicos a lo largo de 

la franja fronteriza con Paraguay”, comenzó explicando González en un 

artículo de opinión. 

 
El Gobierno brasileño informó este domingo que investiga una posible 

incursión a territorio paraguayo realizada la pasada semana en la frontera y 

que hoy enviará una respuesta formal al Gobierno de Paraguay. 

 
Posteriormente, el portavoz de la Armada paraguaya, el capitán de corbeta 

Miguel Salum, dijo a Efe que lanchas militares brasileñas penetraron dos 

https://www.abc.com.py/articulos
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veces en territorio paraguayo, en el lago Itaipú, y que en una se 

intercambiaron disparos, lo que motivó una nota de protesta de Paraguay a 

Brasil. 

 
“Nadie niega autenticidad al derecho de los países independientes de 

hostigar y atacar los focos de la ilegalidad y la marginalidad en sus propios 

territorios, incluso en zonas limítrofes con las naciones aledañas, siempre 

dentro de su soberanía geográfica, pero nunca al interior de las heredades 

extranjeras”, añadió el presidente de la delegación paraguaya. 

 
A su juicio, para este operativo no se informó ni solicitó la autorización de las 

autoridades de su país. 

 
En base a informaciones “fiables” de la Armada, González reprocha que los 

uniformados brasileños invadieran “con marcada actitud beligerante 

espacios soberanos” de Paraguay “supuestamente en persecución de 

contrabandistas contra quienes abrieron fuego a discreción, sin medir la 

magnitud del ilegal acto”. 

 
“No satisfechos con incursionar subrepticiamente en superficie foránea, la 

tropa de asalto secuestra un total de seis embarcaciones paraguayas, ¡en 

aguas paraguayas!, para colmo de males y vergüenza del Mercosur”, 

reprochó el representante de Paraguay en el Parlasur, que tiene sede en 

Montevideo. 

 
No obstante, en su opinión, este bloque, al que pertenecen Argentina, Brasil, 

Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia, -este último en proceso de 

adhesión-, “en un reeditado capítulo de prepotencia y barbarie desnuda su 

condición de grupo multilateral manoseado por quienes presumen y abusan 

de una ascendencia impuesta, supremacía no precisamente lograda a costa 

del respeto y la estima de sus pares”. 

 
“La agresión premeditada y alevosa”, sigue explicando González, 

“consumada a sabiendas de que Paraguay carece del poderío castrense para 

contrarrestar tamaño asalto a su soberanía, es un atentado fratricida contra 

los afanes de integración en una zona de Sudamérica”. 

 
“Donde los países de menor preponderancia económica, política y militar 

soportan estoicamente los desafueros y atropellos a su dignidad y patrimonio 

de parte de aquellas potencias que se autocalifican de 'líderes', Brasil 
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particularmente, cuando en los hechos son nostálgicos descendientes del 

imperialismo opresivo”, matiza. 

 
Es por ello que exigió, “en representación del pueblo paraguayo y de la 

comunidad regional que congrega hoy a seis naciones”, una “inmediata 

reparación compensatoria, un público desagravio del Ejecutivo brasileño, en 

que admita la culpabilidad y solicite la indulgencia de su par compatriota, 

ofreciendo (...) seguridades plenas de que abominaciones de tal calibre ya no 

se registrarán en el futuro”. 

 
“La tríplice compuesta por la invasión territorial, secuestro de 

embarcaciones, y nutrido disparos de armas de guerra, amerita la enérgica 

sanción, aunque fuere moral, de las entidades continentales y mundiales que 

glorifican el pacifismo, la inviolabilidad de las soberanías, y la recíproca 

deferencia y cooperación entre sus miembros”, destacó. 

 
“O se estará tácitamente renovando una moderna patente de corso a los 

retoños del colonialismo lusitano”, concluyó. 

 

 


