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RESUMO 

 

O presente trabalho analisou os principais conceitos políticos do pensamento intelectual de 

Samuel Pinheiro Guimarães, as origens, as críticas e influências de sua contribuição para os 

estudos estratégicos e as relações internacionais. A pesquisa divide-se em três partes, a primeira 

realiza uma análise sobre o conceito de Grande Estado Periférico sob a perspectiva de Samuel 

Guimarães, identifica as origens de suas ideias e a construção teórica desses conceitos. A 

segunda parte buscou compreender a prática profissional de Guimarães como estadista: a sua 

atuação no Ministério das Relações Exteriores e na Secretaria de Assuntos Estratégicos por 

meio de seus discursos, das críticas ao seu pensamento e da sua influência na Diplomacia e 

Academia. A terceira parte analisa a sua contribuição para o pensamento estratégico brasileiro 

contemporâneo, ou seja, apresenta as reflexões de Guimarães sobre as estratégias brasileiras de 

inserção internacional, as suas vulnerabilidades externas, as novas ameaças, as parcerias 

estratégicas, e a Grande Estratégia do Brasil como Grande Estado Periférico. 

   

Palavras-chave: Samuel Pinheiro Guimarães; Grandes Estados Periféricos (GEP); Pensamento 

Estratégico Brasileiro; História Intelectual; Grande Estratégia do Brasil.  

 

ABSTRACT 

  

This study analyzes the main political concepts of Samuel Pinheiro Guimarães’ intellectual 

thought, the origins, criticisms and influences of his contribution to strategic studies and 

international relations. The research is divided into three parts, first analyzes the concept of the 

Great Peripherical State from the perspective of Samuel Guimarães, identifies the origins of 

his ideas and the theoretical construction of these concepts. The second part sought to 

understand Guimarães’ professional practice as a statesman: his role in the Ministry of Foreign 

Affairs and in the Secretariat of Strategic Issues through his speeches, criticism of his thinking 

and his influence on Diplomacy and Academy. The third part analyzes its contribution to 

contemporary Brazilian strategic thinking, that is, it presents Guimarães’ reflections on 

Brazilian strategies of international insertion, its external vulnerabilities, new threats, strategic 

partnerships, and the Grand Strategy of the Brazil as a Great Peripheral State.  

 

Key Words: Samuel Pinheiro Guimarães; Great Peripheral States; Brazilian Strategic 

Thinking; Intellectual History; Grand Strategy of the Brazil.  
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INTRODUÇÃO 

O Brasil é um país com características próprias, não podendo ser classificado pelos 

conceitos políticos atribuídos a outros Estados do sistema internacional, sua grandeza encontra-

se em suas características que o destaca entre os maiores do mundo: em território; em 

população; Produto Interno Bruto; em recursos naturais. 

O Estado brasileiro congrega uma diversidade, miscigenação e características que 

conjuntamente são inigualáveis a outro Estado, potencialidades que lhe permitem variados 

caminhos para desenvolvimento e ao mesmo tempo problemas sociais econômicos e políticos 

que o tornam desigual internamente e vulnerável externamente. 

O Brasil pode ser percebido na sua formação nacional como um país pacífico de 

dimensões continentais, cujo território é conquistado muito mais pela diplomacia e pela 

negociação do que pela Guerra e a violência, um país sem um inimigo externo declarado, cujos 

esforços das forças armadas são direcionados ao desenvolvimento econômico e social.  

A capacidade de construir conceitos políticos próprios e sua forma de refletir 

intelectualmente sobre as instituições e a política externa leva o pensamento estratégico 

brasileiro contemporâneo a apresentar as linhas gerais de uma grande estratégia brasileira para 

a inserção internacional autônoma e o desenvolvimento nacional para superação do 

subdesenvolvimento.  

Samuel Guimarães como intelectual analisa a realidade da política internacional de 

forma original e com uma visão de mundo própria, buscando como nacionalista atingir 

interesses estratégicos do Brasil, instrumentalizando o pragmatismo diplomático de um 

estadista profissional. 

A pesquisa busca analisar o conceito de Grande Estado Periférico (GEP) de Samuel 

Pinheiro Guimarães, tendo como base o seu pensamento estratégico sobre relações 

internacionais na área de defesa e segurança. 

O pensamento estratégico de Guimarães para o Brasil – país com o status especial de 

GEP, que foi muito influente durante o governo Lula em suas duas gestões (2002-2010), 

apresenta uma estratégia brasileira com o objetivo de superar a condição periférica pelo 

caminho mais eficiente de garantir o desenvolvimento e integração da região para enfrentar os 

desafios do século XXI.  

Essa reflexão intelectual sobre as estratégias do Brasil para superação da condição de 

periferia, sob uma perspectiva própria e original foi apresentada na atuação política e teórica do 

embaixador Samuel Pinheiro Guimarães.  
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A questão principal que a pesquisa busca responder é a seguinte: Quais foram as origens, 

críticas e influência da contribuição intelectual de Samuel Guimarães para os estudos 

estratégicos e relações internacionais, em suas duas faces: de Estadista e de Intelectual. 

Dessa forma, os objetivos específicos são: identificar os conceitos dos principais temas 

sobre estudos estratégicos e relações internacionais no pensamento teórico de Samuel Pinheiro 

Guimarães, especialmente àqueles correlatos ao de Grande Estado Periférico; Comparar o 

discurso e a prática nas publicações oficiais de Samuel Guimarães em sua atuação profissional 

no MRE e na SAE, assim como as críticas e influência da sua produção intelectual na Academia 

e Diplomacia. 

A pesquisa justifica-se pela pouca produção acadêmica sobre conceitos de estudos 

estratégicos e relações internacionais elaborados por um pensamento latino-americano próprio. 

A importância acadêmica do presente projeto, ocorre devido à falta de produção 

bibliográfica sobre o tema de teorias sul-americanas de relações internacionais que tratem do 

tema de defesa nacional e segurança internacional, e a inadequação de análises da realidade dos 

países da  América do Sul  pela ótica de conceitos e teorias de origem anglo-saxãs aplicadas à 

uma realidade diversa. 

O método utilizado na pesquisa é a nova história intelectual com base na história 

conceitual. Os estudos que usam a abordagem metodológica da nova história intelectual (DI 

PASQUALE, 2011) e suas vertentes contemporâneas: História dos conceitos políticos 

(KOSSELLECK, 1997) e História das ideias (SKINNER, 1969). 

A nova história intelectual como nova metodologia da historiografia contemporânea 

pós-positivista, levantando uma série de desafios e dilemas na história das linguagens políticas, 

superando em sua abordagem alguns dos questionamentos que não conseguiam ser respondidos 

pela tradicional história das ideias, muito focado nas categorias das ideias, ideologias e 

mentalidades, mas, mantendo o foco nos “discursos, linguagens e/ou conceitos.” (DI 

PASQUALE, 2011, p. 80). 

A análise segue a metodologia da nova história intelectual pela abordagem da histórica 

dos conceitos políticos. Nesse sentido, a primeira parte identifica os conceitos teórico-políticos 

do pensamento de Samuel Guimarães e analisa os grandes temas das relações internacionais e 

estudos estratégicos em sua produção intelectual, classificando-os do ponto de vista teórico-

conceitual.  

A Estrutura dos capítulos da dissertação divide-se em três partes referente a cada um 

dos objetivos específicos da pesquisa, sendo os seguintes: 
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A primeira parte faz uma análise teórico-conceitual dos Grandes Estados Periféricos, 

buscando compreender a construção dos conceitos e origem do pensamento sobre os Grandes 

Estados Periféricos, identificando a partir dessa construção os “Grandes Temas” de relações 

internacionais e estudos estratégicos, e, por conseguinte elaborando uma Taxonomia desse 

pensamento.  

A segunda parte aborda a prática profissional de Guimarães como estadista, abordando 

a sua atuação no MRE e na SAE, as críticas ao seu pensamento e a sua influência na Diplomacia 

e Academia. 

A terceira parte discorre sobre a sua contribuição para a defesa e segurança, abordando 

as reflexões de Samuel Guimarães para Defesa e Segurança e relacionando os conceitos de 

Grande Estratégia do Brasil com o de Grande Estado Periférico. 

O primeiro capítulo apresenta a abordagem metodológica da história conceitual e a 

construção histórica dos principais conceitos políticos do pensamento de Samuel Pinheiro 

Guimarães, as suas origens na escola Cepalina e o desenvolvimento dos grandes temas da 

contribuição de Guimarães, e a sua taxonomia teórico-conceitual. 

O segundo capítulo desenvolve um aprofundamento teórico-conceitual para classificar 

os Grandes Estados periféricos em três possíveis interpretações: trata-se de uma teoria de 

relações internacionais (Aron; Castro; Tickner; Bernal-Meza); de uma estratégia de inserção 

internacional; ou de um “pensamento sem teoria” (Cervo).  

A questão central é que a obra de Samuel Pinheiro Guimarães se verifica tanto como 

uma estratégia de inserção internacional de um país periférico como de uma teoria sul-

americana de relações internacionais. 

O capítulo 3 interpreta os discursos políticos, as práticas profissionais e as críticas ao 

pensamento intelectual de Guimarães enquanto estadista, como um dos vetores de influência 

da política externa do governo Lula.  

Essa influência tem alguma relevância no debate acadêmico nacional, sofrendo críticas 

de outros diplomatas e acadêmicos nacionais como Paulo Roberto de Almeida e Celso Lafer, 

entretanto, pouca influência nos demais países sul-americanos – destacando-se as referências 

feitas por Hugo Chavez, na Venezuela, e Marcelo Gullo, na Argentina. 

O quarto capítulo apresenta a contribuição de Samuel Pinheiro Guimarães para o 

pensamento estratégico brasileiro e para a política externa de defesa,  utilizando o conceito de 

Grande Estratégia para conectar de forma sinérgica às relações internacionais e os estudos 

estratégicos, onde o objetivo estratégico da Grande Estratégia do Brasil, tanto para militares 

como para diplomatas é o mesmo: o desenvolvimento nacional. 
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Nos estudos estratégicos, diz Huntington (1996, p. 11) ao tentar criar uma estrutura 

teórica para a relação civil-militar: “compreender exige teoria; teoria exige abstração; abstração 

requer simplificação e ordenamento da realidade. A teoria é uma ferramenta para ajudar ao 

decisor político agir de forma pragmática, mas não pode ser tão complexa a ponto de 

inviabilizar a sua função principal de explicar a realidade de forma ordenada”, essa 

simplificação da realidade e pragmatismo teórico são a essência da obra intelectual de 

Guimarães. 

Quando um teórico se depara com um sistema pré-existente que lhe é desfavorável, duas 

são as possibilidades de ação política: de um lado o conservadorismo e de outro o progressismo, 

ou aceita-se o sistema tal como é dado na realidade presente ou procura-se modificá-lo por meio 

da abstração e transformação dessa realidade futura. Na América do Sul existem esses dois 

tipos de caminhos que são seguidos no campo teórico das relações internacionais e dos Estudos 

Estratégicos. 

O caminho seguido por Samuel Pinheiro Guimarães em sua visão de mundo é o 

segundo, o progressismo, muito mais dinâmico e menos estático que a manutenção das 

estruturas hegemônicas de poder. 

O segundo caminho é formado pela ideia da economia neoliberal de que “o que serve 

para um país que já se desenvolveu (...) também serve para os que aspiram o desenvolvimento” 

(FIGUEIREDO, 2004). Esse é um dos principais pontos de contestação intelectual de Samuel 

Pinheiro Guimarães, que se define como desenvolvimentista. Outro ponto equivocado seria a 

segunda ideia de que “o processo dinâmico das sociedades subdesenvolvidas (...) reproduz o 

processo ocorrido nas sociedades desenvolvidas”, sintetizada pelo professor Eurico (2004): “o 

que conduziu ao desenvolvimento nas nações centrais, não necessariamente tem os mesmos 

condicionantes e efeitos nas regiões periféricas”.  

As regiões periféricas na arena política, seguindo a linha da área econômica, não podem 

seguir à risca todos os passos de uma sociedade desenvolvida, e esperar obter o mesmo 

resultado, mas procurando entender e explicar as suas idiossincrasias em seus próprios termos, 

para prever e prescrever estratégias de ação política e atingir seus interesses nacionais. 

O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães como intelectual explica a realidade da 

política internacional de forma original e com uma visão de mundo própria, buscando como 

nacionalista atingir interesses estratégicos do Brasil, instrumentalizando o pragmatismo 

diplomático de um estadista profissional. 
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CAPÍTULO 1 - A ORIGEM DO PENSAMENTO INTELECTUAL DE SAMUEL 

PINHEIRO GUIMARÃES E A HISTÓRIA DOS CONCEITOS 
Esse capítulo busca analisar a origem do pensamento de Samuel Pinheiro Guimarães 

sobre estudos estratégicos e relações internacionais e os conceitos políticos utilizados por ele 

no debate sobre política externa.  

Inicialmente apresenta-se o seu histórico político-contextual durante o período de 

atuação mais ativo no debate nacional sobre a política externa entre 1995 e 2012. 

Posteriormente, apresenta os conceitos políticos centrais. 

 Finalmente, apresenta o principal autor que influenciou seu pensamento intelectual 

sobre as questões de Estado e a política nacional. 

 

1.1 Breve Histórico Político-Contextual de Samuel Pinheiro Guimarães 

A vida profissional de Samuel Pinheiro Guimarães1 inicia-se após a sua formação em 

1963 no curso de preparação à carreira de Diplomata2, assumindo o cargo de diretor de 

cooperação internacional da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). 

Ao retornar ao serviço diplomático após um período em que cumpriu as funções de 

assistente no posto criado especificamente para ele no Consulado de Boston, com objetivo de 

aprofundamento em seus estudos, ficou de licença para trabalhar na iniciativa privada como 

economista em uma empresa brasileira, período que desenvolveu sua percepção sobre a 

estratégia econômica de país. 

 Entre 1982 e 1985 exerceu a função de conselheiro da Missão do Brasil junto às nações 

Unidas, adquirindo experiência em um órgão multilateral no qual o Conselho de Segurança era 

o órgão mais importante, cujos membros permanentes detinham o poder do veto, apenas 

apreciando assuntos de seu interesse. 

Ao assumir a chefia de Divisão econômica para América Latina, responsável pela Aladi, 

em 1985, que estava à um ano sem chefe e não apresentava avanços significativos de integração 

regional, conseguiu formular através de uma negociação informal com os membros de outros 

ministérios – como o da fazenda, indústria e o Conselho de Segurança Nacional, e alta cúpula 

da chancelaria Argentina a aprovação do Programa de integração e Cooperação Econômica 

(PICE) durante o governo Sarney. 

 
1 Na palestra organizada pelo Ipri na série Percursos Diplomáticos Samuel Pinheiro Guimarães discorre sobre toda 

a sua atuação profissional da diplomacia brasileira por uma perspectiva própria em relato oral. 
2 como consta no Anuário do Instituto Rio Branco 1961/1962/1963 publicado pelo MRE. 
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O PICE foi construído com objetivo de redução das tarifas e impostos setoriais com base 

em dois princípios essenciais: o princípio do equilíbrio dinâmico e o princípio da não admissão 

de outros países para garantir a igualdade entre os dois países e o desenvolvimento econômico.  

Esse último princípio procurava evitar o desequilíbrio econômico decorrente da 

integração entre os países tipicamente importadores da região – Paraguai e Uruguai – e os países 

com algum grau de industrialização que tem políticas mais protecionistas – Brasil e Argentina.  

Samuel Guimarães relata que apesar da facilidade de deixar o Paraguai de fora do acordo 

por ser uma ditadura, o Uruguai tentava participar da iniciativa a qualquer custo, desta forma, 

incluiu-se no acordo o impedimento de admitir novos membros pelo prazo de cinco anos. 

O sucesso das negociações com a Argentina levou o diplomata a assumir o cargo de 

Chefe do Departamento econômico entre 1988 e 1990. 

Na embaixada do Brasil em Paris serviu como Ministro-conselheiro deixando o cargo 

de chefe da divisão econômica por incompatibilidade com a política aplicada pelo ministério 

da fazenda do governo Collor de choque liberal na economia, diminuindo tarifas sem uma 

prévia negociação e aceitando tanto Uruguai como Paraguai no projeto de integração que viria 

a tornar-se o Mercosul. 

Ao retornar ao Brasil em 1994 atua brevemente como assessor do Ministro das Relações 

Exteriores Celso Amorim, seu amigo de longa data e cosogro, com o qual trabalhou dentro do 

MRE no Serviço Técnico de Análise e Planejamento como na Empresa Brasileira de Filmes 

(Embrafilme), onde foram demitidos pelo caso polêmico do filme Pra Frente Brasil. 

Entre 1995 e 2001 foi diretor do Ipri, momento em que organizou vários seminários e 

publicações sobre temas de relações internacionais e política externa a nível multilateral e 

bilateral, reconhecidamente publicou um livro criticando a Alca e realizou uma série de 

entrevistas contrarias ao acordo que levou à sua expulsão do cargo.  

No cargo de Secretário-Geral do MRE do qual tomou posse em 2003, procurou de forma 

pragmática aplicar a sua visão na política externa, que em seu pensamento se faz com três 

elementos principais: recursos; pessoal e princípios políticos. O primeiro elemento foi resolvido 

com o aumento do orçamento, para o segundo procurou construir uma coesão interna com 

constantes reuniões que estimulavam a mobilização do pessoal, quanto aos princípios políticos 

foi determinado que o principal seria a prioridade à América do Sul. 

Entre 2011 e 2012 assumiu o cargo de Alto Representante Geral do Mercosul, do qual 

renunciou por falta de vontade política, após um ano no cargo não havia conseguido aprovar 

orçamento, nem havia fixado residência na sede do órgão em Montevidéu. 
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A cronologia de atuação profissional de Samuel Pinheiro Guimarães classificado em 

profissional ou acadêmico é apresentado no quadro abaixo: 

Quadro 1: Cronologia profissional e acadêmica de Samuel Pinheiro Guimarães 

Fonte: WILSON, 2016;  

            SILVA, 2019. 

 

1.1.1 A formação intelectual e produção acadêmica 

A formação acadêmica de Samuel Guimarães3 em um curso de nível superior ocorre na 

tradicional Faculdade de Direito do Brasil4, estudo que foi complementado pela formação no 

Curso do Instituto Rio Branco para diplomatas ingressados na carreira, onde fazia parte da 

“turma do direto”5. 

A sua geração do Itamaraty sofreu grande influência da Política Externa Independente 

de Santiago Dantas e do nacional-desenvolvimentismo da política pan-americanista de 

 
3 Curriculum acadêmico no sistema Lattes: http://lattes.cnpq.br/9349206982744751 
4 Atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
5 A turma do direto também era formada por Ruy Nogueira e Ronaldo Sardenberg segundo o relato de Samuel 

Guimarães na sua apresentação nos Percursos Diplomáticos promovidos pelo Ipri. 

2015/16 – Professor Visitante do Instituto de Estudos Estratégicos, Universidade Federal Fluminense, 

Uff. (Acadêmico) 

2011/12 – Professor de Política Externa Brasileira, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. 

(Acadêmico)  

2011/12 – Alto Representante Geral do Mercosul. (Profissional) 

2009/11 – Ministro-Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos, SAE. (Profissional) 

2008/16 - Professor de Política Internacional e Externa, Instituto Rio Branco, IRBr. (Acadêmico) 

2003/09 – Secretário-Geral das Relações Exteriores, Itamaraty, MRE. (Profissional) 

1999/01 – Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Comércio Exterior e Câmbio, Fundação Getúlio 

Vargas, FGV. (Acadêmico) 

1997/02 – Professor de Ordem Econômica e Relações Internacionais no Mestrado em Direito, 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. (Acadêmico) 

1995/01 – Diretor do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, IPRI, MRE. (Profissional) 

1994 – Assessor do Ministro das Relações Exteriores. (Profissional) 

1990/94 – Ministro-Conselheiro da Embaixada do Brasil em Paris. (Profissional) 

1988/90 – Chefe do Departamento Econômico, Itamaraty, MRE. (Profissional) 

1985/88 – Chefe de Divisão Econômica para a América Latina, Itamaraty, MRE. (Profissional) 

1982/85 – Conselheiro da Missão do Brasil junto às Nações Unidas. (Profissional) 

1979/82 – Vice-Presidente da Empresa Brasileira de Filmes, Embrafilme. (Profissional) 

1977/79 – Professor de Comércio Internacional, Universidade de Brasília, UnB. (Acadêmico) 

1975/79 – Assessor do Ministro das Relações Exteriores. (Profissional) 

1974/75 – Assistente do Chefe da Divisão de Pessoal, Itamaraty, MRE. (Profissional) 

1971/74 – Licença do MRE. Economista da Serete S.A., Engenharia. (Emprego Profissional Privado) 

1968/71 – Cônsul Adjunto do Brasil em Boston, Itamaraty, MRE. (Profissional) 

1967/69 – Mestrado em Economia, Boston University, BU. (Acadêmico) 

1967/68 – Chefe do Serviço Técnico de Análise e Planejamento, Itamaraty, MRE. (Profissional) 

1966/67 – Assistente do Chefe de Divisão de Política Comercial, Itamaraty, MRE. (Profissional) 

1964/65 – Diretor da Assessoria de Cooperação Internacional, Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste, Sudene. (Profissional) 

1963/64 – Assistente do Chefe da Divisão de Cooperação Econômica e Técnica, Itamaraty, MRE. 

(Profissional) 

1961/63 – Graduação no Curso de Preparação à Carreira de Diplomata. (Profissional) 

1958/63 – Graduação em Direito, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ufrj. (Acadêmico) 
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Juscelino Kubistchek, assim como da escola cepalina com Celso Furtado e no Instituto Superior 

Brasileiro com o pensamento de Helio Jaguaribe. 

Entre os postos de serviço no exterior participou de um curso de política comercial no 

GATT e passou um período no consulado brasileiro de Boston, onde aprofundou sua formação 

acadêmica na área econômica, cursando o Mestrado em Economia pela Boston University, entre 

1967 e 1969. 

Ao longo da carreira exerceu o cargo de professor em diversos cursos universitários de 

pós-graduação e graduação, ministrando os seguintes cursos: Comércio Internacional na UnB 

(1977/79); Ordem Econômica e Relações Internacionais no Mestrado em direito da Uerj 

(1997/02); coordenador do curso de Pós-graduação em Comércio Exterior e Câmbio da FGV 

(1999/01); Política Internacional e Externa do IRBr (2008/16); Política Externa Brasileira da 

Ufrj (2011/12); Professor Visitante do Inest-Uff (2015/16). 

A produção intelectual de Samuel Pinheiro Guimarães tem início com a sua nomeação 

ao cargo de diretor do Instituto de Pesquisa em Relações Internacionais, começando com a 

captação de recursos por intermédio de parcerias com instituições públicas e privadas e a 

organização de eventos. 

Nesse período foram realizados inúmeros seminários sobre os países que recebiam as 

visitas presidenciais de Fernando Henrique Cardoso – que inaugura a diplomacia presidencial 

do pós-redemocratização (DANESE, 2017), todos com a posterior publicação de um livro 

organizado por ele, contendo diversos artigos acadêmicos referentes aos debates. 

A sua primeira publicação de grande relevância foi o livro Quinhentos anos de Periferia 

(1999), no qual apresenta a sua contribuição para o estudo da política internacional e faz uma 

crítica contundente à iniciativa da Alca que estava sendo negociada pelo governo de Fernando 

Henrique Cardoso, e que foi objeto de congratulações pelo presidente Venezuelano Hugo 

Chavez, que tinha na figura de Samuel Guimarães um aliado no processo de integração regional. 

A sua obra-prima em termos de livros acadêmicos foi Desafios Brasileiros na Era dos 

Gigantes (2006), que levou-o ao recebimento do prêmio de intelectual do ano em 2006, no qual 

aprofunda a primeira obra apresentando as estratégias de superação dos quatro grandes desafios 

brasileiros: a redução das disparidades sociais, a eliminação das vulnerabilidades externas, a 

construção do potencial brasileiro e a consolidação de uma democracia efetiva. 

A lista completa e atualizada de livros publicados na sua produção acadêmica e 

intelectual pode ser visto no quadro abaixo:  
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Quadro 2: Livros Publicados de Samuel Pinheiro Guimarães 

Fonte: WILSON, 2016; 

            SILVA, 2019. 

 

1.1.2 A participação no Debate Nacional sobre Política Externa 

A sua participação ativa na política estudantil da Universidade do Brasil, onde havia um 

debate muito grande sobre política externa, especialmente, com as políticas externas dos 

governos dos 3 Jotas – Juscelino, Jânio e Jango. 

A diplomacia brasileira desde a Política Externa Independente (PEI) promovida por 

Jânio Quadros e Afonso Arinos tem sido rotulada ora por diplomatas, ora por acadêmicos ou 

jornalistas por algum adjetivo ou alcunha que o identifique e diferencie das políticas externas 

de governos anteriores dando-lhe uma característica própria. 

• Visões da obra de Helio Jaguaribe. Brasília: Funag, 2015. (capítulo de livro) 

• Contexto global e o novo posicionamento brasileiro. São Paulo: Editora Fundação Perseu 

Abramo, 2013. (autor) 

• A América do Sul e a integração regional. Brasília: Funag, 2012. (capítulo de livro) 

• Prospectiva, estratégias e cenários globais: visões de Atlântico Sul, África Lusófona, América 

do Sul e Amazônia / organizadores: Luciana Acioly, Rodrigo Fracalossi de Moraes. Brasília: 

Ipea, 2011. (capítulo de livro)  

• O governo Lula segundo seus ministros. Volume 5. Brasília: SAE, 2010. (capítulo de livro) 

• Desafios brasileiros na era dos gigantes. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006. (autor) 

• Reflexões sobre defesa e segurança: uma estratégia para o Brasil. Brasília: Ministério da 

Defesa, 2004. (capítulo de livro) 

• Brasil, Argentina e Estados Unidos: conflito e integração na América do Sul. Rio de Janeiro: 

Revan, 2003. (Prefácio) 

• França: visões brasileiras. Brasília: Funag, 2003. (organizador) 

• Venezuela: Visões brasileiras. Brasília: Funag, 2003. (organizador) 

• Brasil e China: Multipolaridade. Brasília: Funag, 2003. (organizador) 

• A Política Externa do Brasil. Brasília: Funag, 2003. (coautor) 

• Coréia: Visões Brasileiras. Brasília: IPRI, 2002. (organizador) 

• Brazilian views on South African foreign policy. Brasília: IPRI, 2000. (organizador) 

• África do Sul: Visões Brasileiras. Brasília: IPRI, 2000. (organizador) 

• Alemanha: Visões Brasileiras. Brasília: IPRI, 2000. (organizador) 

• Argentina: Visões Brasileiras. Brasília: IPRI, 2000. (organizador) 

• Estados Unidos: Visões Brasileiras. Brasília: IPRI, 2000. (organizador) 

• Perspectivas: Brasil e Argentina. Brasília: IPRI, 2000. (organizador) 

• ALCA e Mercosul: riscos e oportunidades para o Brasil. Brasília: IPRI, 1999. (organizador) 

• Perspectivas: Brasil y Argentina. Brasília: IPRI, 1999. (organizador) 

• Quinhentos anos de Periferia. Rio de Janeiro: Contraponto, 1999. (autor) 

• Direitos Humanos no Século XXI. Brasília: IPRI, 1998. (organizador) 

• Desafios: Reino Unido e Brasil. Brasília: IPRI, 1998. (organizador) 

• Estratégias: Índia e Brasil. Brasília: IPRI, 1998. (organizador) 

• Challengers: United Kingdom and Brazil. Brasília: IPRI, 1997. (organizador) 

• Brasil e Venezuela: esperanças e determinação na virada do século. Brasília: IPRI, 1997. 

(organizador) 

• Brasil e África do Sul: riscos e oportunidades no tumulto da globalização. Brasília: IPRI, 

1996. (organizador) 

• South Africa and Brazil: risks and oportunities in the turmoil of globalization. Brasília: 

IPRI, 1996. (organizador) 

• Brasil e Alemanha: a construção do futuro. Brasília: IPRI, 1995. (organizador) 
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Essa classificação diplomática apresentou uma serie de políticas externas que apesar de 

manter uma tradição institucional comum, apresentavam diferentes abordagens de atuação: a 

diplomacia da prosperidade de Costa e Silva e Magalhães Pinto, diplomacia da Grande 

Potência de Médici e Gibson Barbosa, diplomacia do pragmatismo responsável de Geisel e 

Azeredo da Silveira, diplomacia ecumênica e universalista de Figueiredo e Saraiva Guerreiro, 

diplomacia presidencial de Fernando Henrique Cardoso e Lampreia, e a diplomacia ativa e 

altiva de Lula e Amorim. 

Na diplomacia brasileira após a criação do instituto Rio Branco no pós-45, classifica-se 

com Burocrática Racional, de alta profissionalização, de recrutamento meritocrático e percebe-

se duas ações principais: a primeira pró Estados Unidos e a segunda uma ação de autonomia 

(CHEIBUD, 1984). 

A participação de Samuel Pinheiro Guimarães no debate político por muito tempo foi 

restrita à carreira diplomática, defendo suas posições políticas – que era claramente em favor 

da ação autônoma, algumas vezes contrárias às linhas gerais de ação do Ministério por meio de 

ofícios e memorandos dentro da Instituição.  

A sua participação nos debates sobre Política Externa começa quando assume a direção 

do Ipri – instituição responsável pela promoção da pesquisa em relações internacionais, onde 

participa intensamente dos seminários, apresentando posições políticas, críticas e reflexões 

sobre as transformações na política externa que estavam ocorrendo na década de 90. 

O seu posicionamento desenvolvimentista entrava em choque com a administração 

pública que adotou políticas liberais do consenso de Washington, deixando cargos importantes 

mais de uma vez ao longo de sua carreira. 

Nos arquivos históricos do Ministério das Relações Exteriores foi encontrado um 

memorando de Samuel Guimarães contra o Roberto Campos e o Ministro da Fazenda Octavio 

Gouveia de Bulhões que queriam reduzir as tarifas brasileiras, reclamando veementemente ao 

Secretário-Geral6. 

A participação de Samuel Guimarães no debate nacional sobre Política Externa 

identifica-se, claramente, nessa segunda ação de busca da autonomia nacional, não ficando 

restrito ao círculo diplomático, publica diversos textos em revistas acadêmicas, jornais e fornece 

entrevistas sobre o seu posicionamento político e reflexões sobre os fatos e acontecimentos que 

reverberam na política externa mesmo após sua aposentadoria7. 

 
6 como relata Paulo Roberto de Almeida e confirmado por Samuel Pinheiro Guimarães. 
7 Segue lista dos artigos mais recentes de Guimarães: A Operação Lava Jato e os objetivos dos Estados Unidos 

para a América Latina e o Brasil. 29.07.2019; Paulo Guedes: o Amigo do Mercado. 17.06.2019; Jair Bolsonaro: 
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Durante o final do governo FHC o professor Celso Lafer – reconhecido acadêmico na 

área de relações internacionais, ocupa o cargo de chanceler no MRE, em janeiro de 2001. 

Samuel Pinheiro Guimarães, após declarações contrárias à política externa do país em relação 

à Alca, sofre uma perseguição política com a denominada “lei da mordaça”. 

Esse caso é descrito em “Relações Internacionais do Brasil” do professor Vizentini 

(2008, p. 102): “em abril de do mesmo ano [2001] o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, 

que dirigia o Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais (Ipri) do MRE e criticava 

abertamente  a Alca, foi afastado do seu cargo e mantido sem qualquer função até o fim do 

governo FHC”. Essa posição contrária a Alca é um dos principais temas da obra de Guimarães. 

Em sua visão seria um impedimento à integração regional e ao desenvolvimento 

nacional brasileiro, que em última análise seria o objetivo estratégico principal da iniciativa da 

Alca, ou seja, impedir o desenvolvimento autônomo e a industrialização do país mantendo o 

status quo e a posição do Brasil como país periférico e exportador de produtos primários. 

A trajetória de Samuel Guimarães na Secretária de Assuntos Estratégicos (SAE) foi 

breve, entretanto, cumpriu a função de publicar o plano Brasil 2022, encomendado pelo 

presidente Lula.  

Esse projeto que começou com seu antecessor e com grande esforço diplomático 

conseguiu a conclusão do projeto com a aprovação de todos os Ministros de Estado e com a 

abertura ao debate e participação dos funcionários e da burocracia estatal – que seriam os 

aplicadores dessa proposta na prática. 

A política exterior e a posição do Brasil no mundo8 tiveram uma radical mudança com 

a ascensão de Michel Temer ao poder em 2016, presidente que assume um governo sem 

legitimidade e fundamentado, de acordo com a visão de Samuel Guimarães, por um “golpe de 

Estado político/midiático/judicial” (GUIMARÃES, 2018a).  

Na visão de Guimarães, os motivos que basearam essa guinada à direita liberal no Brasil 

tinham como justificativa as críticas ao Partido dos Trabalhadores e ao Governo Lula, sendo 

alegado que a sua política seria: ideológica, defendendo governos “esquerdistas” e autoritários; 

deixaria de lado as relações com os países ocidentais desenvolvidos; envolveria a política 

externa em assuntos que não seriam de interesse brasileiro ao qual o país não teria poder 

 
regeneração ou destruição? 28.02.2019; A Política exterior e a posição do Brasil no mundo. 05.12.2018; A 

Destruição do Estado de Direito Democrático e do Poder Judiciário. 16. 04.2018; A luta entre dois projetos para o 

Brasil. 05.03.2018. (artigos recebidos na versão original do autor)  
8 Essa visão sobre a política externa tem como base o mais recente artigo “A política exterior e a posição do Brasil 

no mundo”, escrito por Samuel Pinheiro Guimarães em 05 de dezembro de 2018a. (Texto original do autor) 
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suficiente para atuar; diminuiria a prioridade aos assuntos comerciais e econômicos; se oporia 

aos interesses estadunidenses na América do Sul; e criaria um ambiente pouco atraente ao 

capital externo (GUIMARÃES, 2018a). 

Essa mesma acusação sobre os moldes de política externa colocado em prática pelo 

Partido dos Trabalhadores foi feita ao governo Dilma Rousseff, sendo prejudicada pela 

mudança do cenário internacional e da crise política interna aprofundada pelas manifestações 

de 2013, especialmente após a reeleição em 2014, transformando o ano de 2015 em um 

“segundo turno interminável” (FREIXO, 2016, p. 9). 

Na política externa, o governo Dilma, apresentou como iniciativas a inclusão da 

Venezuela no Mercosul9, a criação do Banco dos BRICS10, os programas Ciência sem 

Fronteiras11 e o Mais Médicos12. Na área militar, o “programa de fortalecimento das indústrias 

de defesa foi de grande importância” (GUIMARÃES, 2018a; ANDRADE et al., 2016). 

Essa política exterior entre em confronto no debate político nacional contrapondo a 

aplicada por Michel Temer após a sua chegada ao poder retomando uma política liberal 

anterior13 com alinhamento à política estadunidense, mantendo-se tal alinhamento no novo 

governo eleito de Jair Bolsonaro, com a política econômica de Paulo Guedes. 

 As principais características brasileiras, de natureza permanente, que influem na política 

externa, segundo o pensamento de Samuel Guimarães (2018a) são: 

 

a. extraordinárias disparidades internas; 

b. notáveis vulnerabilidades externas de natureza política, econômica, tecnológica, 

militar e ideológica; 

c. grande potencial de desenvolvimento; 

d. localização na América do Sul, com notáveis disparidades em relação aos vizinhos; 

extensas fronteiras terrestres; longo litoral no Atlântico Sul, em frente a 23 Estados da 

África  Ocidental; 

e. localização na zona estratégica mais importante para os Estados Unidos da América, 

maior potência política, militar, econômica, tecnológica e ideológica atual, que exerce 

uma política imperial. 

 

 
9 A Venezuela desde 2005 tem o status de aliado estratégico do Brasil. 
10 O Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), também chamado Banco dos BRICS, foi fundado em 15 de julho 

de 2014, assinado na Cúpula de Fortaleza, organizado com distribuição equitativa de 20% das ações para cada um 

de seus membros: África do Sul, Brasil, China, Índia e Rússia.  Disponível em: https://www.ndb.int Acesso em: 

16 de set. de 2019. 
11 Programa de intercambio e mobilidade internacional com objetivo de promoção da consolidação, expansão e 

internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira. Disponível em: 

ciasemfronteiras.gov.br Acesso em: 16 de set. de 2019. 
12 Programa Mais Médicos (PMM) foi um programa do governo federal para reforçar o atendimento do Sistema 

único de Saúde (SUS) para regiões com escassez de profissionais da saúde. Disponível em: 

maismedicos.gov.br/conheca-programa Acesso em: 16 de set. de 2019. 
13 Michel Temer promove uma política econômica liberal de abertura comercial aos moldes daquelas aplicadas 

por Dutra, Castelo Branco, Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso observado o contexto de cada momento 

histórico (GUIMARÃES, 2018). 
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As disparidades internas são comprovadas pelos índices de concentração de riqueza, 

expressos no IDH do país, que o classifica como um país subdesenvolvido, a potencialidade 

para o desenvolvimento advém dos recursos minerais, em terras férteis e no gigantesco mercado 

potencial interno, assim como da capacidade produtiva industrial instalada e de geração de 

investimentos do país. 

As relações bilaterais e regionais do Brasil em sua política externa e de defesa é 

extremamente complexa em razão do enorme número de Estados vizinhos de fronteira na 

América Latina e os países lindeiros na África Ocidental que fazem parte de seu entorno 

estratégico, as assimetrias e disparidades somente são comparáveis aos seu grande potencial. 

Entretanto, os “conflitos do passado entre os Estados da região” torna essas relações muito 

delicadas (GUIMARÃES, 2018a). 

Aquelas características permanentes brasileiras do pensamento de Samuel Pinheiro 

Guimarães (2018a), tem como resultado determinados objetivos estratégicos da política exterior 

do Brasil como: 

 

a. manter as melhores relações com todos os Estados vizinhos da América do Sul; 

b. criar e fortalecer gradualmente um sistema de segurança político/militar na América 

do Sul e no Atlântico Sul; 

c. criar e fortalecer um sistema dissuasório de defesa nacional; 

d. estabelecer laços e programas de cooperação política e econômica com grandes 

Estados, como os Estados Unidos, a China, a Rússia, a Índia, a França e a Alemanha14; 

e. contribuir, ativa e imparcialmente, para a solução de crises internacionais; 

f. participar ativamente de conferências internacionais sobre temas universais, como 

meio ambiente, pobreza, raça, gênero, etc. 

g. cooperar com países subdesenvolvidos em projetos de desenvolvimento, sem impor 

“condicionalidades” políticas ou econômicas; 

h. diversificar, quanto a produtos, destinos e origens, seu comércio internacional; 

i. abrir novos territórios para a ação das empresas brasileiras; 

j. promover a revisão dos sistemas de decisão dos organismos econômicos 

internacionais para obter condições de melhor participação do Brasil; 

k. conquistar um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. 

 

O Brasil no período do governo Lula, entre 2003 e 2010, procurou promover e articular 

- em sua política externa sob a gestão de Celso Amorim e Samuel Guimarães – uma revisão das 

organizações internacionais do atual sistema internacional, para modificar os mecanismos de 

decisão do FMI e do Banco Mundial (GUIMARÃES, 2018a), ajustando-os a nova realidade de 

poder mundial e redistribuindo as quotas e votos, aumentando a importância dos emergentes 

durante a crise financeira, e formando novas parcerias estratégicas tanto com países com 

relações bilaterais históricas como aqueles cuja parceria estratégica foi construída mais 

recentemente. 

 
14 O Brasil realizou acordos de parceria estratégica com todos esses países durante o governo Lula, para mais 

informações ver  
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O interesse nacional brasileiro é compreendido por Samuel Guimarães pelo objetivo 

estratégico de obter um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que 

foi buscado pelo governo Lula com a criação do G-4 – coordenação política com a Alemanha, 

a Índia, e o Japão, articulando politicamente com os membros da ONU uma reforma da Carta 

ONU, de forma contrária, esse objetivo não teve nenhum esforço pela política externa do 

governo Temer para ser alcançado (GUIMARÃES, 2018a). 

 

1.2  Conceitos Centrais para análise da estratégia dos Grandes Estados Periféricos 

A história dos conceitos ou história conceitual  tem origem no termo alemão 

Begriffsgeschichte, um campo metodológico de estudos de história analítica  dos conceitos 

políticos. Essa metodologia surge em meados do século XX com a importação de conceitos 

linguísticos para explicar a evolução semântica distinguindo palavra de conceito. 

O campo da história dos conceitos tem inicio com a criação da revista Arquivo de 

História Conceitual15 por Erich Rothacker, em 1955, seguida da fundação do Grupo de 

Trabalho de História Social Moderna16, por Otto Brunner, em 1956.  

A revista organizou dois grandes projetos de pesquisa sobre a história dos conceitos. O 

Dicionário Histórico de Filosofia17, publicado em 1971, coeditado por Joachim 

Ritter, Karlfried Gründer e Gottfried Gabriel (JASMIN; FERES JR., 2006, p. 22). O segundo 

grande projeto foi o Conceitos Históricos Básicos18, organizado por Bruner, Werner 

Conze e Reinhart Koselleck, publicado entre 1972 e 1997.  

Soma-se também o Manual de Conceitos político-sociais Básicos da França19, editado 

por Rolf Reichardt e Eberhard Schmitt a partir desde 1985, com a última publicação em 2012 

do seu 21º volume (RICHTER, 1987, p. 249). Outros projetos de história conceitual foram 

criados após o desenvolvimento da escola germânica e dos conceitos do período revolucionário 

francês, como o projeto dos Iberconceptos20, reunindo pesquisadores da Península Ibérica e 

da América Latina para realizar um estudo comparado dos conceitos sociais e políticos 

iberoamericanos. 

 
15 Tradução do próprio autor da versão orginal alemã - Archiv für Begriffsgeschichte. 
16 Tradução do próprio autor da versão original alemã -  Arbeitskreis für moderne Sozialgeschichte. 
17 Tradução do próprio autor da versão original alemã - Historisches Wörterbuch der Philosophie. 
18 Tradução do próprio autor da versão original alemã - Geschichtliche Grundbegriffe. 
19 Tradução do próprio autor da versão original alemã - Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in 

Frankreich. 
20 Sobre a evolução da História dos conceitos no Brasil e o Projeto de Iberoconceitos ver resumo da Wikipedia.  

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_dos_conceitos Acesso em: 7 de agosto de 2019.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Erich_Rothacker
https://pt.wikipedia.org/wiki/Otto_Brunner
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joachim_Ritter
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joachim_Ritter
https://pt.wikipedia.org/wiki/Karlfried_Gr%C3%BCnder
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Gabriel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Werner_Conze
https://pt.wikipedia.org/wiki/Werner_Conze
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reinhart_Koselleck
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Handbuch_politisch-sozialer_Grundbegriffe_in_Frankreich
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 O projeto de História Conceitual Europeia é outra iniciativa que busca está sendo 

realizada por pesquisadores das universidades europeias, para estudar os conceitos dentro do 

continente europeu. O projeto História Conceitual Global da Ásia, 1860-1940, dialoga com a 

história global para desenvolver uma história dos conceitos asiáticos. 

A história dos conceitos não está restrita ao contexto alemão passando a ser um metodo 

utilizado em outras universidades a nível mundial. Esse campo de estudos tem grande influencia 

no Brasil , na Coreia do Sul e na Europa. 

A história conceitual tem uma sinergia especial com a história social e a história das 

ideias. A história social forma a sua base principiológica, enquanto a história das ideias se 

apresenta como uma oposição à história dos discursos políticos também dialoga com a dos 

conceitos.  

A história dos conceitos surgiu na alemnha com cientistas sociais e políticas, o teólogo 

alemão Johann Georg Walch21  foi um dos pioneiros na história dos conceitos, seguido de 

outros, como os filósofos Georg Heinrich Feder e Christoph Gottfried Bardili (ASSIS; MATA, 

2013, p. 23); Wilhelm Traugott Krug22; Rudolf Eucken23; Gustav Teichmüller24; Rudolf 

Eisler25. 

Essas iniciativas foram consolidadas apenas em meados do século XX como disciplina 

autônoma dentro da história, desenvolvendo-se principalmente na Alemanha, com base 

na filologia, na história da filosofia, na hermenêutica e na história do direito. 

A história das ideias (Ideengeschichte), de Friedrich Meinecke, e a história 

intelectual (Geistesgeschichte), de Wilhelm Dilthey antecedem a história conceitual 

(RICHTER, 1987, p. 248), que relaciona-se à Brunner26 e o Rothacker27, assim como Joachim 

Ritter28. 

Um dos principais historiadores alemães da história dos conceitos é Reinhart Koselleck, 

com o livro Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos (1979), 

destacando-se como o principal teórico desta abordagem, sistematizando  e resumindo os 

 
21 Autor da obra Léxico filosófico (1726). 
22 Sucessor de Immanuel Kant, teve a ideia de um dicionário filosófico. 
23 Autor de História e crítica dos conceitos fundamentais da atualidade (1878), sistematizador da história 

conceitual a partir do estudo da linguagem filosófica de cada termo específico. 
24 Autor dos Estudos para a história dos conceitos (1874) e dos Novos estudos para a história dos conceitos (1876-

1879) 
25 Filósofo austríaco autor do Dicionário de conceitos filosóficos no final do século XIX. 
26 Historiador austríaco, autor de Terra e Senhorio (1939), defende a investigação histórica de análise conceitual. 

(VOGELSANG, 2012, p. 9.) 
27 Filósofo alemão defendia uma aproximação entre a antropologia e a cultura na história. 
28 Filósofo alemão que procurava uma filosofia prática com base na hermenêutica histórica, sem deixar de lado a 

subjetividade. 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Reinhart_Koselleck
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principais temas e princípios metodológicos da história conceitual, e diferenciando-a das 

demais disciplinas relacionadas, assim como uma hipótese principal dos usos públicos e 

políticos da linguagem (SCHAPOCHNIK, 2004). 

A diferenciação entre conceito e palavra foi um dos primreros problemas da pesquisa 

historiográfica conceitua. Para a escola alemã ambos são termos ambíguos, enquanto a palavra 

se refere ao significado de um pensamento, ideia ou coisa, mas além disso das intenções dadas 

por quem a utiliza inserdo dentro de determinado contexto socio-político. O conceito, por outro 

lado, apesar de poder estar conexo a uma palavra, sempre será algo mais do que esta. A palavra 

expressa um significado, o conceito é o significado mais o contexto histórico (KOSELLECK; 

MICHAELA, 2011, p. 19). 

A definição de Koselleck para os conceitos é que eles são “vocábulos nos quais se 

concentra uma multiplicidade de significados”, de caráter polissêmico (KOSELLECK, 2006, 

p. 108-9). Por outro lado, a definição de palavra é precisamente o seu sentido e uso específico. 

O conceito representa um fenômeno histórico, mas ao mesmo tempo participa da 

experiência histórica e do acumulo de histórico tanto teóricos como práticos. Esse conceito 

básico faz parte do vocabulário – e portanto da forma de compreensão do mundo, de 

determinada época tanto socialmente quanto politicamente (KOSELLECK, 2011, p. 19-20). 

Essa distinção entre palavra e conceito pode ser exemplificada pelo termo Estado29, que 

no ambito dos Conceitos Históricos Básicos (CHB) modernamente acrescenta-se alguns 

elementos como “detentor legítimo dos meios de violência”, soberania territorial, cidadania, 

tributação, legislação, poder militar, reconhecimento internacional, e assim por diante. 

Essa multiplicidade semântica da palavra Estado torna-o um conceito. Esse método de 

diferenciação entre conceito e palavra  é justamente o que separa-o da história das ideias,  que 

compreende essa necessidade de distinção, mas não desenvolve uma forma de separá-los, 

enquanto a história dos conceitos utiliza-se de técnicas linguiísticas para demonstrar o uso dos 

conceitos políticos e sociais na história. 

As principais técnicas linguísticas de análise semântica utilizadas são a sincrônia e 

diacrônia por um lado, e a semasiologia e onomasiologia por outro lado.  

A análise sincrônica trata do contexto histórico de um determinado período histórico e 

o vocabulário e significados dessa período. A análise diacrônica aborda a mutação de 

significados de um único conceito ao longo do tempo (RICHTER, 1987, p. 260). Nesse sentido, 

 
29 Termo denominado Staat na versão original em alemão. 
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na história dos conceitos, em toda sincrônia encontra-se inserida uma diacronia (KOSELLECK, 

1992, p. 141). 

A análise semasiológica e onomasiológica na história dos conceitos são utilizadas 

alternativamente, a primeria denomina o estudos de significados atribuídos as palavras, termos 

e conceitos, complementariamente, a onomasiologia estuda a linguística de todos os nomes ou 

termos utilizados. 

A categoria denominada por Reinhart Koselleck (BEZERRA, 2016, p. 115) de Sattelzeit 

– tempo liminar ou tempo de sela, foi cunhada para explicar o período no qual vários conceitos 

sociais e políticos foram ressignificados profundamente nos países de língua alemã. Esse 

período é compreendido entre meados do século XVIII e meados do século XIX. 

O Sattelzeit, de acordo com o pensamento de Koselleck (2011, p. 9), é o símbolo da 

dissolução da antiga sociedade alemã, hierarquizada e estamental, e a sua reformulação para a 

modernidade. Essa transformação pode ser percebida pela análise histórica conceitual tanto 

social como política da história Alemã. 

Desse fenomeno, entre suas principais características, destacam-se os processos de 

temporalização, democratização, ideologização e politização dos discursos (RICHTER, 1987, 

p. 252-3). O tempo liminar é considerado a  principal hipótese dos estudos que levaram 

aos Conceitos Históricos Básicos, ainda em constante debate na historiografia internacional 

(FERES JR., 2007, p. 110). 

 

1.2.1 Da História dos Conceitos no Brasil e as Demais Perspectivas Históricas 

Na historiografia brasileira as primeiras traduções da obra de Reinhart Koselleck 

apareceram na década de 1990 em publicações em periódicos no país, como a palestra 

entitulada Uma história dos conceitos: problemas teóricos e práticos, traduzida e editada 

por Manoel Luiz Salgado Guimarães em 1992 introduziu essa metodologia na academia 

brasileira, além da tese Crítica e crise: uma contribuição a patogênese do mundo burguês, cuja 

tradução emergiu em 1999 (KOSELLECK, 1992). 

A história dos conceitos, entretanto, não se difundiu nos estudos de história no Brasil,  

antes dos anos 2000, período no qual os principais textos teórico-metodológicos de Koselleck 

foram traduzidos, como o Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos 

(2006), e os livros de Gantus  Jasmin e Feres Júnior História dos conceitos: debates e 

perspectivas (2006). Outro livro difundido no período foi o História dos conceitos: diálogos 

transatlânticos (2007), voltado para história conceitual dos países de língua portuguesa  (ROIZ, 

2014, p. 279). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Manoel_Luiz_Salgado_Guimar%C3%A3es
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Os conceitos deste último livro apresenta aqueles desenvolvidos no Diccionario político 

y social iberoamericano: conceptos políticos en la era de las independencias, 1750-1850 – 

estudo comparativo sobre a história dos conceitos no mundo iberoamericano – resultado de um 

projeto transnacional com grupos de pesquisas de diversos países como: Argentina; Brasil; 

Chile; Colômbia; Espanha, México, Peru, Portugal e Venezuela (FERES JR., 2014, pp. 7-8). 

A primeira tradução do verbete Geschichte, historie, escrito por Koselleck, Christian 

Meier, Horst Günther e Odilo Engels, com o título O conceito de História e traduzida por René 

Gertz, foi publicada em 2013. (PAIANI, 2014). 

Nos estudos histórico-conceituais brasileiros, a obra de Feres Júnior é uma dos 

principais e mais extensas nessa abordagem metodologica, organizando um livro sobre a 

história dos conceitos políticos no contexto brasileiro:  Léxico da história dos conceitos 

políticos do Brasil (2014), que apresenta os seguintes conceitos: América-Americanos; 

Cidadão-Vizinho; Constituição; Federalismo; História; Liberal-Liberalismo; Nação; Opinião 

Pública; Povo-Povos; e República-Republicanos (ROIZ, 2014, p. 281).  

João Feres Júnior e Marcelo Jasmin são coordenadores do grupo de pesquisa 

denominado "Grupo de História dos Conceitos e Teoria Política e Social", do IUPERJ (FERES 

JR.,2014, p. 9). 

A história das ideias é uma metodologia de estudo histórica muito próxima da história 

conceitual por tratarem do mesmo objeto de pesqusia: os termos e vocábulos das fontes 

históricas. Elas, entretanto, utilizam diferentes métodos de análise. 

A história dos conceitos e a história do discurso tem o mesmo objetivo de estudar a 

linguagem política, mas  utilizando abordagens metodológicas diferentes. A história conceitual 

analisa os conceitos isoladamente relacionando-os ao contexto histórico dentro de um 

determinado recorte temporal e espacial, enquanto a história do discurso utiliza os discursos, 

que se definem como estruturas mais complexas da linguagem (POCOCK, 2006, p. 83).  

A abordagem da história dos discursos apresenta uma crítica à história dos conceitos, 

John Pocock, um dos principais teóricos da escola inglesa, diz que a orientação da pesquisa 

histórica em conceitos separadamente e organizados de forma alfabética na forma de dicionário, 

não consegue apresentar as relações destes conceitos nas formações linguísticas mais amplas 

utilizadas em determinado contexto  político. Dessarte, os discursos são compreendidos como 

“estruturas linguísticas” com conteúdo semântico, não sendo passíveis redução ao significado 

de um conceito individual (POCOCK, 2006, p. 88-90). 

A característica principal da história do discurso político é a “teoria dos atos de fala” de 

Austin, que analisa os textos políticos tanto na semantica como na performance dos indivíduos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Christian_Meier
https://pt.wikipedia.org/wiki/Christian_Meier
https://pt.wikipedia.org/wiki/Horst_G%C3%BCnther
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Gertz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Gertz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Universit%C3%A1rio_de_Pesquisas_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Pocock
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atos_de_fala
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que escreveram. Essa análise textual entende os discursos políticos compreendem as intenções 

dos autores no ato de produção de suas obras (JASMIN, 2005, p. 28).  

Os conceitos políticos do pensamento de Samuel Pinheiro Guimarães estão ligados ao 

contexto histórico no qual está inserido, mas ao mesmo tempo apresentam uma originalidade 

próprio de sua análise intelectual da política internacional, com especial destaque para a política 

externa brasileira e aos estudos estratégicos. 

 

1.2.2 O conceito de Grande Estado Periférico 

A definição do conceito de Grande Estado Periférico é a seguinte: 

 

Grandes Estados Periféricos são aqueles países não-desenvolvidos, de grande 

população e de grande território, não-inóspito, razoavelmente passível de exploração 

econômica e onde se constituíram estruturas industriais e mercados internos 

significativos (GUIMARÃES, 2002, p. 21). 

 

Esse conceito lembra a denominação de países monstros – de George F. Kennan (1993), 

para categorizar cinco grandes países com territórios continentais, enorme população, e 

relevância no futuro da humanidade. Essa classificação engloba Estados Unidos da América, 

Brasil, Rússia, Índia e China. Estes últimos pertencentes ao grupo chamado BRIC com grande 

importância nas áreas políticas e econômicas do sistema internacional atual.  

O primeiro é o único que não está classificado como um Grande Estado Periférico, mas 

como a superpotência mundial, centro do Império norte-americano, do sistema capitalista 

financeiro e superpotência militar. 

Esse conceito de Grande Estado Periférico para classificação do Brasil foi ajustado na 

evolução do próprio pensamento intelectual de Samuel Guimarães para o conceito de Estado 

Médio, muito mais estrito que o conceito utilizado pelo mainstream teórico. 

No pensamento de Guimarães, Estados Médios são aqueles com capacidade de 

desenvolvimento autônomo, sendo localizados regionalmente: América Latina – Brasil e 

Argentina; África Subsaariana – Nigéria e África do Sul; Magrebe e Oriente próximo – Turquia 

e Irã; Ásia – Coreia e Indonésia. Esses Estados médios são definidos por Guimarães como: 

 

Estados com maior capacidade potencial para atingir níveis de desenvolvimento 

político e econômico superior, a partir de uma avaliação de fatores econômicos, de 

ocorrência e distribuição de recursos naturais, de situação geopolítica, de dimensão 

de território e população, de características de política econômica, de compromissos 

assumidos e de fatores políticos (GUIMARÃES, 2013, p. 26) 
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Os principal objetivo estratégico dos Grandes Estados Periféricos para “assegurar 

condições internacionais favoráveis, consiste em ativamente contribuir para o prevalecimento 

de uma ordem mundial multipolar” (GUIMARÃES, 2002, p. 14), para participar das estruturas 

hegemônicas de poder de forma soberana ou reduzir as suas vulnerabilidades externas em 

relação à essa estrutura (GUIMARÃES, 2002, p. 135). 

O Conceito de “Estrutura hegemônica de poder” é utilizado para substituir o de Estado 

Hegemônico, por facilitar o entendimento do processo, sem a necessidade de debater a possível 

existência de uma potência hegemônica. Em razão dessa flexibilidade conceitual, procura 

generalizar a definição de Estado hegemônico:  

 

Estado hegemônico se pode entender aquele Estado que, em função de sua 

extraordinária superioridade de poder econômico, político e militar em relação aos 

demais Estados, está em condições de organizar o sistema internacional, em seus 

diversos aspectos, de tal forma que seus interesses, de toda ordem, sejam assegurados 

e mantidos, se necessário pela força, sem Potencia ou coalizão de Potências que possa 

impedi-lo de agir (GUIMARÃES, 2002, p. 25) 

 

Seguindo essa linha de raciocínio esse novo conceito amplificado de “estruturas 

hegemônicas de poder” incluiria: 

 

Vínculos de interesse e de direito, organizações internacionais, múltiplos atores 

públicos e privados, a possibilidade de incorporação de novos participantes e a 

elaboração permanente de normas de conduta (GUIMARÃES, 2002, p. 28)  
 

O conceito de Estruturas Hegemônicas de poder de Guimarães pode ser comparado ao 

conceito de ultra-imperialismo de Moniz Bandeira, que apresenta de forma geral os mesmos 

objetivos estratégicos de manutenção do status quo da ordem internacional: 

 

 As características do ultra-imperialismo, o cartel das potências industriais, sob a 

hegemonia dos Estados Unidos, que configuram a única potência capaz de executar 

uma política de poder, com o objetivo estratégico de assegurar fontes de energia e de 

matérias primas, bem como os investimentos e mercados de suas grandes corporações, 

mediante a manutenção de bases militares, nas mais diversas regiões do mundo, nas 

quais avança seus interesses, através da mídia, ações encobertas dos serviços de 

inteligência, lobbies, corrupção, pressões econômicas diretas ou indiretas, por meio 

de organizações internacionais, como Banco Mundial, FMI, onde detém posição 

majoritária. As guerras, para o consumo dos armamentos e aquecimento da economia, 

foram transferidas para a periferia do sistema capitalista. (WEISSHEIMER, 2013). 

 

O conceito de estratégia é extremamente amplo no pensamento de Samuel Guimarães, 

abrangendo em alguns momentos a estratégia propriamente dita que envolve como objeto de 

estudo dual, representado pelo binômio defesa nacional e segurança internacional 

(FIGUEIREDO, 2015), em outros tratando de questões de poder em sentido amplo, envolvendo 

a área política, militar, econômica e ideológico-cultural. 
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A estratégia para Guimarães é amplificada para os posicionamentos das diversas formas 

de inserção internacional. O adjetivo “estratégico” é utilizado para valorização das visões de 

mundo e formas de ação política em áreas que atingem a sociedade em sua “Macroestrutura” 

(GUIMARÃES, 2006, pp. 33-71). 

As parcerias estratégicas é outro conceito que teve grande relevância no governo, sendo 

utilizado para estreitar relações políticas e econômicas no âmbito bilateral, apesar de não 

configurar necessariamente uma relação direta de cooperação no âmbito militar. 

Ao analisar as estratégias dos Estados Unidos para cada uma das principais áreas de 

manutenção de seu poder – política, econômica, militar e ideológica – valora como “Grande 

Estratégia” para dar uma relevância maior para a estratégia do “Estado Imperialista” por sua 

influência em todo o sistema internacional ou por estar relacionada à “macroestrutura do 

poder”, no mais alto nível da estratégia.  

A definição clássica de estratégia para o teórico da guerra Clausewitz – considerado um 

dos fundadores da estratégia moderna, que posteriormente caracteriza-a pela elucidação do 

objetivo da guerra ter um fim político, é a seguinte: 

 

 Tatics is the theory of the use of military forces in combat. Strategy is the theory of 

the use of combats for the object of the War (CLAUSEWITZ, 1982, p. 173)
 30 

 

A definição de estratégia estadunidense mais contemporânea de origem militar oficial 

apresenta uma perspectiva mais ampla do termo, muito mais alinhado à definição de grande 

estratégia e ao pensamento de Guimarães para a estratégia tanto dos Estados Unidos como para 

o Brasil. 

 

A arte e ciência do desenvolvimento e emprego político, econômico, psicológico e de 

forças militares necessárias durante a paz e a guerra, para possibilitar o máximo apoio 

às políticas, a fim de incrementar as possibilidades e consequências favoráveis de 

vitória e reduzir as chances de derrota. (LUTTWAK, 2009, p. 332) 31  
 

A versão mais recente dessa definição dos Estados Unidos de estratégia é mais simples 

e objetiva: 

 

 
30 Traduções para o português: “A tática ensina o emprego das forças armadas no engajamento; a estratégia ensina 

o emprego dos engajamentos como o objetivo da guerra” (LUTTWAK, 2009, 332); “A tática constitui a teoria do 

emprego das forças armadas na batalha; a estratégia compõe a teoria do emprego da batalha para o objetivo da 

guerra” (PARET, 2001, p. 263). 
31 Tradução de Edward Luttwak “The art and Science of developing and using the political, economic, 

psychological, armed forces of nation, during peace and during war, to afford the maximum support to national 

policies, in order to increase the probabilities and favorable consequences of victory and to lessen the chances of 

defeat” (Dictioinary of United States Military Terms for joint Usage, 1950, p. 88, U.S., Joint Chiefs of Staff). 

Disponível em https://archive.org/details/DictionaryOfTheUnitedStatesMilitaryTermsForJointUsage/page/n87 

Acesso em: 6 de jun. de 2019 

https://archive.org/details/DictionaryOfTheUnitedStatesMilitaryTermsForJointUsage/page/n87
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Uma ideia prudente ou um conjunto de ideias para empregar os instrumentos de poder 

nacional de modo sincronizado e integrado para alcançar objetivos de teatro, nacionais 

e/ou multinacionais. (Department of Defense, 2019, p. 223)32 

 

Esta última definição assemelha-se bastante à definição de grande estratégia, que é um 

termo chave para entender o pensamento de Samuel Guimarães e sua contribuição para a 

Grande Estratégia Brasileira. 

O termo estratégia surgiu na ideia sobrepujar o inimigo durante a guerra, do conflito de 

natureza bélica, etimologicamente tem origem na palavra grega strategos – general ou 

comandante militar no período da democracia ateniense, destacando-se a obra de Tucídides A 

guerra do Peleponeso (2001), do estratego ateniense considerado o pai da história. 

Esse conceito contemporaneamente é mais amplo envolvendo outras formas de exercer 

o poder, além do plano político-militar outras áreas correlatas como o plano econômico e 

cultural-ideológico entram na decisão política de cada país, especialmente após a aplicação da 

teoria dos jogos nas relações internacionais: 

 

O conceito reforça a percepção de planejamento minucioso para o combate, que busca 

tirar o máximo proveito das próprias vantagens – competitivas – e das fraquezas do 

inimigo. No plano econômico e político, sua aplicação se disseminou sobretudo a 

partir dos anos quarenta, por intermédio da teoria dos jogos, campo da matemática 

aplicada que foi tomado de empréstimo por inúmeras disciplinas interessadas em 

prever com exatidão o comportamento do indivíduo em situações “estratégicas”, nas 

quais uma decisão particular depende das escolhas dos demais agentes. (MARZANO, 

2011, p. 48) 

 

A percepção ampla do conceito de estratégia por Samuel Guimarães não engloba a 

utilização mais recente do termo na área de administração e negócios, mas sim, naqueles 

grandes temas da política internacional, intimamente ligados à política externa do ator estatal, 

não obstante essa interpretação equivocada no ramo empresarial:   

 

 uma empresa deve adotar uma estratégia de produção, de vendas, de marketing, de 

contratação de pessoal, de negociação de preços, e assim por diante. Também ao 

Estado apresentam-se, a todo o momento, distintas decisões a respeito de estratégias 

futuras. A estratégia de inovação, por sua vez, será a que defina a capacidade de 

sobreviver, de desenvolver-se e de ajustar-se às rápidas mudanças impostas pela 

competição externa. (MARZANO, 2011, p. 48) 

 

A clássica acepção de estratégia definida como “a arte de aplicar os meios disponíveis 

com vistas à consecução de objetivos específicos” (PINTO, p. 31) transformou-se no fim do 

século XX para significar: 

 
32 Tradução nossa. Versão original de estratégia: “A prudent idea or set of ideas for employing the instruments of 

national power in a synchronized and integrated fashion to achieve theater, national, and/or multinational 

objectives.” (DOD Dictionary of Military and Associated Terms, 2019, p. 223, U.S., Department of Defense). 

Disponível em:  https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/dictionary.pdf Acesso em: 06 de jun. 

de 2019. 

https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/dictionary.pdf
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as técnicas de transformação do presente, ou a arte de projeção dos anseios da 

sociedade em uma realidade futura. O pensamento estratégico no Ocidente, (...). Peter 

Paret escreve que o pensamento estratégico é a razão aplicada, ou seja, ‘o 

desenvolvimento e a utilização de todos os recursos do Estado, inclusive os 

intelectuais, com o objetivo de implementar sua política em tempo de guerra’. Esse 

ponto de vista é mais aplicável ao ponto de vista das grandes potências militares. Em 

países em desenvolvimento, e em particular no Brasil, a perspectiva tem sido outra. 

Os mais esclarecidos estudiosos de estratégia reconheceram, desde cedo, que Forças 

Armadas numerosas e bem armadas, sem uma base econômica capacitada a 

sustentá-las, representavam uma ilusão em face ao poder das nações dominantes. 

Nossos estrategistas preocuparam-se mais com a construção do futuro do país do que 

com os temas estritamente bélicos. (PINTO, 2015, p. 31)  

 

Essa é exatamente a visão de Samuel Guimarães sobre o conceito de estratégia, a 

aplicação dos recursos do Estado para atingir os interesses nacionais formados pelos anseios da 

sociedade brasileira, no desenvolvimento nacional e na construção de uma realidade futura 

favorável aos seus nacionais. 

Na concepção de estratégia das forças armadas brasileiras destaca-se o pensamento de 

Golbery do Couto e Silva33, que guiou o debate na ESG afirmando que a estratégia servia para 

potencializar o poder nacional conectada à política de segurança nacional:  

  

“a Estratégia, arte antes reservada à maestria dos chefes militares na condução de suas 

campanhas, tendo atingido a maioridade, alçou‑se a planos muito mais elevados, 

caracterizando‑se como uma verdadeira política de segurança nacional” (COUTO e 

SILVA, 1981, p. 25, grifos nossos) 

 

O conceito de estratégia para a Secretaria de Assuntos Estratégicos, utilizava a palavra 

nessa acepção mais ampla (PINTO, 2015, p. 33) conectada ao desenvolvimento nacional: 

 

O conceito atual de estratégia se associa à mudança, ao emprego de meios disponíveis, 

de modo a alcançar no longo prazo fins precisos e em grande escala. Com a revolução 

tecnológica em curso − e a própria dinâmica do sistema capitalista − fortaleceu‑se em 

todo o mundo a expectativa de que as sociedades e os grupos sociais podem, por meio 

de ações deliberadas, alterar seus destinos. As estratégias gerais (com repercussões 

multidisciplinares) ou setoriais (de escopo mais restrito) 

(SARDENBERG, Ronaldo. A Inserção Estratégica do Brasil. Apud. ARAÚJO, Braz. 

Estratégia no novo cenário mundial: anais. São Paulo: NAIPPE/USP, 1996) 

 

A área de conhecimento dos estudos estratégicos na academia trata desse novo campo 

de pesquisa com enfoque político e ligado às relações internacionais, segundo o professor 

 
33 General e geopolítico brasileiro, criador da doutrina da segurança nacional e autor de “Geopolítica do Brasil” e 

“Planejamento Estratégico”, foi um dos fundadores do Serviço Nacional de Inteligência (SNI) – cujas funções 

foram assumidas pela SAE nos anos 90 após a sua criação. 



40 

 

Eurico Figueiredo (2009b), “os Estudos Estratégicos teriam como focos centrais a defesa e a 

segurança dos sistemas estatais nos âmbitos nacional e internacional”. 

Nesse diapasão, define o objeto de investigação dos estudos estratégicos por meio do 

complexo de defesa nacional/segurança internacional (FIGUEIREDO, 2015, p. 108), 

consequentemente, esse complexo deve ser analisado em uma “moldura” mais ampla no espaço 

externo, logo, “a segurança internacional deve ser compreendida como formando um 

subsistema que supõe um outro ainda maior, o sistema de relações internacionais” 

(FIGUEIREDO, 2015, p. 111).  

A contribuição do pensamento de Samuel Pinheiro Guimarães, portanto, insere-se 

dentro de uma das subáreas do campo científico dos Estudos Estratégicos, denominada por 

Figueiredo (2015): “Estudos Estratégicos e Relações internacionais”. 

Essa subárea é exatamente o enfoque da pesquisa na análise da contribuição intelectual 

do pensamento de Guimarães, no qual essas duas áreas de relações internacionais e estudos 

estratégicos são intimamente associadas, não sendo possível entender uma sem a outra. 

 

1.2.3 O Imperialismo Americano e o Subimperialismo Brasileiro  

O Imperialismo é um dos principais conceitos para entender o pensamento de Samuel 

Guimarães, é uma forma de atuação do Estado no Sistema Internacional na qual exerce seu 

poder para atingir seus interesses nacionais, assim definido: 

 

Imperialismo é o exercício do poder, da capacidade de ação de um Estado para impor, 

pela persuasão, pela pressão, pela ameaça ou pela força, a outros Estados 

compromissos e comportamentos que beneficiam o Estado imperialista do ponto de 

vista econômico, militar e político (...) [aumentando] o bem-estar econômico das 

classes hegemônicas de sua sociedade (GUIMARÃES, 2013, p.11) 

 

Na visão do autor denomina os Estados Unidos da América como o “novo Império”, 

apesar dos enormes recursos econômicos, ideológicos e militares gastos em políticas de “regime 

change” na busca de seus objetivos, sua estratégia hegemônica – proclama “não agirem jamais 

como imperialistas, mas sim como uma nação democrata, respeitadora do Direito e dedicada 

ao bem da humanidade” (GUIMARÃES, 2013, p.12). 

Esse Imperialismo estadunidense tem origem no conceito de Império Americano 

apresentado por Helio Jaguaribe e desenvolvido por Moniz Bandeira, que difere do romano e 

do britânico, por não ter uma declaração formal e não ter responsabilidade com o 

desenvolvimento das províncias, resumidamente: 

 

o Império Americano é diferente do Império Romano e do Império Britânico. Ainda 

que informal, isto é, não declarado, os Estados Unidos constituem um império. São a 
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única potência, com bases militares em todas as regiões do mundo e cujas Forças 

Armadas não têm como finalidade a defesa das fronteiras nacionais, mas a intervenção 

em outros países. Desde sua fundação, em 1776, os Estados Unidos estiveram at war 

214 em seus 236 anos do calendário de sua existência, até dezembro de 2012. Somente 

em 21 anos não promoveram qualquer guerra. E, atualmente, o governo do presidente 

Barack Obama promove guerras secretas em mais de 129 países. O Império 

Americano (e, em larga medida, as potências industriais da Europa) necessita de 

guerras para manter sua economia em funcionamento, evitar o colapso da indústria 

bélica e de sua cadeia produtiva, bem como evitar o aumento do número de 

desempregados e a bancarrota de muitos Estados americanos, como a Califórnia, cuja 

receita depende da produção de armamentos. (WEISSHEIMER, 2013) 

 

Esse conceito de Império influenciou o contemporâneo teórico argentino Marcelo 

Gullo34 no qual destaca a diferença com os impérios históricos pela inexistência de uma 

formalização: 

 

O império histórico conhecido se caracteriza pela formalização do domínio da 

metrópole sobre a província ou a colônia. (...) O império norte-americano tomou como 

exemplo a política de dominação cultural exercida pelo império britânico mas, ao 

contrário deste, a experiência europeia o levou à conclusão de que não deveria exercer 

um domínio formalizado sobre as áreas que estavam sob a sua influência. (GULLO, 

2006, p. 53) 

 

O termo “supercompetitividade” criado por Samuel Pinheiro Guimarães na “teoria” dos 

Grandes Estados Periféricos para explicar a assimetria existente entre a economia central do 

“Império americano” e a economia dos demais países subdesenvolvidos da América Latina é 

uma aprimoração da ideia de subcompetitividade desenvolvida por Helio Jaguaribe 

(GUIMARÃES, 1999, p. 32) ao tratar dos projetos da Alca e o Mercosul para o Brasil. 

O Imperialismo é um conceito central para a compreensão da estratégia do Brasil como 

um Grande Estado Periférico dentro do pensamento de Samuel Guimarães, em razão de 

geograficamente estar localizado dentro da zona de influência do maior Estado imperialista do 

atual sistema internacional: Estados Unidos da América – que formam o “Império Americano”. 

O Brasil sofre críticas de exercer um “subimperialismo” na América do Sul por parte de 

seus vizinhos, em grande parte pela política externa da ditadura militar35 no país. Entretanto, a 

internacionalização das empresas brasileiras no início dos anos 2000 com apoio das políticas 

neodesenvolvimentistas do governo Lula com a reorientação estratégica do BNDES (LUCE, 

2007; SANTOS, 2018) também foi acusado de “subimperialismo”. 

 
34 Professor da Universidade Nacional de Lanús e da Escuela Superior de Guerra en la Maestría en Estrategia y 

Geopolítica. Teórico das relações internacionais em perspectiva periférica e crítico da teoria do realismo periférico 

(Escudé, 1995) que fundamentou a política externa do governo Menem. 
35 O regime ditatorial do Brasil durou 20 anos, do Golpe de 1964 até a redemocratização em 1985, alguns autores 

denominam o golpe como de caráter civil-militar devido a participação de parte da sociedade civil. Uma corrente 

minoritaríssima ligada às forças armadas classifica o evento como “revolução de 1964”.  
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O subimperialismo foi conceitualmente construído por Ruy Mauro Marini dentro da 

teoria da dependência, para compreender a atuação da política externa do regime miliar 

brasileiro sendo compreendido como: 

 

O subimperialismo corresponde à expressão perversa da diferenciação sofrida pela 

economia mundial, como resultado da internacionalização da acumulação capitalista, 

que contrapôs ao esquema simples da divisão do trabalho – cristalizado na relação 

centro-periferia, que preocupava a Cepal – um sistema de relações muito mais 

complexo. Nele, a difusão da indústria manufatureira, elevando a composição 

orgânica média nacional do capital, isto é, a relação existente entre meios de produção 

e força de trabalho, dá lugar a subcentros econômicos (e políticos), dotados de relativa 

autonomia, embora permaneçam subordinados à dinâmica global imposta pelos 

grandes centros. Como o Brasil, países como a Argentina, Israel, o Irã, o Iraque e a 

África do Sul assumem – ou assumiram, em algum momento de sua evolução recente 

– caráter subimperialista, ao lado de outros subcentros em que essa tendência não se 

manifestou plenamente ou apenas se insinuou, como, na América Latina, o México e 

a Venezuela (MARINI, 1992 apud. LUCE, 2011, p.1) 
 

Essa crítica decorre em parte pela política intervencionista do período imperial brasileiro 

na Bacia do Prata, especialmente após a Guerra do Paraguai36. 

Outra corrente que acusa o Brasil de subimperialismo argumenta que a associação aos 

Estado Unidos no combate ao comunismo durante a guerra fria, na chamada Operação Condor37 

e a Operação Trinta Horas38, configura essa modalidade de ação intervencionista.  

No debate sobre o conceito de subimperialismo em análise comparativa entre o período 

ditatorial do regime militar e o democrático dos governos Lula. 

 Segundo Jaeger (2018, p. 251), “o conceito de subimperialismo de Marini é uma teoria 

que responde ao seu tempo, com difícil aplicação para o contexto dos anos 2000”, apesar da 

expansão regional do capital brasileiro, os períodos são distintos. A cooperação prevalece sobre 

a intervenção associada da doutrina de segurança do primeiro período. 

Esse conceito é visto por Guimarães somente como um desafio político a ser superado 

pelo Brasil convencendo os demais países sul-americanos da sua inexistência. Ele afirma que 

“a expansão das empresas brasileiras pode apresentar grave desafio político, ao ressuscitar 

acusações de subimperialismo” (2013, p. 110), quando questionado em entrevista “o que é o 

subimperialismo?” interpreta que a disciplina de empresas estrangeiras é uma questão da 

legislação de cada país: 

 
36 Uma corrente minoritária ligada à uma reinterpretação da Guerra do Paraguai realizado no período ditatorial 

paraguaio de Stroessner (DORATIOTO, 2002). 
37 “A Operação Condor foi uma “aliança político-militar entre os vários regimes militares da América do Sul – 

Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai com a CIA dos Estados Unidos, levada a cabo nas décadas 

de 1970 e 1980 – criada com o objetivo de coordenar a repressão a opositores desses regimes e eliminar líderes de 

esquerda instalados nos países do Cone Sul”. (JAEGER, 2018, p. 239) 
38 Um plano militar do governo brasileiro de invadir o Uruguai em 1971 e impedir a expansão do comunismo na 

região por intermédio de um golpe militar (SILVA, 2018) 
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Para você ter subimperialismo, é preciso primeiro ter uma definição de imperialismo. 

Imperialismo é o que? É você controlar outro país? Controlar o sistema político 

daquele país? Imperialismo é isso. É influir sobre o seu processo político e econômico. 

Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter empresas brasileiras nesses países, e que, 

digamos, esses países têm autonomia, têm capacidade para fazer sua própria 

legislação, para punir as empresas. Ou deveriam ter... Dentro do sistema em que nós 

vivemos, como é que o Estado brasileiro pode, fora do seu território, pelo fato de a 

empresa ser brasileira, forçá-la a ter certo comportamento? Até dentro do próprio 

território às vezes é difícil (RARI, 2013, p. 10) 

 

Esse posicionamento em relação ao plano militar é de autonomia, pelo desenvolvimento 

da ciência e de tecnologia nacional, para enfrentar a vulnerabilidade política e dependência 

externa para equipamentos bélicos para aumentar seu poder dissuasório e garantir a soberania 

nacional.  

Nesse sentido, Wilson (2016, p. 75) entende que essa ideia se coaduna com a de 

“transformar o Brasil num polo ‘subimperialista’ com protagonismo maior de empresas 

brasileiras”. Para Guimarães, no entanto, essa atuação na América do Sul se configura na forma 

de uma liderança buscando a cooperação, e não seria exercida de forma hegemônica.  

A prioridade da Política Externa do Governo Lula foi a América do Sul. A estratégia 

de desenvolvimento de Samuel Guimarães, por sua vez, foi construída sobre o plano de fundo 

da integração regional sul-americana, nesse caso mesclando o pensamento como intelectual 

com prática na atuação como diplomata. 

O conceito de América do Sul na diplomacia é fruto de uma construção intelectual 

recente, iniciando-se na percepção diplomática da melhor prática de inserção internacional. 

Esse conceito tem grande relevância nos discursos diplomáticos brasileiros (SANTOS, 2014, 

p. 7). 

Os discursos têm relação com as duas vertentes estratégicas diplomáticas de inserção 

internacional previstas por Guimarães (2006, p. 64), na qual no âmbito regional pode ser 

hemisférica (representada pela ALCA) ou sul-americana (representada pelo Mercosul, 

progredindo para a Unasul). A escolha pela segunda prioridade no governo Lula corrobora na 

prática a própria determinação constitucional de integração latino-americana. 

A constituição de diversos países sul-americanos como Brasil39 e Uruguai40 definem a 

integração regional como forma de atuação dos Estados nas relações internacionais, não 

obstante esse dispositivo jurídico, que identificam as relações com a América Latina como 

prioridade de Estado durante o período de redemocratização da região, e, justamente, no 

 
39 Art. 4º, parágrafo único, CRFB/88. 
40 Antecedentes y reformas de la Constitución de la República Oriental del Uruguay de 1997. 
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decorrer desse processo de integração, ocorre a construção do conceito político de América do 

Sul para substituir o de América Latina (AMORIM, 2011, p. 20-1). 

A diferença entre esses dois conceitos do ponto de vista político encontra-se na sua 

origem, o conceito de América do Sul é construído pela diplomacia brasileira com respaldo da 

academia da região sobre relações internacionais e política externa vinculada a onda 

integracionista. 

  A história do conceito de “América Latina” para a escola latinoamericanista 

estadunidense, segundo Feres (2005, p. 16)., é utilizado para definir uma localização geográfica, 

logo, como fica demonstrado em matérias jornalísticas e artigos acadêmicos.  

O século XX foi quando a tentativa de teorizar e transformar o termo em um conceito 

começou a ser construído. Em Velas ao mar a autora Marie Junqueira (2015) utiliza a 

metodologia de relatos de viagem para pesquisar a U.S. Explore Expedition realizada entre 1838 

e 1842. Na descrição da América do Sul, os expedicionários apresentam uma clara visão 

eugênica de superioridade do branco norte-americano protestante, em referência aos 

“atrasados” mestiços católicos de terras sul-americanas.  

A própria definição do dicionário Oxford descreve negativamente o termo latino 

americano, caracterizando-o como “orgulhoso, apaixonado, impetuoso, extravagante na 

aparência, e algumas vezes indiferente e impetuoso” (Oxford English Dictionary apud. FERES 

JR., 2005, p. 17), adjetivando-o com palavras como temperamento, comportamento e língua, 

historicamente utilizadas em discursos racistas. 

Essa definição demonstra ser um pensamento anglo-saxão enraizado em sua cultura 

representando um desprezo em relação aos latino-americanos.  

Essa perspectiva negativa, era usada como contraponto para o anglo-saxão que seria 

pragmático, disciplinado e racional, na outra face do continente o latino-americano seria “vil, 

desprezível, baixo, injusto, imoral e reacionário, contrário à imagem glorificada da cultura e da 

sociedade americana” (FERES JR., 2005, p. 20).  

De um lado o caos, desordem, devassidão, corrupção, imoralidade latino-americanas, 

de outro a ordem, a praticidade, a moralidade e racionalidade anglo-saxã. Esses dois pontos 

antagônicos seriam em uma análise mais profunda, muito similares ao pensamento brasileiro 

de tentar se separar e desvincular-se da América latina, entendo-os como o outro, aqueles que 

são desorganizados e caóticos, divididos pelo republicanismo e pela democracia, enquanto a 

Monarquia brasileira garantia a manutenção da paz, da ordem e progresso, com a figura do 

imperador o símbolo da unidade nacional. 
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Os estadunidenses, segundo o autor, não superaram os preconceitos do passado em 

relação à América Latina, foram apenas silenciados, mudaram os parâmetros de raça inferior 

para atrasados, de selvagens para não-desenvolvidos, de não civilizados para cidadão do 

terceiro mundo. Essa visão estereotipada do conceito produzida pela academia do “Império 

Americano” não se reverbera na sua origem de vertente histórica. 

A origem do termo América Latina – que pode significar tanto uma ideia como um 

nome, tem suas raízes mais longínquas na palavra “América”. Essa palavra nasce em 1507 para 

referir-se ao Novo Mundo e diferenciá-lo do Velho Mundo, cunhada pelo geógrafo alemão 

Martin Waldseemüller, em homenagem à Américo Vespúcio, na publicação Introdução à 

Cosmografia (FARRET; PINTO, 2011, p. 33). 

O período pós-independência transforma o termo América em Hispanoamérica, 

consolidado após a Conferência do Panamá de 1826, para as elites locais designarem os novos 

Estados em formação no continente e diferenciá-los do Império brasileiro e os Estados Unidos 

da América (FARRET; PINTO, 2011, p. 34). 

A gênese do termo América Latina nasce dessa necessidade identitária de 

diferenciação em relação aos Estados Unidos – América Saxônica, que se apropriaram do nome 

“América”. O termo aparece pela primeira vez na Conferência de Paris, em 1856, originado 

pelo pensamento intelectual do chileno Francisco Bilbao, mas se consolidaria em parte da 

historiografia como um conceito identitário com o poema Las dos Américas de Torres Caicedo 

três meses após a conferência (FARRET; PINTO, 2011, p. 38). 

A construção da ideia de América Latina, segundo pensamento latino-americano, em 

perspectiva histórica caracteriza-se por um lado pela gênese no discurso da elite político-

econômica criolla da América espanhola e por outro lado pela particularidade da “não 

participação do Brasil no Processo de construção ideológica da América Latina” (FARRET; 

PINTO, 2011, p. 32). Essa construção discursiva no caso da América do Sul teve ampla 

participação brasileira com um líder regional, em especial no discurso diplomático. 

Essa mudança decorre da construção do conceito de América do Sul com grande 

relevância da diplomacia e implementada pela dupla Lula e Celso Amorim, e intelectualmente 

construída pela dupla Marco Aurélio Garcia e Samuel Guimarães. Essa relevância diplomática 

na construção do conceito é de grande importância para Villafañe: 

 

O conceito de América do Sul foi firmemente estabelecido no discurso diplomático 

brasileiro e passou também a ser usado pela imprensa, pela academia, por formadores 

de opinião e, crescentemente, pela própria população. A ideia de América do Sul como 

um projeto comum passou também a ser discutida e cada vez mais aceita pelos demais 

países sul‑americanos. Se o ponto final desse processo será a integração 
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latino‑americana ou uma proposta mais abrangente de integração hemisférica, é difícil 

prever (SANTOS, 2014, p. 198) 

 

O projeto de construção de uma comunidade sul-americana de nações e de um “espaço 

econômico comum no continente (...) foi emoldurada na visão estratégica de transformação da 

ordem internacional e de busca de uma melhor inserção internacional para o Brasil”. O primeiro 

e mais importante passo foi o tratado de amizade Brasil-Argentina entre Afonsín e Sarney, 

assim como os acordos na área de energia nuclear e hidrelétrica, iniciando a construção da 

confiança. 

A continuação dessa política na economia foi a criação do Mercosul em 1991, com 

alicerce nas duas potencias regionais do Cone Sul. A formação da aliança estratégica entre 

Brasil-Argentina – os Grandes Estados Periféricos da América do Sul, junto com o 

entrelaçamento nas negociações inter-regionais com os países andinos, formam a base estrutural 

da Unasul – Mercado Comum do Sul (Mercosul) e Comunidade Andina (CAN), unindo 

politicamente todos os países da região41. 

 A separação do México em decorrência da criação do Tratado Norte-americano de 

Livre-Comércio (Nafta)42, causa um questionamento sobre a ideia de uma região única chamada 

“América Latina”. 

Nesse sentido, aponta Maria Regina Soares de Lima e Mônica Hirst (2009, p. 57), ao 

apresentar a identidade brasileira como sul-americana: 

 

“A presença regional e internacional do Brasil tem sido percebida como um processo 

intimamente associado à emergência da América do Sul como um grupo particular no 

interior da comunidade internacional. A construção da identidade do Brasil, como país 

latino-americano, foi, portanto, gradualmente substituída pela ideia de país sul-

americano” (grifos nossos). 

 

Essa mudança da identidade Latino-americana para a Sul-americana tem como marco 

cambial o ano 2000, na I Cúpula dos Chefes de Estado e do Governo da América do Sul, sediado 

em Brasília. 

 A escolha do projeto sul-americano por meio de uma “intensa atividade político-

econômica-estratégica” (PECEQUILO, 2015, p. 4) considerado prioridade para o governo Lula, 

no lugar de um projeto hemisférico com a participação norte-americana, expressou, segundo 

Simões, “a avaliação de que a inserção regional, como etapa fundamental da inserção 

internacional” (2012, p. 14). 

 
41 A Guiana Francesa, como parte da França é uma exceção, por ser um Estado majoritariamente europeu, 

pertencente à União Europeia (UE) não poderia fazer parte da Unasul. 
42 Sigla em inglês 
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A América do Sul, após “cinco séculos de periferia” (GUIMARÃES, 2007), divididos 

em um verdadeiro arquipélago político, separados e enfraquecidos. A América do Sul apresenta 

nesse novo século, na “Era dos Gigantes” (GUIMARÃES, 2006) um momento de inflexão, no 

qual deve integrar-se para conseguir superar os desafios da nova era, aproveitando as janelas 

de “oportunidades” que poderão surgir (GULLO, 2006). 

O objetivo de encontrar seu lugar no mundo (LIMA, 2001) pode ser alcançado com a 

superação do passado colonial, que deixou como legado “a inserção periférica dos países sul-

americanos no sistema capitalista, como meros supridores de matérias-primas para os mercados 

‘centrais’” (SIMÕES, 2012, p. 29). 

No intuito de quebrar essa barreira da integração o Brasil tem buscado a integração 

regional por uma política externa altiva e ativa (AMORIM, 2011), orientado pelos princípios 

básicos para a região do pragmatismo e pela solidariedade (SIMÕES, 2012, p. 22), visando o 

crescimento junto com os vizinhos, de forma sinérgica. Esses princípios basilares são aplicados 

na forma de quatro vetores, no pensamento de Simões:  

 

“primeiro deles é a criação de novas condições para promover um crescimento 

sinérgico e solidário; segundo vetor é a projeção política da América do Sul no 

contexto do reordenamento geopolítico mundial; O terceiro vetor é o 

estabelecimento de um quadro normativo e institucional de cooperação que permita 

potencializar o alcance de objetivos comuns; quarto vetor da política externa 

brasileira é o respeito à pluralidade.” (2012. p. 23-29) 

 

A posição política brasileira é essencial na busca desses vetores, apesar do governo 

Lula defender a tese do “nunca antes na história . . .”, todos os governos das décadas anteriores 

observaram o princípio da prioridade para a América do Sul mesmo que com uma ênfase menor. 

Nesse sentido, segundo o embaixador Rubens Barbosa, “de modo geral, a política  

externa do atual governo para a região não trouxe inovações, visto que todos os governos nos 

últimos vinte anos atribuíram grande prioridade à América do Sul e ao processo de integração 

regional”(2008, p. 12), essa prioridade tornou-se a principal diretriz da política externa do 

governo Lula. 

 Essa priorização da “agenda externa para a América do Sul vem acompanhada de um 

projeto desenvolvimentista, multilateralista, cooperativo e não confrontacionista e de 

consolidação do papel do Brasil de player internacional e líder regional.” (SANTOS), sem ter 

caráter hegemônico. 

Essa liderança regional durante o governo Lula, não apresenta-se, entretanto como 

uma política inédita e incontestável, mas, de fato, a volta de um política que remonta a de 

Juscelino Kubitscheck, ao lançar, em 1958, a Operação Pan-americana, com o fim de 
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reformular os termos do relacionamento com os Estados Unidos, onde estaria subjacente a ideia 

de América do Sul, “mesmo quando o Brasil se referia à América do Latina”. (BANDEIRA, p. 

110). 

Destarte, no fundo, o conceito de “América Latina”, expressava uma posição política 

e cultural que, por diversos motivos, demonstrava uma realidade de organização complexa e 

extremamente difícil, como argumenta Amorim (2011, p. 20), pelos países do Caribe 

incorporados à região, a especificidade cubana, as assimetrias estruturais e geográficas, gerando 

relações internacionais diversas, em especial, com a principal potência continental, não 

conseguindo construir um núcleo para formação de um espaço de integração econômico-

político-social.  

Nessa linha de pensamento o conceito de “América do Sul” foi recuperado pela 

política externa do governo Lula, aprimorada pela expertise do chanceler Celso Amorim (2011, 

p. 21) e a visão estratégica do secretário-geral Samuel Pinheiro Guimarães. Antes, esse conceito 

praticamente não existia, falava-se somente em Cone Sul, ele surgiu no limiar do novo século, 

para uma nova era, para uma política de integração, para a formação de uma Comunidade Sul-

americana de Nações (Unasul). 

 

1.3 Os Nervos do Governo de Karl Deutsch: a política de desenvolvimento 

O livro The nerves of Government, do alemão Karl Deutsch, publicado em 1966, foi 

uma das principais referências na formação intelectual do embaixador Samuel Pinheiro 

Guimarães, como relatado em recente entrevista43. Essa obra apresenta conceitos para 

compreender os modelos de comunicação e o controle político, em uma abordagem de história 

intelectual da escola alemã.  

O conceito de Vontade Política que é um dos conceitos implícitos na obra de Guimarães 

– como um dos principais fatores que impede o Brasil de atingir o máximo de suas 

potencialidades, pode ser definido como: 

 

O ato de colocar em ação dados propostos pelo passado de um sistema formulador de 

decisões, de modo a fazer frente a maior parte ou a toda a informação que neste 

momento é recebida do ambiente (DEUTSCH, 1971, p. 308). 

Outro conceito importante nessa obra é o conceito de poder simples e o de poder em 

sentido amplo: 

 

Poder [simples] é a capacidade para agirmos “à nossa maneira” ou de fazermos “à 

nossa” vontade [ou seja] o poder significa a capacidade de transformar em atos, com 

pouca ou nenhuma modificação, o comportamento implícito em nossas memórias e 

 
43 Ver anexo I: Entrevista com Samuel Pinheiro Guimarães realizada em 7 de agosto de 2019. 
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nas configurações das nossas preferências e valores pessoais. (DEUTSCH, 1971, p. 

309) 

[Poder em sentido amplo é] a capacidade para explicitar uma preferência particular 

no comportamento, ou para alcançar um determinado objetivo, com a mínima perda 

de capacidade para escolher um comportamento diverso, ou buscar um objetivo 

diferente. (DEUTSCH, 1971, p. 310) 

 

Esses conceitos de poder somados ao conceito de vontade formam a política do 

desenvolvimento, sendo o objetivo da política a promoção do “‘interesse público’ ou [do] ‘bem 

comum’ de uma nação ou de uma sociedade ainda maior”. Seguindo a linha da escola realista 

o principal interesse nacional seria “a sobrevivência da família, da comunidade, do povo ou da 

nação” (DEUTSCH, 1971, p. 311). 

Essa política de desenvolvimento apresentada por Deutsch (1971, pp. 311-5) – formada 

pela vontade política e pelo poder, divide o desenvolvimento em seis dimensões de crescimento 

do sistema político: 1. os recursos humanos e a população; 2. o desenvolvimento econômico44; 

3. a disponibilidade de recursos humanos destinados a novos usos; 4. o aumento da autonomia 

ou da autodeterminação; 5. capacidade de mudar os próprios padrões organizacionais ou de 

comunicação para superar os resultados do “efeito de escala” – simplificações estratégicas45; 6. 

O desenvolvimento de longo prazo. 

Neste último critério de crescimento do sistema político, que é objeto da reflexão de 

Samuel Pinheiro Guimarães sobre o Brasil, em especial quando escreve o Plano Brasil 202246, 

incluiria ainda o “aumento da capacidade de mudar de objetivos” em meio aos variados fins 

que a sociedade por intermédio de sua cultura e de seu sistema político tem o poder de escolher 

e perseguir (DEUTSCH, 1971, p. 315). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 O desenvolvimento econômico pode ser resumido pelo “conjunto dos fatores disponíveis de produção, tais como 

os bens de capital, a terra e o trabalho, sem esquecer o desenvolvimento da capacidade e do conhecimento 

tecnológico. 
45 A Lei de Parkinson é a nomenclatura dada às simplificações estratégicas pelos escritos da política e da 

administração conforme Northcote Parkinson, “Parkinson’s Law, and Other Studies in Administration”. Boston: 

Houghton Mifflin, 1957. In: Deutsch, Karl. Os nervos do governo. Rio de Janeiro: Bloch, 1971. 
46 Ver capítulo 2 para mais detalhes. 
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CAPÍTULO 2 – A ANÁLISE TEÓRICO-CONCEITUAL DOS GRANDES ESTADOS 

PERIFÉRICOS SOB A ÓTICA DO PENSAMENTO SUL-AMERICANO 

CONTEMPORÂNEO 

Esse capítulo demonstra como a construção teórica do pensamento intelectual de 

Samuel Pinheiro Guimarães sobre os Grandes Estados Periféricos está definida pelo 

pensamento latino-americano sobre relações internacionais por intermédio de uma perspectiva 

própria e original.  

Inicialmente apresenta os autores que influenciaram seu pensamento e os grandes temas 

na sua produção intelectual sobre relações internacionais sob uma ótica latino-americana 

contemporânea – dependência latino-americana nacionalismo, desenvolvimentismo, inserção 

internacional e integração regional. 

Por fim, busca uma definição e classificação teórico-conceitual desse pensamento, 

partindo da clássica de Teoria das Relações Internacionais (RI) de Raymond Aron, perpassando 

pelo pensamento latino-americano e sul-americano sobre as RI, e finalizando com a análise 

conceitual-paradigmática da escola de Brasília. 

 

2.1 As Origens do pensamento de Samuel Guimarães e sua influência intelectual: uma 

construção teórico-conceitual 

Uma das origens do pensamento intelectual de Samuel Guimarães47 foi aquela difundida 

pelo ISEB, expresso na visão de Helio Jaguaribe sobre as questões de relações internacionais e 

a política externa que deveria ser seguida pelo Brasil em busca de sua autonomia no sistema 

internacional. 

Na prática da política externa durante o governo Lula, o diplomata faz uma releitura 

dessa visão para a atualidade, como fica claro no texto “A Política Externa de Hélio Jaguaribe”, 

onde o estadista relaciona as diretrizes da política externa do Brasil do governo Lula com a 

ideia de política exterior do Brasil de Helio Jaguaribe baseada principalmente no livro “O 

nacionalismo na atualidade brasileira” de 1958. 

De acordo com Guimarães (2015, p. 81), existem quatro temas da sociedade brasileira 

na obra de Jaguaribe, que perpassam o debate nacional, mantendo sua essencialidade e 

relevância no início do século XXI – “o nacionalismo no Brasil, o petróleo e a Petrobras, o 

capital estrangeiro e a política exterior brasileira”. Desses temas centrais do debate político o 

 
47 Em entrevista recente, realizada 2019, como consta no Anexo I, Samuel Pinheiro Guimarães realizou um curso 

no ISEB onde encontrou em contato com as ideias de autonomia e desenvolvimento, mas apenas fez a leitura do 

livro clássico de Helio Jaguaribe em 2015 quando escreveu o texto para homenagear o intelectual brasileiro.  



51 

 

foco da releitura de Samuel Guimarães seria na política exterior de onde retira a base teórica 

para sua obra principal. 

O pensamento de Hélio Jaguaribe é utilizado para justificar as diretrizes da política 

externa do governo Lula, período no qual Samuel Guimarães exerceu papel de grande influência 

no cargo de Secretário-Geral do MRE. A diretriz central apontada seria a defesa dos princípios 

da “não-intervenção” e a “autodeterminação”. 

Desse ponto de partida ramificam-se as demais diretrizes: aceleração do 

desenvolvimento econômico; prioridade à América do Sul; fortalecimento das relações sul-sul; 

defesa da paz e do direito internacional nas relações entre os Estados; diversificação das 

relações militares do Brasil; defesa do multilateralismo. 

Destaca-se as questões referentes à defesa e segurança que foram objetos da reflexão de 

Jaguaribe que vislumbrou no fim da década de cinquenta a possível formação de um sistema de 

segurança regional para a América do Sul, uma prévia do que viria a ser o CDS na égide da 

Unasul, objetivando o aumento da autonomia e a diminuição da dependência. Vejamos as 

convergências das visões desses pensadores: 

 

(...) o sistema de segurança coletiva da América do Sul deverá suprir-se de 

equipamentos e técnicos militares na Europa, de sorte a libertar-se do quase 

monopólio norte-americano em tal setor e privar os Estados Unidos da possibilidade 

de condenar à impotência o sistema sul-americano de defesa por meio de um embargo 

de armas (JAGUARIBE, 1958, p. 289) 

 

A política exterior brasileira [busca] (...) ampliar seu grau de autonomia frente a 

qualquer grande potência, e procurar aproveitar a negociação de contratos de compra 

de armamentos para obter a transferência de tecnologia em área tão complexa e 

sofisticada e tão ciosamente guardada (GUIMARÃES, 2015, p. 99) 

 

A questão da contradição à Alca é outro ponto da sinergia de pensamento entre os dois 

pensadores, assim percebido por Helio Jaguaribe: 

 

A entrada do Brasil na Alca significaria nossa abertura para a supercompetitividade 

americana e portas fechadas naqueles pequenos setores em que somos mais 

competitivos que os americanos. Naquilo em que o Brasil não é competitivo, entrada 

livre para os Estados Unidos. Isto é a Alca. Se seguirmos esse caminho, não teremos 

futuro; seremos satélites de segunda classe (JAGUARIBE, 2002, p. 114) 

 

Quanto à ideologia de Helio Jaguaribe que fundamenta os princípios da política externa 

do governo Lula, comenta ironicamente Paulo Roberto de Almeida: 

 

Coube ao diplomata Samuel Pinheiro Guimarães analisar a sua contribuição para a 

diplomacia, o que fez enfatizando a “notável atualidade nas ideias que [Hélio 

Jaguaribe] defendeu para a política externa” (p. 81). Para “demonstrar” essa 

atualidade, destacou trechos do livro O Nacionalismo na Atualidade Brasileira, de 

1958, indicando as similaridades com as políticas e posturas defendidas a partir de 

2003 pela diplomacia brasileira, da qual ele foi um dos principais ideólogos. As 
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mesmas oposições à época destacadas por Hélio Jaguaribe, entre o capital estrangeiro 

e o nacional, a autonomia ou a submissão ao império, a união da América Latina para 

“neutralizar o poder de retaliação dos Estados Unidos” (p. 89), seriam válidas e 

plenamente atuais (pelo menos para essa diplomacia). (2018, p. 167) 

O nacionalismo na visão de Jaguaribe perpassa pela ideia central de seu pensamento: 

a autonomia. Os rumos da política externa do país apenas podem ser determinados por seu 

povo, quando houver independência, assim, “o que dá a uma nação destino próprio, (...) é sua 

capacidade de autodeterminação e o efetivo exercício dessa capacidade” (JAGUARIBE, 1958, 

p. 253).  A soberania nacional e os interesses nacionais dependem dessa autodeterminação. 

O desenvolvimento é um dos principais interesses nacionais, e a política externa é um 

instrumento para atingir esse fim, ela será “uma política própria, na medida em que o País 

preserve e amplie sua margem de autonomia e consolide seu desenvolvimento, ou simplesmente 

não será nada” (JAGUARIBE, 2002, p. 117). A autonomia está relacionada diretamente ao 

desenvolvimento, ou se tem autonomia e se desenvolve, ou não a tem e não cresce. 

A estratégia americana diverge da estratégia brasileira em relação ao princípio 

constitucional brasileiro e essencial para o multilateralismo das Nações Unidas: o princípio da 

“não-intervenção”. Enquanto o Estado brasileiro busca a consolidação desse princípio na sua 

política externa, os Estados Unido – como uma potência imperial na visão de Guimarães, em 

contraposição, tem outro interesse: 

 

As Grandes Potências se arrogam o direito de intervir nos Estados menores para impor 

modelos de organização política e econômica, em uma estratégia que os Estados 

Unidos chamam de regime change, a pretexto de defender as populações locais contra 

seus próprios governos. A isso chamam essas potências “intervenção humanitária” e 

“direito de proteger” e exercitam esse suposto direito, contrário a todo o direito 

internacional (GUIMARÃES, 2015, p. 82) 

 

2.1.1 A formação do Imperialismo Estadunidense na visão de Moniz Bandeira 

A formação do conceito Imperialismo estadunidense de Samuel Guimarães tem origem 

no pensamento próprio que converge com o pensamento de Hélio Jaguaribe e serviu de 

influência para a interpretação histórica e visão da ação prática na política que faz o intelectual 

Luiz Alberto Moniz Bandeira (2005) realizando uma análise minuciosa das ações imperialistas 

americanas. 

A composição geral dos formuladores dessa política externa nos Estados Unidos é 

composta pela tríade: comunidade acadêmica, burocracia estatal e administradores corporativos 

(ANDERSON, 2015, p. 12).  

Os princípios e valores defendidos é suportado pela “ética protestante” da colonização 

na “ideia de uma nação que gozava de privilégio divino, imbuída de uma vocação sagrada” e o 

valor da liberdade consolidado na guerra da Independência na “crença de que uma república 
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dotada de uma constituição de  liberdade eterna havia surgido no Novo Mundo” (ANDERSON, 

2015, p. 13). 

Essa cultura política ideológica do nacionalismo estadunidense em conjugação com o 

“destino manifesto” tendia ao caminho da imperialismo norte-americano, que se caracterizava 

pelo paradoxo de “excepcionalismo e universalismo” (ANDERSON, 2015, p.13). 

Esse contraste em relação às guerras de conquista imperiais dos Estados Unidos como 

a Guerra contra o México e as Guerras hispano-americanas contra a decadente Espanha (Karnal 

et al.,2007), a abertura dos portos no Japão e o posterior envolvimento decisivo nas guerras 

mundiais que abre o caminho para sua ascensão como superpotência. 

As intervenções estadunidenses no México, Cuba, Haiti, República Dominicana e 

Nicarágua por meio da política do Big Stick de Roosevelt permitiram sua hegemonia no Caribe, 

mas com o aumento da desconfiança dos países latino-americanos48 que deixaram de ver os 

Estados Unidos apenas como um exemplo, mas também como uma possível ameaça como 

explicita as posições política externa Argentina49 e México50 nas conferências pan-americanas. 

Essa percepção de ameaça não era sentida pela diplomacia brasileira, que havia uma 

preocupação muito maior com evitar uma intervenção imperialista europeia alinhando-se aos 

americanos durante a Era do Barão do Rio Branco51. 

Não obstante essa preocupação com o imperialismo europeu, não entendeu relevante 

para sua política externa a cobrança de débitos aplicada pela força da política das canhoneiras52, 

por ser um bom pagador e para evitar atritos com grandes potências (STUART, 2011). O Brasil 

formou nesse período uma aliança não escrita com os Estados Unidos (BURNS, 1966). 

A história das treze colônias livres do Norte da América é marcada pela expansão da 

marcha para oeste, em razão da compra de terras e a guerra. Essa expansão do ponto de vista 

demográfico é formada pela imigração branca – especialmente italiana, irlandesa, alemã e 

 
48 A defesa da soberania nacional e do princípio da não-intervenção foram os princípios que nortearam a 

comunidade hemisférica sendo chancelado pela inclusão da doutrina Calvo por Roosevelt na conferência Pan-

americana de 1936. (TULCHIN, 2016, p. 54) 
49 Principais Doutrinas latino-americanas de não intervenção: Doutrina Calvo da Argentina (1868) – propõe fim 

do direito de investidores extraterritoriais; Doutrina Drago da Argentina (1903) – clama pela proibição de cobrança 

de débitos à força; Doutrina Carranza do México (1918) – clama pela não-intervenção em nenhuma circunstância; 

Doutrina Estrada do México (1930) – clama pelo reconhecimento dos governos de facto; Doutrina Drago-Carranza 

combinação México e Argentina (1933) – Não-intervenção na agenda interamericana.  
50 Max Paul Friedman e Tom Long utilizam o conceito de Balança de Poder Branda na oposição latino-americana 

à intervenção no período de 1898 à 1936, especialmente os casos de Argentina e México. (FRIEDMAN; LONG, 

2015; PAPE, 2005) 
51 O Barão do Rio Branco esteve no cargo de chanceler no período da primeira República entre 1902 e 1912, 

considerado o patrono e fundador dos princípios da diplomacia brasileira, foi o segundo chanceler que ocupou 

mais tempo no cargo estando atrás somente do embaixador Celso Amorim. 
52 O caso mais emblemático da política das canhoneiras ocorreu em 1902 com o bloqueio da Venezuela. (STUART, 

2011) 
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eslava que integravam-se com maior facilidade à cultura americana, do american way of life – 

mas ainda pela imigração de asiáticos e latinos – que sofriam restrições (KARNAL et al., 2007, 

pp. 153; 169; 181)  e está relacionada a noção de self made man, assim como a ideia de terra da 

liberdade, com oportunidades para enriquecimento. 

As colônias do Norte da América expandem seu território à ferro e fogo e formam o seu 

“Império” tomando terras de indígenas, comprando outras de países europeus – Império Russo, 

Reino Unido e República Francesa – ou com o subterfúgio da guerra contra os mexicanos e os 

espanhóis. 

A marcha para o Oeste (KARNAL et al., p.125) foi justificada pelo discurso religioso 

do “Destino Manifesto” que na concepção dessa sociedade norte-americana levava às regiões 

“selvagens”, carentes e necessitadas de ajuda a “civilização e o progresso” configurados na 

“democracia e liberdade” para os desafortunados povos “atrasados”. 

Os Estados Unidos direcionavam suas tropas para a Expansão territorial e guerra contra 

os índios e Mexicanos que estavam em seu caminho para o Oeste e seu “Destino Manifesto”, 

enquanto mantem altas taxas protecionistas durante o processo de industrialização, que se 

iniciou em meados do século XIX, antes mesmo da Itália, Alemanha e Japão. 

A política anticíclica de Roosevelt para recuperação da grande depressão, imigração de 

cientistas europeus para a academia estadunidense e o esforço de guerra contra a ameaça nazista 

foram alguns dos fatores que deram suporte da ascensão dos Estados Unidos como 

superpotência mundial sobrepujando as potências europeias, especialmente com o fim da 

Segunda Guerra Mundial. 

O individualismo inerente à sociedade estadunidense, em razão de sua formação liberal, 

onde o papel do indivíduo é essencial, em alguns momentos históricos tem sido um freio ao 

ímpeto imperial – como ocorreu no caso da Nicarágua e Vietnã, diferenciado essa ação imperial 

americana dos Impérios do passado. 

Por outro lado, o embate e a conquista na expansão territorial e civilizatória permitiu 

que esse controle ocorra de forma mista, ou parcialmente territorial. Os Estados Unidos no 

imaginário do povo americano apresentam-se como uma nação livre que leva liberdade e 

democracia a outros povos. 

Dessarte, explica Turner, em sua gênese de emancipação na forma de uma nova 

civilização “americana” a partir de uma ideia completamente nova do homem e da sociedade 

em que vive.  
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O processo de independência das colônias dos Estados Unidos foi influenciado pelos 

valores iluministas53, especialmente o de liberdade do pensamento de John Locke (1978; 

KARNAL et al., 2007, p. 81), inspirando a revolução americana. A constituição americana 

representa essas ideias, construindo instituições republicanas originárias no imaginário de 

inovação como sociedade de civilização. 

Os principais pensadores sobre o povo norte-americano que se destacaram por 

compreender profundamente o seu tecido social foram o francês Tocqueville (2005) ao analisar 

a questão da justiça e da sociedade estadunidense no clássico A Democracia na América e o 

alemão Weber (2004) que estudou o ethos da sociedade capitalista dos Estados Unidos pela 

análise da ética protestante nas comunidades estadunidenses. 

A revolução americana, cuja proposta de tornar o general Washington no novo rei foi 

recusada, e prevalece a forma de governo republicana federalista, da instituição criada por 

Hamilton, Madison e Jay (1993). 

A guerra civil americana foi a principal guerra dos EUA com o maior número de mortos 

na história das guerras com participação americana, com cerca de 600 mil mortos (KARNAL 

et al., 2007, p. 136). Mas que impulsionou um desenvolvimento industrial do que viria a ser o 

denominado “complexo industrial militar norte-americano”, após 1950.  

Os Estados Unidos aboliram formalmente a escravidão dentro de seu território com a 

guerra civil americana, entretanto, os direitos civis para os negros ex-escravos só viriam a ser 

garantidos com os movimentos da década de 1960.  

A concepção de Estado voltado para expansão territorial dos Estados Unidos promoveu 

uma cultura militar das forças armadas de defesa e expansão do território e projeção externa. 

A guerra de secessão (KARNAL et al., 2007, p. 136) foi o único momento em que o 

exército se voltou para intervenção em assuntos de política doméstica causando um grande 

trauma nesse tipo de ação. No Brasil somente durante o período da primeira República foram 

registrados 18 casos de intervenção militar na política interna (CARVALHO, 2006, p. 15).  

Os Estados Unidos tornam-se a maior potência industrial em 1895 (MARTIN, 2006. p. 

144 apud. BANDEIRA, 2005, p. 42), utilizando sua indústria belicamente como poder militar 

e econômico para exercer uma política exterior “imperial” contra o decadente império colonial 

espanhol. 

 
53 Essays, UK. The enlightement influence on the American Revolution. Disponível em: 

https://www.ukessays.com/essays/politics%20/the-enlightement-on-the-american-revolution-politics-essay.php 

Acesso em: 4 de agosto de 2019. 
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A política imperialista da “doutrina Monroe” inicia sua ascensão de potência regional 

periférica à potência global hegemônica, processo que durou apenas um século, no estudo de 

Moniz Bandeira “da guerra contra a Espanha à guerra contra o Iraque”. 

As diversas formas de intervencionismo estadunidense, como ocorre no Caribe e 

Pacífico e mais recentemente no Afeganistão e Iraque – com objetivos de garantia de insumos 

para sua indústria e a “guerra contra o terror” da doutrina Bush. 

  Dessa forma, entende Pinheiro Guimarães que essas intervenções serviam para: 

“justificar amplos investimentos militares, (...) [e] a aprovação de legislação restritiva dos 

direitos civis (humanos) nos Estados Unidos, em especial a Lei Patriota, e o fortalecimento de 

agências de espionagem, como a NSA, e de agencias de subversão” (2013, p. 131). 

Essas intervenções estão fundamentadas nas “razões de Estado” do Império americano 

refletem os interesses dos monopólios industriais da elite econômica estadunidense que se 

transformam em multinacionais com a globalização, por causa da sua supercompetitividade. 

A teoria de kautsky da emergência do “ultra-imperialismo” é usada para defender a tese 

do Império Americano como fim do processo globalização – ou americanização – que tem 

início nas grandes navegações europeias (BANDEIRA, 2005, p. 29). 

A relação entre política e forças armadas está sinergicamente entrelaçada no complexo 

industrial militar americano que não foi desfeito desde o fim da segunda guerra mundial, Moniz 

Bandeira (2005) destaca o perigo à democracia mais importante do mundo, após a edição do 

USA Patriot Act54. 

A doutrina Bush promoveu diversas intervenções na sua “Guerra contra o terror”, com 

acusações de violações contra os direitos humanos no Afeganistão e invenção de pretexto falso 

para invasão do Iraque55, agindo ilegalmente e violando a Carta das Nações Unidas que não 

permiti a intervenção sem uma resolução do Conselho das Nações Unidas (PLATIAU; 

VIEIRA, 2006). 

A classificação dos Estados Unidos da América como o Império Americano na teoria 

política, suscita críticas sobre a sua força na atualidade e da manutenção ou não como 

superpotência mundial. Da mesma forma, se discute a existência ou não de um Império que não 

 
54 USA Patriot Act foi um decreto assinado pelo presidente George W. Bush em 26 de outubro de 2001, logo após 

o atentado de 11 de setembro, permitindo a interceptação de conversas telefônicas e e-mail de pessoas e 

organizações pelos órgãos de segurança e inteligência, sem a necessidade de autorização pela Justiça para casos 

suspeitos de terrorismo. Esse decreto foi transformado em lei pelo congresso estadunidense em 2015 por 

intermédio do USA Freedom Act.  
55 Entrevista de Samuel Pinheiro Guimarães ao site Tutaméia. TUTAMÉIA. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=h6fba_Pw_BQ Acesso em: 20 out. 2018. 
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se denomina império, e tenta se desvincular da acunha no debate político, considerando o termo 

um anacronismo. 

A denominação deveria ser “hiperpotência” ou “superpotência”, devido ao seu caráter 

universal de dimensões continentais. A existência história concreta desse Império constituiria 

um artifício do intelectual de construção lógica da narrativa imperialista na visão de Moniz 

Bandeira, por atos que ocorreram de fato na história, e que são cuidadosamente selecionados 

pelo cientista político para compreender a realidade contemporânea. 

A visão de Moniz Bandeira, que faz uma análise profunda da evolução histórica da 

Formação do Império Americano, desde o seu surgimento revolucionário, quando constrói a 

sua ideologia de um Império de Liberdade, passando pela ascensão e expansão dos valores do 

capitalismo e da democracia, chega ao início do século XXI com “uma política externa de 

defesa da sua Liberdade de Império em relação ao restante do mundo” (BANDEIRA, 2005, p. 

792).  

2.1.2 A influência do Pensamento Sul-americano sobre relações internacionais 

Nas principais publicações de Samuel Pinheiro Guimarães destaca-se a referência do 

pensamento intelectual sul-americano sobre relações internacionais. Utilizamos suas mais 

abrangentes obras acadêmicas para analisar sua bibliografia à luz desse pensamento. 

O cientista político e historiador Moniz Bandeira, que faz apontamentos e críticas aos 

textos originais de Samuel Pinheiro Guimarães antes da publicação de suas obras principais e 

foi indicado pelo embaixador como leitura obrigatória para a promoção na carreira e para a 

preparação em cargos nos postos no exterior (CARVALHO, 2019). 

A profundidade de seu pensamento sobre as relações do Brasil com a Argentina e com 

os Estados Unidos desse estudioso que detém uma sinergia muito grande com Samuel 

Guimarães56. 

O prefácio do livro “Brasil, Argentina e Estados Unidos” (BANDEIRA, 2003) é escrito 

por Guimarães, onde apresenta as suas “reflexões sul-americanas”, destacando algumas obras 

de Moniz Bandeira entendidas como essenciais para todo político, economista e cientista social 

brasileiro, entre elas: Presença dos Estados Unidos no Brasil (1973); O eixo Argentina-Brasil 

no processo de integração na América Latina (1987); Brasil e Estados Unidos: a rivalidade 

emergente (1989); e Estado Nacional e Política Internacional na América Latina (1993). 

 
56 Segundo Guimarães, conforme entrevista no anexo I, Moniz Bandeira foi influenciado pelo seu pensamento 

sobre o Imperialismo Americano quando participaram de projetos durante gestão de Guimarães no Ipri. 
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No que tange à integração regional utiliza o livro O Mercosul: Princípios, finalidade e 

alcance do Tratado de Assunção (1993), de Estrella Faria, publicado pelo MRE. O História do 

Cone Sul do Amado Cervo é a principal referência histórica da formação dos países sul-

americanos.  

A teoria da Dependência é referenciada de forma crítica pelo livro Dependência y 

desarollo em América Latina, de Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto. O nacional-

desenvolvimentismo década de 1960 e 1970 tem influência em grande parte de todos esses 

pensadores latino-americanos, em especial a obra de Helio Jaguaribe O nacionalismo a 

atualidade Brasileira (1958). 

O pensamento da estratégia argentina – o principal aliado estratégico brasileiro – 

encontra-se na Estratégia Nacional (2005), de Darc Costa, assim como o livro La Economia 

Argentina de Aldo Ferrer estudioso da estrutura econômica argentina. 

Em relação às referências do pensamento econômico da escola Cepalina como 

Formação econômica do Brasil de Celso Furtado – um dos principais teóricos da escola 

cepalina, e Poder e Dinheiro: uma economia política da globalização Maria da Conceição 

Tavares – autora da teoria da Substituição de importações, assim como Pensamento econômico 

brasileiro: o ciclo ideológico do desenvolvimento (2000), de Ricardo Bielschowsky57.  

 

2.1.3 O pensamento Econômico Periférico: A escola Cepalina 

A Comissão Econômica para a América Latina58 (Cepal) é criada em 1948, pela 

resolução 106 do Conselho Econômico e Social da ONU, com o objetivo de contribuir para o 

desenvolvimento econômico da América Latina, e contando com mais de 70 anos de existência. 

O pensamento cepalino é a base do nacional-desenvolvimentismo e da autonomia na 

política externa que defende Samuel Guimarães, suas principais referências econômicas para a 

estratégia desenvolvimentista originam-se na escola cepalina. 

Como analisamos em suas referências da visão economicista de Guimarães é formada 

por pensadores e obras como: Pensamento econômico brasileiro: ciclo ideológico do 

desenvolvimentismo, Ricardo Bielschowsk (2000); Formação econômica do Brasil e A 

economia Brasileira, Celso Furtado (1964); e Da substituição de importações, Maria de 

Conceição Tavares (1975). 

 
57 O livro de Ricardo Bielschowsky está na lista de “livros obrigatórios” durante a gestão de Guimarães no 

Itamaraty. Organizador de Cinquenta anos de pensamento da Cepal publicada pela própria instituição.  
58 A Cepal foi expandida tematicamente para tratar do desenvolvimento social e geograficamente para incluir o 

Caribe com a resolução 1984/67, de 27 de julho de 1984. Disponível em https://www.cepal.org/pt-br/cepal-0 

Acesso em 28 jun. 2019 

https://www.cepal.org/pt-br/cepal-0
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Entre os livros que foram indicados como de leitura obrigatória para todos os diplomatas 

durante a gestão de Samuel Guimarães no Itamaraty59, encontram-se além do livro de 

Beilschowsky, o Chutando a escada (2002), do sul-coreano Chang e o Sistema nacional da 

economia política (1841) 60.  

Esses últimos dois economistas representantes de Estados – Coreia do Sul e Alemanha 

– que conseguiram superar sua condição periférica de forma muita rápida por meio de uma 

política estatal. O desenvolvimentismo econômico dos estudos da escola cepalina que iniciou 

com o processo de substituição de importações após a crise de 1929, mas obteve uma ampla 

difusão na América Latina sobretudo após o fim da Segunda Guerra mundial. 

A CEPAL criada pelo Argentino Raúl Prebisch toma a configuração de uma nova escola 

do pensamento econômico latino-americano, especializando-se na análise das relações 

econômicas e sociais e projetos econômicos de médio e longo prazo, com extensa produção 

acadêmica de publicações que influenciam a política dos países da região até a atualidade. 

A reflexão de Prebisch em 1949 sobre a transição das economias subdesenvolvidas de 

um modelo de crescimento primário-exportador, hacia afuera, para o modelo urbano-industrial, 

hacia adentro, apresenta uma nova metodologia teórica com enfoque histórico: uma teoria 

estruturalista do subdesenvolvimento periférico (BIELSCHOWSKY, 2000, p. 20). 

O estruturalismo latino-americano é o fundamento da maioria dos conceitos teóricos do 

pensamento latino-americano sobre relações internacionais, e, mesmo que indiretamente, essa 

teoria influencia o pensamento de Samuel Guimarães sobre os Grandes Estados Periféricos e 

os desafios brasileiros para o século XXI. 

A evolução histórica da região latino-americana segundo a escola cepalina apresenta 

algumas fases específicas: 

  

a) Origens e anos 1950: industrialização; b) anos 1960: “reformas para desobstruir a 

industrialização”; c)anos 1970: reorientação dos “estilos” de desenvolvimento na 

direção da homogeneização social e na direção da industrialização do pró-

exportadora; d) anos 1980: superação do problema do endividamento externo, via 

“ajuste com crescimento”; e) anos 1990: transformação produtiva com equidade. 

(BIELCHOWSKY, 2000, p. 18) 

 

A escola cepalina durante toda a sua existência produziu grandes obras clássicas na 

análise da região no tocante à Dependência na relação centro-periferia, na relação 

desenvolvimento e subdesenvolvimento do processo de industrialização, na inserção 

internacional e integração econômica e social dos países da região. 

 
59 Itamaraty é o nome dado ao Ministério das Relações Exteriores brasileiro, também se utiliza a sigla MRE. 
60 Há Joon Chang é um economista institucional sul-coreano especialista em economia do desenvolvimento. Georg 

Friedrich List foi um economista alemão, teórico e defensor do protecionismo para desenvolvimento econômico. 
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A dependência da América Latina está ligada no campo clássico das ideias das relações 

internacionais e do pensamento acerca da dinâmica entre o centro e a periferia do sistema 

internacional, como resultado da dialética entre países pobres e os ricos, na divisão 

internacional do trabalho, na relação entre o Império e a Província, entre a metrópole e a colônia, 

entre o desenvolvido e o subdesenvolvido, entre o moderno e o atrasado, entre a civilização e o 

selvagem. 

Esse tema é amplamente discutido no debate realizado nas várias vertentes da teoria da 

dependência, considerada a teoria de relações internacionais do “terceiro mundo” – ou da 

“periferia” – tendo grande impacto no pensamento de Samuel Guimarães, que utiliza o livro 

Dependencia y Desarollo em América Latina (CARDOSO; FALETTO, 1969) como referência. 

A teoria da dependência como a mais difundida teoria de relações internacionais da 

América Latina esteve constante no debate da inserção internacional e do lugar da América 

Latina no mundo. Essa teoria foi desenvolvida ao longo de mais de 50 anos levando à diversas 

perspectivas, correntes e vertentes diferentes. 

As três correntes principais da teoria da dependência (DOS SANTOS, 2015, p. 27-8) 

que mais influenciaram o debate acadêmico: a primeira de uma crítica ou autocrítica do 

estruturalismo de cientistas sociais da CEPAL – Oswaldo Sunkel, Celso Furtado e Raul 

Prebisch; a corrente neomarxista de pesquisadores do Centro de estudos Socioeconômicos da 

Universidade do Chile – Theotonio dos Santos, Ruy Mauro Marini e Vânia Bambirra; e a 

corrente marxista mais ortodoxa que vislumbra vantagens no desenvolvimento capitalista que 

seriam impossíveis de serem alcançadas no socialismo – Fernando Cardoso e Enzo Faletto. 

As ideias centrais defendidas pela escola de pensamento da dependência (DOS 

SANTOS, 2015, p. 27) são resumidamente: a expansão dos países industrializados tem relação 

causal com o subdesenvolvimento; este não é uma condição antecessora do processo 

evolucionista; tanto o desenvolvimento como o subdesenvolvimento são aspectos diversos do 

mesmo processo universal, um é condição sine qua non da existência do outro; por fim, que a 

dependência não é necessariamente um fenômeno externo, mas denota diversos aspectos na 

estrutura interna – social, econômica, ideológico e política 

Na relação entre Império e Província, o conceito de Imperialismo em relação à teoria da 

dependência é entendido por Theotonio dos Santos como sendo: 

 

O imperialismo contemporâneo define-se como uma nova fase do capitalismo, 

iniciada depois da Segunda Guerra Mundial e que se caracteriza por uma alta 

integração do sistema capitalista mundial fundada no amplo desenvolvimento da 

concentração, conglomeração, centralização e internacionalização do grande 

capital monopolista, cristalizando-se nas corporações multinacionais, célula desse 
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processo e no aumento e fortalecimento do vínculo entre monopólio e o Estado. 

(DOS SANTOS, 2015, p. 197) 

 

Esse entendimento do conceito de Imperialismo pela via marxista-leninista apresenta 

uma visão econômica do imperialismo, entretanto, o posicionamento no debate da visão de 

Samuel Guimarães sobre como superar essa dependência encontra-se entre o institucionalismo 

integracionista do sistema capitalista internacional de Cardoso e Faletto e o radicalismo 

revolucionário de Marini, Frank e Dos Santos. 

Essas duas correntes de pensamento geraram duas modalidades de interpretação do 

processo de desenvolvimento capitalista como indica Fernando Henrique Cardoso (in Dos 

Santos, 2015, p. 109-10): 

 

Os que pensam que, pelo menos em alguns países da periferia, a penetração do capital 

industrial-financeiro acelera a produção da mais-valia relativa, intensifica as forças 

produtivas e, se gera desemprego nas fases de contratação econômica, absorve mão 

de obra nos ciclos expansivos, produzindo, neste aspecto, um efeito similar ao 

capitalismo nas economias avançadas, onde coexistem desemprego e absorção, 

riqueza e miséria. [Cardoso e Faletto]  (in DOS SANTOS, 2015, p. 109-10) 

 

A corrente mais radical apresenta outra concepção da relação centro-periferia no 

desenvolvimento do capitalismo: 
 

Os que creem que o ‘capitalismo dependente’ baseia-se na superexploração do 

trabalho, é incapaz de ampliar o mercado interno, gera incessante desemprego e 

marginalidade e apresenta tendências à estagnação e uma espécie de constante 

reprodução do subdesenvolvimento (Frank, Marini e até certo ponto Dos Santos); (op. 

cit., p. 110) 

 

Dessas duas perspectivas distintas o pensamento de Samuel Guimarães é crítico a 

primeira corrente por manter a dependência sem permitir a superação dos problemas da 

sociedade brasileira, agravando assim as desigualdades sociais. 

 A segunda corrente, apesar de concordar com a existência de uma superexploração do 

trabalho, acredita na opção política pela autonomia, com a diminuição das vulnerabilidades 

externas e da desigualdade social, a consolidação da democracia e do desenvolvimento por 

meio de um projeto político nacional autônomo no qual a integração regional é a melhor forma 

de inserção internacional do Brasil. 

A dependência da América do Sul deriva de um longo processo histórico continuou 

mesmo após a independência, atualmente muito conectado ao sistema financeiro mundial do 

qual não detém quase nenhum controle como ocorria no período do Imperialismo Britânico: 

 

“A América do Sul e, sobretudo a Argentina – diz Schulze-Gaevernitz no seu livro 

sobre o imperialismo britânico -, encontra-se em tal dependência financeira 

relativamente a Londres (LÊNIN, 2011, p. 212) 

Entre o capital investido no estrangeiro - escreve Schulze-Gaevernitz - encontra-se, 

em primeiro lugar, o capital colocado nos países politicamente dependentes ou 
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aliados: a Inglaterra faz empréstimos ao Egito, ao Japão, à China e à América do Sul 

(LÊNIN, 2011, p. 234) 

 

2.2 A Construção Conceitual do Pensamento de Samuel Guimarães 

A independência de inserção internacional “pressupõe visão própria de mundo, 

autonomia do processo decisório e formulação própria de política exterior” (CERVO, 2008, p. 

31), na qual historicamente está vinculada aos conservadores em contraposição aos liberais na 

era Imperial do século XIX, sendo transferido para o debate entre os desenvolvimentista no 

século XX e neoliberais da “era da globalização”. 

As alternativas básicas para a América Latina segundo análise de Helio Jaguaribe (1976, 

p. 25) por intermédio de uma sistematização weberiana de tipo ideal levariam a três caminhos: 

Dependência; Autonomia; e Revolução. 

Essa visão autônoma desenvolvimentista que forma o pensamento de Guimarães 

configura como um elemento do “acumulado histórico da diplomacia brasileira” (CERVO, 

2008, p. 31), entretanto, essa independência sofre com o paradoxo da “interdependência real da 

era pós-neoliberal” que incide em suas variáveis. 

Esse elemento ideológico de autonomia na conduta da diplomacia brasileira é parte do 

acumulado histórico de independência na inserção internacional, padrão imposto pela “longa 

duração e faz prevalecer o caráter nacional na inevitável simbiose entre o interno e o externo” 

(CERVO, 2008, p. 21). Essa independência não exclui a interdependência da era pós-liberal. 

 

2.2.1 Nacionalismo: Soberania nacional e Interesse Nacional 

O conceito de Estado weberiano como detentor legítimo do uso da força, definido como 

"O Estado é aquela comunidade humana que, dentro de determinado território – este, o 

'território', faz parte de suas características – reclama para si [com êxito] o monopólio da coação 

física legítima" (WEBER, 1982, p. 98 apud. BIANCHI, 2014).  

Esse conceito de Estado entrelaçado ao conceito de nação – que surge do movimento 

nacionalista decorrente da Revolução Francesa – forma o Estado-nação moderno que se tornou 

contemporaneamente “uma maneira de definir e de delimitar uma comunidade politicamente 

relevante”61 (BADIE, 1995, p. 12). 

O Nacionalismo no pensamento de Guimarães deriva desse outro termo: nação. Essa 

palavra está ligada ao Estado, o sistema político da nação. Assim, define-se nação da seguinte 

forma: 

 
61 Texto original: “un moyen de définir et de délimiter une communauté politiquement pertinente” (tradução 

nossa) 
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[Nação] é uma comunidade de indivíduos vinculados social e economicamente, que 

compartilham certo território, que reconhecem a existência de um passado comum, 

ainda que divirjam sobre aspectos desse passado; que têm uma visão de futuro em 

comum; e que acreditam que esse futuro será melhor se se mantiverem unidos do que 

se separarem, ainda que alguns aspirem modificar a organização social da nação e seu 

sistema político, o Estado (...) 

 

Nacionalismo é o sentimento de considerar a nação a que pertence, por uma razão ou 

por uma outra, melhor do que as demais nações e, portanto, com mais direitos, sendo 

manifestações extremadas desse sentimento a xenofobia, o racismo e a arrogância 

imperial.(...) o desejo de afirmação e de independência política diante de um Estado 

estrangeiro opressor ou, quando o Estado já se tornou independente, o desejo de 

assegurar em seu território um tratamento pelo Estado melhor, ou pelo menos igual, 

ao tratamento concedido ao estrangeiro, seja pela pessoa física seja jurídica. 

(GUIMARÃES, 2008, p.145) 

 

As visões sobre a estrutura básica do sistema internacional dividem-se em três visões 

pelos analistas da dinâmica do sistema: “os Estados soberanos tendem à construção de uma 

sociedade internacional pacífica e equânime, em que todos os Estados e sociedade teriam a 

ganhar” Guimarães (2006, p. 244) – ou seja, a interdependência econômica seria um dos 

principais pilares dessa visão da dinâmica internacional cooperativa. 

A segunda visão da dinâmica internacional se caracteriza por “um processo de disputa 

acirrada entre os Estados pela distribuição da riqueza e do poder mundial” (op. cit., p. 245) – 

ou seja, essa dinâmica caracteriza-se pela alta competição do sistema, e prevalece a proteção de 

“mercados, investimentos, vias de acesso à matéria-prima e estruturas políticas e jurídicas” em 

lugar de uma ordem internacional garantidora da paz e do direito internacional, exemplificado 

pelo sistema colonial imperialista. 

A terceira visão entende a dinâmica internacional como “uma complexa teia de situações 

de conflito, competição e cooperação entre Estados (e atores não estatais) em que a 

preponderância de uma dessas três situações depende da relação de forças e interesses em cada 

região, em cada tema e em cada momento” (op. cit., p. 245) – ou seja, essa dinâmica percebe 

um sistema internacional com muitas nuances, exigindo a atuação política multidimensional, 

com vários níveis de análise e ações específicas para cada temática. 

No pensamento de Guimarães (2006, p. 246) a terceira visão é aquela que melhor reflete 

a realidade, mas independente delas a política externa de qualquer Estado deverá ter como 

“objetivo primordial a defesa e a promoção dos interesses nacionais” (grifos nossos), sendo 

esses interesses políticos, militares e econômicos.  

A dinâmica desses interesses nacionais pressupõe um entrelaçamento entre a política de 

defesa e a política exterior assim como uma conjugação delas na estratégia de desenvolvimento 

econômico e político buscando os objetivos constitucionais: 
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A política exterior está vinculada, em uma inter-relação ativa, com a política de defesa 

nacional e com a estratégia geral de desenvolvimento econômico e político, as quais, 

de um lado, ela deve auxiliar o governo vigente a formular e, de outro lado, a executar, 

sempre com base nos princípios constitucionais (GUIMARÃES, 2006, p. 246) 

 

O interesse nacional sobre as relações internacionais para o Brasil é facilmente 

identificado, encontra-se expresso na constituição brasileira de 1988: 

 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos 

seguintes princípios: I - independência nacional; II - prevalência dos direitos 

humanos; III - autodeterminação dos povos; IV - não-intervenção; V - igualdade entre 

os Estados; VI - defesa da paz; VII - solução pacífica dos conflitos; VIII - repúdio ao 

terrorismo e ao racismo; IX - cooperação entre os povos para o progresso da 

humanidade; X - concessão de asilo político. Parágrafo único. 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. 

 

A soberania é outro conceito que é muito caro para os países latino-americanos, 

especialmente em relação ao território, pois esse valor está ligado a própria luta pela 

independência e formação de uma unidade nacional. 

No Brasil a soberania encontra-se como o primeiro fundamento da República Federativa 

do Brasil – art. 1º, I, da CRFB/88 – a oposição desse conceito ao menos aparentemente é a 

integração regional62. Como destaca Frederico ao analisar o conceito de segurança nacional 

“comum ao Brasil, à América Latina e ao mundo desenvolvido é a preocupação de se aumentar 

a integração internacional com a preservação da soberania” (FREDERICO, 2009, p. 138). 

Os países desenvolvidos para garantir essa integração internacional em um mundo cada 

vez mais globalizado, solucionam o problema da soberania nacional clássica por meio de uma 

“soberania compartilhada” na qual “os países periféricos abriram mão de algumas prerrogativas 

da soberania clássica, em nome de uma cogestão de elementos relevantes a cada realidade 

nacional”(FREDERICO, 2009, p. 138), sendo a integração regional um dos caminhos de 

resistência à essa ideia de inserção internacional, que é defendida por Samuel Guimarães. 

A soberania nacional e o interesse nacional quando analisados nos estudos estratégicos 

e as relações internacionais são correlatos do conceito de segurança nacional, esse conceito 

não se confunde com segurança pública entendo-lhe como: 

 

Um estado em que se percebe, materialmente: a) a estabilidade e inviolabilidade dos 

limites fronteiriços do Estado; b) a capacidade de se traduzir a soberania nacional, 

bem como a capacidade nacional de projetar poder no exterior, em um conjunto 

de medidas que proporcione ganhos sociais e econômicos para a população 

nacional; c) a solidez e impessoalidade do sistema constitucional, assim como sua 

 
62  Recentemente essa ideologização da integração regional pelos defensores do bolivarianismo e a ascensão de 

uma onda de governos de direita na região causou uma retirada em massa de países sul-americanos da Unasul, 

especialmente após a criação – sob a liderança chilena e peruana - do forum Prosul em substituição à Unasul. 
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impermeabilidade em relação a pressões externas; e d) a garantia da previsibilidade 

legal das relações político-eleitorais e econômicas. Enfatizam-se três dimensões de 

entendimento da segurança nacional: política, jurídica e militar. (FREDERICO, 2009, 

p. 124-5) 

 

Dessa percepção sobre o conceito destaca-se a segunda matéria, que no pensamento de 

Samuel Guimarães tem foco nas dimensões política e militar, no qual segurança nacional é a 

capacidade de usar a soberania nacional e a política externa para projetar poder com autonomia 

política e militar para atingir o desenvolvimento econômico e social. 

A definição de segurança do exército brasileiro, segundo o general Rui Monarca 

Silveira, destaca o termo “nação”, definindo segurança como: “condição que visa à obtenção e 

à manutenção dos objetivos e interesses da nação, por meio da integração e do emprego 

coordenado das várias expressões do poder nacional” (in PINTO, ROCHA e SILVA, 2004).  

 

2.2.2 Desenvolvimentismo: a industrialização nacional 

O desenvolvimentismo é o principal objetivo de um Grande Estado Periférico, pois 

significa a superação da condição periférica e do status de subdesenvolvido. Na América Latina 

desenvolvimentismo se entrelaça ao nacionalismo, o principal objetivo estratégico de segurança 

é o desenvolvimento nacional. 

A estratégia desenvolvimentista (GUIMARÃES, 2006, p. 48) defende que o mais 

importante para o desenvolvimento “deve ser a expansão estimulada do mercado interno e a 

diversificação do parque produtivo no Brasil”. A industrialização sendo feita pelo capital 

estrangeiro ou nacional é o objetivo dessa estratégia, porque agrega valor ao produto, exige 

mão-de-obra qualificada e por conseguinte, beneficia a educação e cidadania da população. 

A estratégia liberal pressupõe uma outra forma de interpretação do desenvolvimento e 

da conceituação histórica do subdesenvolvimento – para Furtado, “não constitui uma etapa da 

formação de economias capitalistas modernas” (1961, p. 1984-5), mas o resultado do processo 

de inserção de empresas capitalistas dos países desenvolvidos em estruturas arcaicas. 

A visão economicista do mundo na interpretação de Guimarães (2010, pp. 12-24) 

apresenta como o principal ideólogo Adam Smith na ideia de que a economia funcionava 

naturalmente e que a intervenção estatal prejudica o seu funcionamento. 

Essa premissa evolui com a “teoria da distribuição”, de David Ricardo, que trata da 

distribuição de entre os fatores de produção: terra, trabalho e capital. Complementando esse 

pensamento liberal a teoria de Jean Baptiste Say, “Lei de Say”, previa que “a oferta cria a sua 

própria demanda (GUIMARÃES, 2010, p. 12).  
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Essa idealização da produção econômica se contrapõe à realidade da expansão 

capitalismo e da liberação das forças de trabalho promovido pela força do Estado por meio do 

sistema de enclosure, de acordo com Karl Polanyi (GUIMARÃES, 2010, p. 13). 

Em 1876, a primeira grande depressão da história durou cerca de 20 anos até 1896, mas 

não mudou o sistema econômico levando à segunda grande depressão, conhecida como sexta-

feira negra, em 1929. Nesse ponto da história surge uma nova interpretação capitalista com 

Keynes, em 1933. O keynesianismo se resume na fórmula “consumo mais investimento é igual 

a renda. A alternativa ao capitalismo liberal que existia até esse momento era a socialista, na 

qual o controle estatal das atividades econômicas, por meio da planificação econômica. 

 Essa experiência foi bem-sucedida, segundo Guimarães (2010, p. 15), em desenvolver 

a economia de produção medieval russa na segunda maior economia mundial no pós-guerra. A 

outra experiência bem-sucedida de desenvolvimento é a economia de guerra estadunidense, 

organizando-se na produção de material bélico, por meio de uma economia planejada pelo 

Estado (GUIMARÃES, 2010, p. 15). 

A criação do complexo industrial militar americano, garante o crescimento dos Estados 

Unidos durante a guerra e a superação da crise econômica anterior. Na Europa do pós-guerra 

implanta-se uma economia baseada no pensamento keynesiano, do Estado de bem-estar social 

(GUIMARÃES, 2010, p. 16). 

A proposta de Guimarães para superação dessa “crise que não é nossa, mas nos afeta de 

várias maneiras” (GUIMARÃES, 2012, p. 93), seria a integração regional, que tem como 

alicerces o “comércio de produtos industriais, mas do que o comércio de produtos primários”, 

ou seja , “aquilo que estimula a integração é o comércio de produtos industrializados” (op. cit., 

p. 94). 

Nesse sentido a questão é que as sociedades da atualidade são mais urbanas, os 

empregos estão ligados à atividade industrial nas cidades, não havendo agricultura ou 

mineração. Na visão de Guimarães “nas cidades, a geração de emprego de qualidade está 

vinculada ao desenvolvimento industrial e, se este é afetado pela crise mundial, os efeitos sobre 

as cidades vão surgir” (2012, p. 96), efeitos esses como o desemprego e recessão econômica.  

Diante desse contexto histórico do sistema econômico internacional, o Brasil desde a 

década de 1930 tem adotado uma política de Estado industrial do tipo nacional-

desenvolvimentista, sofrendo grandes influências do pensamento cepalino. 

A política anticíclica brasileira de compra e queima de café e industrialização do país 

iniciada na Era Vargas somada ao nacional-desenvolvimentismo (JAGUARIBE, 1958) 
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permitiu um grande crescimento econômico com taxas médias de 7% entre 1930 e 1980, por 

um processo denominado “substituição de importações” (TAVARES, 1975).  

O milagre econômico brasileiro e a ampliação do comércio com o Oriente Médio devido 

à política externa universalista permitiram o crescimento da indústria bélica nacional, trazendo 

grandes resultados ao ponto de chegar na década de 1980 na posição de quinto maior exportador 

mundial de material bélico (VARGAS, 2017, p. 288). 

A teoria neoliberal contrariamente defende a tese de um regime de livre comércio com 

um mercado internacional aberto como elemento otimizador para todos, pois resultaria na 

maximização das vantagens comparativas (GUIMARÃES, 1999, p. 32).  

Essa teoria encontra respaldo na corrente liberal das teorias das relações internacionais, 

sendo uma das formas de inserção internacional, que foi adotada pela política externa brasileira 

na década de 1990 com a abertura econômica. 

Ao contrapor o neoliberalismo, Jaguaribe define o neoprotecionismo como aquele que 

busca “assegurar condições que permitam elevar a competitividade de setores que, protegidos 

por certo prazo se forem devidamente modernizados, adquirirão futura competitividade” 

(GUIMARÃES, 1999, p. 33).  

Esse pensamento protecionista encontra respaldo na política externa desenvolvimentista 

que congrega com as teorias realistas de inserção no sistema internacional e foi adotada pelo 

Brasil durante o período nacional-desenvolvimentista. 

 

2.2.3 Inserção Internacional da América do Sul: Sistema internacional e multilateralismo 

O sistema internacional moderno na avaliação de Guimarães (2013, p. 12) é o chamado 

“sistema das Nações Unidas”, configurado como um “condomínio das grandes potências, sob 

a hegemonia imperial americana”. Esse sistema forma-se pela estrutura de um lado e a dinâmica 

do sistema de outro. 

Os atores estatais desse sistema na classificação de Guimarães (2013) subdividem-se 

em três grandes grupos conforme quadro abaixo. 

 

Tabela 1: Classificação Tipológica de Estados de Samuel Guimarães  

 GRANDES GRUPOS 

DE ESTADOS 

ESTADOS 

(rol não exaustivo) 

CARACTERÍSTICAS 

(meramente indicativas) 
OBJETIVOS GERAIS 

Grupo 1 

 

Estados Unidos; 

Reino Unido, França, 

Alemanha; 

Holanda, Bélgica, 

Portugal, Espanha; 

 

Liderança americana; 

altamente 

industrializados; 

 

Manter as posições de 

privilégio político, 

militar e econômico; em 

grande medida 

incorporadas às agências 



68 

 

Canadá, Austrália, Nova 

Zelândia; 

Estados ex-membros da 

URRS (atuais 

OTAN/UE); 

Japão, Coréia do Sul; 

 

Metrópoles de antigos 

Impérios; Ex-socialistas 

da Europa Oriental; 

Domínios brancos da 

Grã-Bretanha; asiáticos 

desenvolvidos; 

Fundadores da OCDE 

 

internacionais do SI: 

FMI, Banco Mundial, 

OMC, OMPI; acordos e 

regimes 

militares/políticos: TNP, 

MTCR, NSG, Otan; 

 

Grupo 2 

África do Sul, Argélia, 

Angola, Egito; 

Brasil, Argentina, 

Venezuela, Colômbia; 

Vietnã, Bangladesh, 

Iraque, Síria, Turquia;  

 

Estados 

subdesenvolvidos, 

periféricos; Ex-colônias 

na América Latina, na 

África e na Ásia; 

Pouco industrializados; 

escasso dinamismo 

tecnológico; 

Grandes recursos 

naturais; 

Desarmados militarmente 

 

 

Ou promover seu 

desenvolvimento de 

forma autônoma; 

melhorar sua posição 

relativa no cenário 

internacional; resistir a 

pressões permanentes; 

Ou Integrar-se em blocos 

de Estados liderados por 

grandes potências 

 (EUA, UE ou China)  

 

Grupo 3 Rússia, China e Índia. 

 

Dois ex-socialistas; dois 

em desenvolvimento 

acelerado; armados 

nuclearmente; dois 

membros do CSNU; três 

com grande projeção 

política regional; 

compreendem 1/3 da 

população mundial 

 

 

Acelerar seu 

desenvolvimento 

econômico, tecnológico e 

militar; 

Reformar normas do SI; 

Resistir à ação americana 

de cooptar Estados em 

sus periferia próxima; 

Ampliar sua influência 

internacional; capturar a 

maior parcela do produto 

mundial bruto; 

 

Outros Malásia, Cingapura; 

 

Desenvolvidos comercial 

e industrialmente; 

Pequena expressão 

econômica e política 

 

Não definido pelo autor 

(objetivos podem ser 

variados) 

Fonte: próprio autor63 

As hodiernas condições do Brasil o classificam no segundo grupo, portanto, o país 

“permanece um Estado subdesenvolvido economicamente, militarmente vulnerável, 

socialmente díspar, dependente tecnologicamente e periférico politicamente” (GUIMARÃES, 

2013, p.14). Entretanto devido a sua grandeza em diversos aspectos (territorial, econômico, 

populacional, recursos naturais) pode diminuir as vulnerabilidades e desenvolver-se. 

A visão política de Samuel Pinheiro Guimarães e consequentemente sua contribuição à 

estratégia brasileira de inserção internacional, parte da percepção de um cenário político-

econômico mundial que apresenta determinadas características. 

 
63 Tabela com base na classificação de Estados no Sistema Internacional de Guimarães (2013, p. 12-13) 
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Esse cenário político mundial tem as seguintes características: 

 

Concentração do poder político, militar, econômico e tecnológico e ideológico nos a 

países altamente desenvolvidos; Arbítrio e violência das Grandes Potências; Ameaça 

real, e sua utilização oportunista, do terrorismo; Desrespeito dos princípios da não-

intervenção e de autodeterminação de Grandes Potências políticas, econômicas e 

militares; individualismo dos Estados ricos e a insuficiente e cadente cooperação 

internacional; emergência da China, como potência econômica  e política, regional e 

mundial 

. 

Essas características políticas coexistem com outras de origem econômica: 

 

Simultânea globalização e gradual formação de grandes blocos de Estados na Europa, 

na América do Norte e na Ásia; acelerado progresso científico e tecnológico, (...) com 

sua vinculação às despesas e atividades militares; concentração do capital e 

oligopolização de mercados, (...) financeirização da economia; transformação dos 

mercados de trabalho e pressão permanente para reverter o direito dos trabalhadores; 

acelerada degradação ambiental; insegurança energética e migrações. 

 

A particularidade brasileira dentro desse sistema internacional o define como um 

“Grande Estado Periférico”, apresentando potencialidades de superação. A diplomacia 

tradicionalmente adota uma política externa ora autônoma, ora integracionista. Essas duas 

posições de inserção internacional do Brasil são as principais correntes dos formuladores de 

política externa do país, tanto no meio acadêmico, como no diplomático. 

As duas posições políticas possíveis, sofrem a influência de quatro principais 

circunstâncias geopolíticas e cinco características desafios (GUIMARÃES, 2013, p.14):  

Circunstâncias geopolíticas do Brasil: 

1. Localização política no continente americano (área de influência dos EUA) 

2. Extraordinária assimetria de território, população e produção com os vizinhos 

3. A fronteira com nove dos onze outros Estados da região (América do Sul) 

4. Posição no Atlântico Sul em frente a 23 países da África Ocidental 

Características desafios da sociedade brasileira: 

1. As disparidades sociais; 

2. As vulnerabilidades externas; 

3. O potencial de recursos naturais e de mercado; 

4. O nível de desenvolvimento econômico alcançado; 

5. O regime político plutocrático/democrático e seu desarmamento. 

Quanto aos modelos de inserção internacional dos países sul-americanos no século 

XXI, Amado Cervo (2013, p. 249) distingue três experiências, duas globalistas e uma 

nacionalista: a inserção geopolítica; a inserção comercialista; e a inserção industrialista. 



70 

 

A opção brasileira pelo Mercosul e o “novo desenvolvimentismo” (FAUSTO, 2012, 

p. 539) – denominado por Cervo “Estado Logístico”, demonstra a experiência de inserção 

industrialista da aliança Brasil-Argentina e o prevalecimento do posicionamento político de 

Guimarães sobre o tema.  

O liberalismo institucional wilsoniano é marcado pela “necessidade do 

multilateralismo [que] constrói-se intelectualmente na confluência de três princípios: segurança 

coletiva, interdependência e cooperação” (BADIE, 2009, p. 118). O multilateralismo, 

entretanto, é reforçado pelo posicionamento do Brasil e outras “potências médias” – França, 

Japão, Índia, Alemanha – na área da segurança como no caso da crise iraquiana, assim como a 

criação de um grupo para pleitear uma vaga permanente no conselho de segurança das Nações 

Unidas, o G-4. 

Essa ação multilateral classifica a diplomacia Brasileira como uma “diplomacia de 

autonomização”, o que expressa a postura de Guimarães de autonomia na política internacional, 

extremamente crítico da posição unilateral dos Estados Unidos no caso iraquiano que contrariou 

a resolução do Conselho de Segurança da ONU.   

A posição da Ala nacionalista do Itamaraty (FAUSTO, 2012, p. 549), a qual pertence 

Samuel Guimarães defende o multilateralismo como um interesse nacional da política externa 

brasileira, contribuindo para o fortalecimento de “centros de poder capazes de neutralizar ao 

unilateralismo norte-americano” (CERVO, 2008, p. 103).  

Durante a era Lula, prevaleceu um pensamento nacionalista ambicioso e realista que 

conforma ambições de um grande papel do Brasil no jogo estratégico das relações 

internacionais. 

Conforme destaca Cervo que o desígnio da política exterior de fazer emergir um 

mundo multipolar: 

 

Esconde ademais o propósito de ferir as arcaicas estruturas hegemônicas do 

capitalismo que articulava a tríade Estados Unidos, Europa e Japão no afã de reservar 

para si os benefícios da ordem internacional. Assim pensa Samuel Pinheiro 

Guimarães, o Secretário Geral do Itamaraty com influência na formulação teórica da 

política exterior (CERVO, 2008, p. 104) 

 

A inserção internacional do Brasil será pela integração regional com a América do Sul, 

pela formação de um multilateralismo apoiado pelos emergentes e a manutenção das relações 

tradicionais com os países desenvolvidos no que se denominou “tabuleiro tridimensional” da 

diplomacia (REIS, 2014, p. 168). 

➔ Núcleo da Globalização: EUA, União Europeia e Japão (parcerias tradicionais) 

➔ Países Emergentes: G-20 (aliança informal) 
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➔ Mercosul (América do Sul): projeto de integração frustrada (Hemisférica - Alca; e 

Regional - Mercosul) 

A política externa brasileira no período Lula optou pela manutenção das parcerias 

tradicionais, e a aliança com os Grandes Estados Periféricos ou potências médias (países 

emergentes) com a articulação política dos BRICS – apoiando a multipolaridade – e. com a 

incisiva defesa de Samuel Guimarães, pelo fim da Alca e opção da integração Regional.  

 

2.2.4 Integração Regional: Alca, Mercosul e Unasul 

As principais opções de integração para o Brasil no início do século XXI foram a 

integração regional pelo Mercosul e a integração hemisférica pela Alca. 

A diferença básica desses dois projetos é a estratégia que envolvem essas duas formas 

de inserção internacional. Enquanto a Alca é um projeto dos Estados Unidos64 para liderar o 

continente e manter sua hegemonia, o Mercosul se traduz em um projeto de aliança estratégica 

entre Brasil e Argentina para diminuir o desequilíbrio da negociação da Alca e aumentar os 

seus mercados e a competitividade para a proteção da indústria em caso de abertura comercial. 

A Área de Livre Comércio das Américas foi um dos temas mais abordados na produção 

acadêmica de Samuel Guimarães, destacando-se o livro “Alca e Mercosul: riscos e 

oportunidades para o Brasil”, publicado pelo IPRI em 1999. 

A posição política do diplomata é claramente de oposição à Alca, entendida como o fim 

do Mercosul (GUIMARÃES, 1999, p. 283), outro projeto de integração regional mais 

equilibrado e com participação mais ativa e liderança brasileira. 

A publicação organizada por Samuel Pinheiro Guimarães apresenta seis artigos de 

participantes do debate realizado no evento de mesmo nome que ocorreu em março e maio de 

1998 pelo Ipri. Não obstante o debate contar com a presença de representantes de diversas 

correntes de pensamento (GUIMARÃES, 1999, p. 304-8), defensores e contrarias ao projeto, o 

livro tem caráter político – sem opiniões favoráveis ao projeto, de alinhamento à posição 

política de seu organizador. 

Alguns dos participantes do evento defensores da abertura econômica e da Alca como 

o embaixador Graça Lima e o embaixador Rubens Barbosa65 não tiveram artigos publicados no 

livro. Em oposição à Guimarães sobre a política externa do Brasil em relação à Alca, Graça 

Lima defende a seguinte tese:  

 
64 Esse projeto foi lançado pelo presidente Clinton em 1994 como uma proposta de criação de um bloco 

econômico incluindo todos os Estados da América com exceção de Cuba. 
65 Embaixador brasileiro nos EUA entre 1999 e 2004. 
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a tendência inescapável da economia (brasileira e mundial) é pela abertura, o ideal é 

que o Brasil comece já a fazer "a lição de casa". Ou seja, discutir qual abertura é de 

seu interesse, em vez de condicioná-la às negociações internacionais. (...) o importante 

não é a data de lançamento da Alca, mas o período que ela fixar para o início da 

derrubada de tarifas alfandegárias. (...) Portanto, não haverá um segundo choque 

liberal, mas um processo paulatino de abertura. "O setor que em cinco ou dez anos 

não estiver preparado para a concorrência tem mesmo que fechar as portas", afirma 

Graça Lima.66 

 

As consequências enumeradas de eventual acordo de livre comércio com uma “grande 

potência econômica” ou um “bloco econômico desenvolvido” – como foi o caso da proposta da 

Alca, afastada, em 2005, com ação negociadora política dos ex-presidentes Kirchner, Lula e 

Chavez em Mar del Plata – seriam as seguintes, na visão de Samuel Guimarães: 

 

a. o agravamento do déficit no balanço comercial e nos demais itens do balanço 

de pagamento; 

b. a redução do fluxo de investimentos na área industrial 

c. o aumento de investimentos na produção agrícola e na mineração, agravando 

a reprimarização da economia e das exportações 

d. a impossibilidade de implementar políticas industrial e tecnológica eficientes, 

em razão dos compromissos que seriam assumidos pelo Brasil (e pelo Mercosul) 

nas áreas de investimento, serviços, propriedade intelectual, compras 

governamentais etc.; 

e. inexistência de avanço significativo e qualitativo na inserção nas cadeias 

globais de produção, isto é, cadeia distinta daquela na qual se dá a atual inserção 

do Brasil e do Mercosul, que é a inserção como fornecedores de produtos 

agrícolas e minerais e importados de produtos industriais, devido ao atraso 

tecnológico da indústria brasileira, que agravaria; 

f. o início de um processo que levaria ao fim do Mercosul como projeto 

econômico e político, em razão do fim da tarifa externa comum do Mercosul em 

relação à União Europeia. 

 

A formação de blocos econômicos e políticos é de vital importância para os grandes 

Estados da periferia (1999, p. 283). A Alca é entendida como parte de uma estratégia americana 

de longo prazo e amplo alcance, denominada por Guimarães como “estratégia de Miami”, 

devido à sua origem na “Reunião dos Presidentes das Democracias do Hemisfério” – Cúpula 

de Miami, de 1994. 

Essa estratégia segundo Guimarães (1999, p.283-4) apresentaria objetivos externos e 

internos. Os objetivos externos seria de consolidar a influência norte-americana sobre os 

maiores Estados da região para apoio em disputas internacionais e estratégias de combate às 

“novas ameaças” como narcotráfico, terrorismo e as migrações. 

Os objetivos que incidiriam internamente seria a consolidação de “vínculos de 

dependência jurídica” nos moldes da legislação americana impedindo a adoção de políticas 

econômicas de intervenção no fluxo de bens e capitais, e facilitando as multinacionais 

 
66 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi0912200002.htm Acesso em: 07 de jul. de 2019. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi0912200002.htm
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americanas. A promoção de políticas de “good governance” e “democracia formal” ajudaria a 

manutenção dos objetivos estadunidenses na América Latina. 

  O Brasil em decorrência de sua condição de Grande Estado Periférico seria o “único 

país” (1999, p. 285) ou pelo menos um dos únicos países capazes de competir política e 

economicamente com os Estados Unidos na América do Sul, em razão de suas dimensões e 

potencial. 

Os dois países que se assemelham às características brasileiras de Grande Estado 

Periférico na América Latina é a Argentina e o México. Este último está entrelaçado ao Estados 

Unidos pelo North Americs Free Trade Association (NAFTA), sofrendo muita pressão de seus 

vizinhos do norte, enquanto a Argentina se aliou estrategicamente ao Brasil. 

O projeto Alca se resumiria por essa argumentação em um projeto entre Brasil e Estados 

Unidos, apesar da importância da Argentina, esta não é considerada na obra. Sendo tal projeto 

assim limitado aos dois principais negociadores, cabe a análise mais aprofundada das 

estratégias brasileiras e a comparação com as estratégias estadunidenses, para a renomeada 

“Área de Livre Comércio Brasil – Estados Unidos (Alcbreu)” (GUIMARÃES, 1999, p. 286). 

A melhor estratégia brasileira seria um conjunto de medidas previamente às negociações 

de ingresso do país na Alca como: o fortalecimento do Mercosul; a construção de políticas 

macroeconômica setoriais comuns; ou ampliação geográfica pela criação de uma “Área de 

Livre Comércio Sul-americana” (Alcsa). Essa estratégia partiria das sugestões de governos, 

acadêmicos e empresários – que não são referenciados (GUIMARÃES, 1999, p. 290). 

A estratégia brasileira pelo aprofundamento do Mercosul tem como oposição política a 

ideologia neoliberal, livre-cambista e multilateralista propagada por políticos, economistas e 

jornalistas (GUIMARÃES, 1999, p. 302). Outro resultado é o aumento do desequilíbrio 

comercial entre Brasil e Estados Unidos e a consequente perda de autonomia da política 

econômica. 

Dessa forma, na hipótese de retorno da Alca ou outro projeto futuro de área de livre 

comércio que envolva Brasil e Estados Unidos ou União Europeia venha a ter êxito, o Mercosul 

perderá qualquer pretensão de ser um instrumento de política comercial e inserção internacional 

dos países sul-americanos, transformando-o em uma nova ALADI. 

Ao abordar o tema soberania e integração Samuel Guimarães (2006, pp. 367-85) destaca 

a importância da Argentina nesse processo, iniciando-se no processo de cooperação e 

integração entre Brasil e Argentina, por Afonsín e Sarney, em 1985, expressado no Tratado de 

Amizade Brasil-Argentina com a declaração de Iguaçu (1985). 
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O projeto do Mercosul67 encontra-se à alguns anos estagnado no processo de integração 

sem apresentar avanços, após a expansão do comercio na década de 1990, especialmente entre 

Brasil e Argentina, aprofundando uma aliança estratégica essencial para a integração regional. 

O grande problema da “estratégia de ‘aprofundamento’ do Mercosul” – transição da 

união aduaneira para uma comunidade econômica – é evidentemente as extraordinárias 

assimetrias entre os quatro países pertencentes ao bloco, o que impede uma “coordenação 

conjuntural de políticas macroeconômicas”, “políticas setoriais comuns”, e a “construção de 

instituições supranacionais”(GUIMARÃES, 1999, p. 128). 

A integração regional no âmbito político foi possível em razão do contexto de avanço 

dos governos progressistas na América latina, denominado “onda rosa”. No caso sul-americano, 

ele teve início entre o fim do século XX e início do século como destaca Diana Viveiros (2019): 

 

Dos países da UNASUL, nove deles tiveram presidentes da chamada “onda rosa”, 

ficando de fora Colômbia, Guiana e Suriname. Foram presidentes da “guinada à 

esquerda”: 1) Argentina: Néstor Kirchner (2003 - 2007), Cristina Kirchner (2007 - 

2015); 2) Bolívia: Evo Morales (2006 - presente); 3) Brasil: Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003 - 2010), Dilma Rousseff (2011 - 2016); 4) Chile: Ricardo Lagos (2000 - 2006),  

Michelle Bachelet (2006 - 2010, 2014 - 2018); 5) Equador: Rafael Correa (2007 - 

2017),  Lenín Moreno (2017 - presente); 6) Paraguai: Fernando Lugo (2008 – 2012 ); 

7) Peru: Ollanta Humala (2011 - 2016); 8) Uruguai: Tabaré Vázquez (2005 - 2010), 

José Mujica (2010 - 2015), Tabaré Vázquez (2015 - presente); 9) Venezuela: Hugo 

Chávez (1999 - 2013), Nicolás Maduro (2013 - presente).  

 

Essa “nova onda de regionalismo”, como denomina Severo (2017, p. 149), foi 

responsável pela construção de um ambiente favorável para a construção do sul-americanismo 

e a união de uma visão política de integração regional.  

A maior inovação da Unasul para a integração da região são seus objetivos de criação 

de um espaço de integração amplo que ultrapasse o nível econômico, tratando de assuntos no 

âmbito cultural, social, político, ambiental e científico. Segundo Guimarães (2006, p. 380), “os 

programas de integração na periferia deveriam se adaptar aos novos tempos”, ou seja, para 

implantar as políticas comuns devem renunciar certas características para fortalecer da 

economia e do capitalismo nacional. 

No âmbito da defesa e da segurança foi criado o Conselho de Defesa Sul-americano 

(CDS), e posteriormente o Centro de Estudos Estratégicos de Defesa (CEED) – que já eram 

temas de preocupação por Helio Jaguaribe de forma bem nítida, retornando com a 

implementação do projeto de integração da Unasul. 

 
67 Recentemente foi assinado o tratado comercial Mercosul-União Europeia, após 20 anos de negociação. A 

posição de Samuel Guimarães sobre um acordo Mercosul-UE inicialmente foi de defesa do acordo como uma 

alternativa à Alca (GUIMRÃES, 2007), recentemente apresentando a opinião contrária a qualquer acordo de livre 

comércio que limite a “ação econômica do Estado em prol do desenvolvimento” (GUIMARÃES, 2019). 
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2.2.5 A taxonomia teórico-conceitual do pensamento intelectual de Samuel Guimarães 

sobre as relações internacionais 

Os grandes temas da contribuição de Samuel Pinheiro Guimarães para as relações 

internacionais e os estudos estratégicos em nossa avaliação são resumidamente: a dependência 

latino-americana; o nacionalismo; o desenvolvimentismo; a inserção internacional; a integração 

regional. 

Nessa perspectiva podemos classificar os principais temas ou conceitos derivados 

desses temas em relação aos objetivos estratégicos do Brasil como Grande Estado Periférico, 

como explicitado na seguinte tabela analítica: 

 

Tabela 2: Principais temas do pensamento teórico-conceitual de Guimarães e os Grandes Desafios Brasileiros 

Principais Conceitos  
Objetivos Estratégicos dos 

GEP 

Grandes Desafios 

Brasileiros  

Desenvolvimentismo vs 

Liberalismo 

Redução de Disparidades 

Internas 

Redução das Disparidades 

Sociais 

Autonomia vs Imperialismo 
Redução da Vulnerabilidade 

Externa 

Eliminação das 

Vulnerabilidades Externas 

Nacionalismo vs 

Regionalismo (Integração) 
Luta pela Multiculturalidade 

Construção do Potencial 

Brasileiro 

Multipolaridade 
Construção de Sistemas 

Democráticos 

Consolidação da 

Democracia Efetiva 

Fonte: elaborado pelo próprio autor. 

Essa parte tenta por intermédio da teoria das relações internacionais classificar o 

pensamento de Samuel Guimarães sobre as relações internacionais analisando-o em pela ótica 

da teoria clássica de relações internacionais de Aron, o pensamento latino-americano sobre 

relações internacionais de Bernal-Meza e a pensamento “sem teoria” da escola de Brasília de 

Amado Cervo.  

Afinal, os Grandes Estados Periféricos seriam uma teoria original, um conceito ou um 

pensamento “sem teoria”? 

 

2.3 Definição clássica da teoria das relações internacionais 

A termo “teoria” é empregado por cientistas políticos, economistas, sociólogos e 

internacionalistas para uma grande variedade de simplificações para explicar a realidade, não 

distinguindo-o de outras categorias como “modelo, tipo ideal, conceitualização, regularidade” 
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(ARON, 1967, p. 375). Na acepção ocidental o conceito de teoria apresenta duas origens – dois 

significados. 

  As duas conceituações de teoria na visão de Raymond Aron podem ser definidas como: 

 

[definição 1] Uma teoria (conhecimento contemplativo, percepções de ideias ou da 

ordem essencial do mundo) pode ser o equivalente de uma filosofia. 

[definição 2] Uma teoria é um sistema hipotético-dedutivo constituído por um 

conjunto de proposições com termos definidos rigorosamente, cujas relações 

recíprocas (ou variáveis) se revestem quase sempre de forma matemática 

 

A primeira definição claramente configura a obra de Samuel Pinheiro Guimarães como 

uma teoria em razão da “percepção de ideias” que formam um conjunto de conceitos dotados 

de abstração, podendo gerar diversos cenários internacionais hipotéticos não apresentando 

necessariamente uma aplicabilidade prática (CONSIDERA, 2016, p. 16). Essa definição 

filosófica da teoria, no entanto, não é adequada ao rigor científico aqui exigido, de uma 

verdadeira teorização das relações internacionais. 

A segunda definição parece mais completa, servindo melhor como o parâmetro de 

análise do pensamento de Samuel Pinheiro Guimarães, classificando-o em uma das categorias 

prevista para enquadrar as simplificações explicativas da realidade.  

Essa segunda definição de teoria das relações internacionais, entretanto, alude às 

observações empíricas e dados quantitativos das teorias da física, o que não é uma das formas 

de análise de Guimarães, que apesar de formar seu pensamento por observações empíricas, não 

tem um aprofundamento quantitativo para corroborar as suas ideias e pensamentos reflexivos, 

sendo muito mais uma contribuição e reflexão do que uma teoria clássica propriamente dita. 

A teoria por seu caráter eminente de generalização e grau elevado de abstração não 

poderia determinar exatamente as ações políticas que devem ser seguidas, visto que “os teóricos 

não têm o direito de extrair dos seus esquemas uma doutrina de ação” (ARON, 1985, p. 377) 

Destarte, o pensamento de Guimarães sobre as relações internacionais, apesar de criar 

conceitos políticos e generalizações explicativas é embrenhado com proposições de ação 

política e estratégias de ação prática, inviabilizando a sua classificação nos moldes da clássica 

teoria das relações internacionais de matriz ocidental desenvolvida nos grandes centros.   

Nessa linha mainstream da definição de teoria das Relações internacionais, segundo a 

interpretação de Carlos Considera (2016, p. 16) sobre a construção teórica para Aron, ela é 

válida quando se baseia nas seguintes concepções: 

 

a) é necessário delimitar, com precisão, o relacionamento social em estudo (o objeto 

a ser trabalhado); b) o progresso do conhecimento caminha com as contribuições 

recíprocas entre teoria e prática; c) o estudo do objeto  pressupõe a determinação das 

situações fictícias “ideais”; d) ao mesmo tempo em que a estatística e o empirismo 



77 

 

auxiliam na construção da teoria, não podem ser tomados como suas bases pois, 

sobretudo na esfera internacional, a imprevisibilidade se manifesta na maioria dos 

fatos; e) em virtude da própria gênese, não é possível tomar a teoria como fundamento 

único da ação. 

 

A função da teoria é “a identificação das principais peças que compõem o fenômeno 

final”, por outro lado “construir rígidas relações de causa/efeito diante das quais atribui-se a 

gênese, tanto do conflito, quanto da cooperação” (CONSIDERA, 2016, p. 17) não levaria ao 

entendimento verdadeiro das relações internacionais. 

A “teoria” dos Grandes Estados Periféricos identifica essas peças principais: a) 

estruturas hegemônicas de poder e os Grandes Estados Periféricos seriam o objeto de estudo; 

b) a relação deles no sistema internacional contribui para a prática de atuação do Estados;  c) a 

situação ideal é o desenvolvimento do GEP e a superação da condição periférica; d) a 

construção teórica tem fundamento no empirismo com pouca utilização de dados estatísticos; 

e) a dinâmica do sistema internacional apresenta relações de causa e efeito que são criadas a 

partir de pressupostos baseados em visões de mundo diferentes. 

Nesse ponto, a construção teórica dos GEP apenas apresenta um rígida relação de 

causa/efeito no caso brasileiro especificamente, que seria a integração regional, não sendo 

dotado na generalidade quanto aos demais casos do sistema internacional. Talvez, em razão 

dessa fato fosse melhor analisar a sua construção teórica em relação ao pensamento latino-

americano sobre as relações internacionais. 

Na concepção neorrealista da teoria das relações internacionais do teórico anglo-saxão 

Kenneth Waltz a teoria é “uma forma de lidar com a complexidade dos fatos que compõem um 

fenômeno, sua característica mais relevante é a extrema simplificação com a qual elucida 

determinado mecanismo-chave de um todo” (WALTZ, 2000; CONSIDERA, 2016, p. 17).  

O mecanismo-chave do pensamento de Samuel Pinheiro Guimarães sobre as relações 

internacionais do Brasil é a Integração Sul-americana voltada para o desenvolvimento 

econômico como forma de saída da condição de Grande Estado Periférico utilizando 

estratégias que contrapõe as Estruturas hegemônicas de poder para superar os grandes desafios 

brasileiros.  

 

2.3.1 Pensamento latino-americano sobre relações internacionais 

As teorias de relações internacionais, que trazem como objeto de estudo a guerra e a 

paz – a nova ciência social surge no final da primeira guerra, tendo esse tema como grande e 

primeiro motivador (RODRIGUES, 2008, p.30). A teoria das relações internacionais como área 
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de estudo desenvolveu o aprofundamento em outras questões – como terrorismo, narcotráfico 

e organizações transacionais – amplificando esse campo de estudo de natureza política. 

As teorias de relações internacionais em perspectiva contemporânea englobam a 

produção e distribuição dos recursos econômicos entre as nações e povos, assim como o 

desenvolvimento de regimes internacionais e produção de normas institucionais que 

estabelecem a ordem internacional conforme observa Cervo (2008, p. 64). 

Novas teorias foram criadas na periferia desse sistema, em decorrência da 

incapacidade das teorias mainstream existentes nos países desenvolvidos de explicar com 

eficácia, como um Estado da periferia pode inserir-se internacionalmente, saindo da sua posição 

de subalterna de subdesenvolvimento. 

A falta de diferenciação entre países ricos e emergentes na aplicação do modelo de 

desenvolvimento, e a incapacidade de identificação precisa da política externa e da cultura de 

cada região torna necessária a criação de teorias para explicação e aplicação de uma política 

internacional própria para a região periférica da América Latina. 

O tema está relacionado ao pensamento latino-americano sobre as relações 

internacionais (DEVÉS-VALDÉS, 2013), buscando seus principais teóricos, para isso, vale 

pensar a própria teoria das relações internacionais sul-americana, enquanto alguns autores como 

Tickner e Cervo (1994) questionam-se sobre a existência de uma teoria própria e autônoma, e 

outros  autores como Marcello Gullo (2014), Carlos Escudé (1995) apresentam teorias 

universalistas. 

Existem aqueles que pensam uma visão mais ampla de base estruturalista e pós-

estruturalista para as teorias sul-americanas, enquanto em uma perspectiva de cunho histórico-

econômico-social (JULIÃO, 2011) vislumbra-se uma escola latino-americana sob a égide de 

uma metodologia histórico-analítica. 

O pensamento latino-americano sobre relações internacionais tem como alicerce 

teórico e metodológico o estruturalismo que tem formulação e difusão de ideias na escola 

cepalina, instituição responsável pelas teses de desenvolvimentismo econômico da região desde 

o final da segunda guerra. 

A questão da diferenciação entre história e relações internacionais é, meramente, 

superficial, tendo em vista que os dois ramos do conhecimento tem o mesmo objeto e mesma 

finalidade ao “estabelecer a compreensão, talvez a explicação, e influir direta ou indiretamente 

sobre a tomada de decisões e, dessa forma, sobre o curso dos acontecimentos” (CERVO, 1994, 

p. 9). 
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Assim, tanto teóricos como historiadores, apesar da ramificação em teoria das relações 

internacionais de origem anglo-saxã e história das relações internacionais de origem franco-

europeia, onde uma procura uma chave explicativa por meio de uma visão científica política, e 

a outra  se orienta pela investigação dos fenômenos internacionais por outras vias de 

interpretação como sociologia, antropologia, psicologia e como são formados os conceitos 

sobre o “outro”, o estrangeiro, e a própria formação das comunidades humanas, sua organização 

em Estado e a criação de organizações supranacionais (CERVO, 1994, p. 14). 

A teoria das relações internacionais, com isso, atinge um novo nível acadêmico, ou, 

apenas poderá atingir esse novo nível de complexidade intelectual se a ideia de existência de 

“one world and many (or rival) theories” de Walt (1998) e Snyder (2004), fosse aprimorado 

pelo conceito de “Many worlds, Many theories” de Tickner e Inoue (2016, p.3), ampliando o 

espaço para teorias da periferia, e tornando a disciplina realmente internacional. 

Nesse sentido, a experiência do pensamento sul-americano pode agregar muito, pois 

encontra na paz internacional o maior êxito nos dois séculos de relações internacionais após a 

independência (DEVÉS-VALDÉS, 2013, p. 402), entretanto a inserção internacional apenas 

recentemente apresentou algum avanço com a formação da Unasul e a participação mais ativa 

do Brasil como global player. 

A análise da classificação do pensamento de Samuel Pinheiro Guimarães como teoria 

perpassa pela escolha de uma ferramenta epistemológica que consiga definir de forma objetiva 

as características de uma teoria das relações internacionais. 

Bernal-Meza em seu livro sobre o pensamento latino-americano e a teoria das relações 

internacionais trata das formulações contemporâneas de novas interpretações e respostas ao 

“pensamento único” – pensamento neoliberal dos anos 90. 

O pensamento intelectual de Samuel Guimarães está alinhado ao denominado por 

Bernal-Meza de “pensamento Contestatório ao paradigma dominante dos anos 90” (2005, p. 

348). Contrapondo o seguimento do pensamento neoliberal da comunidade epistêmica do 

“menemismo”, em especial na corrente de pensamento crítica na qual Amado Cervo destaca 

alguns nomes:  

 

uma corrente de interpretação crítica sobreviveu à comoção intelectual do 

fundamentalismo liberal e expressou-se nos anos noventa com os nomes de Raúl 

Bernal-Meza, Aldo Ferrer, Alfredo Bruno Bologna, José Paradiso, Silvia Ruth Jalabe, 

Víktor Sukup e Mario Rapoport, entre outros. (CERVO, 2000, p. 9) 

 

Nessa corrente Bernal-Meza (2016, p.5) vai acrescentar, posteriormente, os conceitos e 

a formulação teórica desenvolvida por Samuel Guimarães, destacando os conceitos de base 
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realista relacionados  aos Grandes Estados Periféricos como o de “Estruturas hegemônicas de 

poder”, alinhado ao conceito de “potência média”68 e o de “poder regional” criado por Maria 

Regina Soares Lima (2005). 

Esse conceito de Poder Regional é diferente daquele de potência média, pois refere-se 

a uma categoria particular de países com perfis internacionais que lideram determinados grupos, 

baseados em duas identidades internacionais distintas. 

A primeira inclui aqueles países com poucos recursos mais que detêm influência 

política, afetando o sistema internacional. A segunda identidade internacional refere-se a 

influência na economia global, incluindo aqueles países com “grandes mercados emergentes”, 

formado por grandes países periféricos69 que implementaram as reformas econômicas do 

consenso de Washington. 

Essa segunda corrente da denominada “década menemista” na qual o neoliberalismo e 

as ideias de “fim da história” de Fukuyama e liberalismo ganhou força na academia latino-

americana com as ideias de privatização, liberalização e desregulamentação da economia, 

calcada nos valores de credibilidade e estabilidade macroeconômica, mas a resistência e o 

pensamento crítico prevaleceram em alguns grupos acadêmicos e intelectuais: 

 

Os epistêmicos certamente produziram o suporte ideológico-conceitual e cognitivo 

que o modelo neoliberal requeria, mas outro grupo intelectual e acadêmico da 

Argentina contrapôs sistematicamente, por meio da cátedra, da investigação e das 

publicações, uma oposição crítica a esta comunidade epistêmica. Seus membros mais 

conhecidos foram Atilio Borón, Mario Rapoport, Aldo Ferrer e o próprio Bernal-

Meza. Estiveram a postos desde os primeiros momentos. Prenunciaram os erros 

estratégicos da opção neoliberal e não necessitaram aguardar os resultados negativos 

para o país, provocados pela década menemista em termos de indicadores econômicos 

e sociais, para expor suas interpretações. (MEZA, 2000, p. 348) 

 

A América do sul encontra-se localizada em uma temporalidade de “atraso” e estágio 

anterior ou primitivo do desenvolvimento na visão dos países centrais e desenvolvidos, ou seja, 

os países da América do Sul para a teoria mainstream das relações internacionais são 

considerados periféricos e subdesenvolvidos, tendo pouca relevância para as relações de poder 

das grandes potências. 

A produção e distribuição dos recursos econômicos entre as nações e povos para o 

desenvolvimento de regimes internacionais e produção de normas institucionais que 

estabelecem a ordem internacional conforme observa Cervo (2008, p. 64). 

 
68 Em publicação posterior Guimarães (2013) vai utilizar a denominação de “Potência Regional” para classificar 

o Brasil e substituir o conceito de Grande Estado Periférico na sua análise sobre o sistema internacional. 
69 Esses países seriam Índia, Indonésia, África do Sul, Coreia do Sul, Turquia, Polônia, Rússia, Argentina, Brasil 

e México, os mesmos destacados por Samuel Pinheiro Guimarães em seu entendimento de Grandes Estados 

Periféricos e Potências Médias. 
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A incapacidade das teorias existentes nos países desenvolvidos de explicar com 

eficácia, como um Estado da periferia pode inserir-se internacionalmente, saindo da sua posição 

de subalterna de subdesenvolvimento, a falta de diferenciação entre países ricos e emergentes, 

a incapacidade de identificar a política externa e da cultura de cada região torna necessária a 

criação de um pensamento teórico-conceitual para aplicação na diplomacia e política externa 

próprias para os grandes estados periféricos da América do Sul – Brasil e Argentina. 

As definições de teoria das relações internacionais são múltiplas e variadas, trazemos, 

assim, o profundo pensamento meta-teórico do diplomata Thales de Castro: 

 

Teoria representa a racionalização e sistematização do conhecimento humano. Uma 

teoria deve recortar a complexa e densa realidade e trazê-la como utensílio científico, 

operacionalizando-o de maneira a descrever e explicar as propriedades observadas 

dessa realidade. O processo de formulação teórica segue a mesma forma de construção 

metodológica presente na lógica científica. Teorias são fórmulas sistematizadas de 

explicação, organização e análise da realidade. Ou seja, uma teoria segue parâmetros 

estabelecidos no que e concerne à forma e ao conteúdo estipulados pela produção 

científica. (CASTRO, 2012, p. 281) 

 

A figura abaixo apresenta as funções metodológicas das obras de Guimarães, segundo 

a classificação teórica de Thales de Castro: 

 

Figura 1: funções metodológicas das principais obras de Guimarães 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor. 

 

No sul a teoria das relações internacionais não apresentou tanto influencia quanto a 

história das relações internacionais, devido a essa divisão, e o domínio da disciplina, tanto pelas 

academias anglo-saxãs do norte, quanto pela corrente realista, onde o Estado é dominante, e a 

cooperação um problema, sendo a ordem internacional imposta pelas grandes potências, mesmo 

que negociada em certos momentos, com o objetivo de manutenção do status quo. 

A teoria das RI no mundo anglo-saxão, tinha o foco maior nas relações de poder da 

guerra fria, não produzindo teorias sobre o terceiro mundo e as relações norte-sul, enquanto os 

sul-americanos seguiram produzindo uma linha original de teorias por meio dos conceitos de 

imperialismo e desenvolvimentismo. 
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No pensamento cepalino e na teoria da dependência, grande parte da academia 

“nortista” não entende que as questões de pobreza, dominação e dependência, cooperação e 

exploração fazem parte da realidade das relações internacionais (CERVO, 1994, p.15) 

Os teóricos argentinos produziram contemporaneamente modelos teóricos com 

explicações originais para a sua inserção no sistema internacional como a Teoria do Realismo 

Periférico (ESCUDÉ, 1995) que formou o pensamento e prática diplomática durante o governo 

Menem, e mais recentemente a Teoria da Insubordinação Fundadora (GULLO, 2014) que 

influenciou a política externa chavista na Venezuela70 de formação de uma “Pátria Grande” 

Sul-americana, e insubordinação em relação ao “Império Americano”. 

As relações internacionais que, na América do Sul, apresenta um crescimento nas 

últimas décadas, surge na figura de uma ciência multidisciplinar na região, como um campo de 

estudos receptor de contribuições interdisciplinares da ciência política e social, da história, da 

economia, do direito, dos estudos estratégicos. 

Essa vertente pluralista permite a criação de um campo fértil para a produção de novas 

teorias, inovando a área de conhecimento das RI, e contribuindo para a construção de relações 

internacionais mais global, para a ótica latino-americana e além dela, dando voz aos países 

marginalizados do sistema internacional e tornando a ciência das relações internacionais, de 

fato, internacional. 

A conexão entre a definição de teoria das relações internacionais com o pensamento 

sul-americano pela ótica do referencial teórico-conceitual que foram expostos e analisados 

anteriormente, leva a formação do conceito de uma Teoria latino-americana das relações 

internacionais sendo definido como:  

 

A ideia que forma a compreensão e explicação de um fenômeno, baseada no 

pensamento sul-americano, sobre as relações internacionais, que cria conceitos, 

epistemologias e metodologias para dar suporte às políticas externas dos países da 

região, com raízes e evolução no contexto histórico-econômico-político-social do 

sistema internacional, sob uma perspectiva alternativa às teorias mainstream para 

superação do subdesenvolvimento e da dependência nas relações centro-periferia. 

 

Outro ponto que torna necessária a explicação do pensamento da região sul-americana 

por várias teorias diferentes ocorre devido as assimetrias existentes entre os Estados 

participantes das instituições de integração.  

 
70 O livro da Teoria da insubordinação fundadora foi disponibilizado pelo governo venezuelano de forma gratuita 

em formato pdf, o que demonstra a importância da teoria para um revisionismo sul-americano no campo das 

relações internacionais. Disponível em: www.elperroylarana.gob.ve Acesso em: 20 dez. 2018. 
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De um lado existe a América do Sul política, que se expressa como uma só voz, na 

busca da paz, direitos humanos e projeção internacional regional, de outro lado existem 

conforme Cervo (2008, p. 203) duas “Américas” do Sul quanto a relação econômica 

internacional. 

A primeira, formada por Chile, Colômbia e Equador procura o acordo de livre-

comércio com os Estados Unidos, a segunda composta por Argentina, Brasil e Venezuela tenta 

a via industrial e desenvolvimentista, voltado para o aprofundamento da integração entre os 

vizinhos.  

Na perspectiva histórico-analítica Taís Sandrim Julião (2011, p. 64) encontra o 

delineamento de uma escola latino-americana na história e teoria das relações internacionais, 

que de acordo com o pensamento de Bernal-Meza (2005) tem enfoque histórico-estruturalista 

baseado na ideia de centro-periferia, assim como a análise da inserção internacional e a 

possibilidade da ação estatal para diminuir condições de dependência por meio da cooperação 

e integração (JULIÃO, 2011, p. 60). Essa linha é complementada por Hélio Jaguaribe na 

perspectiva de autonomia pela integração do pensamento nacional-desenvolvimentista das 

décadas de 1950 e 1960. 

A escola latino-americana de relações internacionais seria, então, marcada pela 

“fundamentação epistemológica, enfoque sistêmico-estrutural e marco teórico e conceitual de 

referência comum” (JULIÃO, 2011, p. 64), a produção dos países da América do Sul nesse 

mesmo sentido, teriam produzido conceitos teóricos nacionais e regionais próprios, desafiando 

em alguns momentos o mainstream da área e construindo uma interpretação analítica 

alternativa, original e própria.  

A região conseguiu revelar uma “abordagem original da história dos processos 

internacionais, a partir de sua própria visão, recordando que “as teorias são resultado de um 

tempo e um espaço social e político determinado, máxima que a área das relações internacionais 

e sua produção teórica não devem ignorar” (JULIÃO, 2011, p. 64).  

As teorias sul-americanas das relações internacionais têm caráter alternativo, ou seja, 

apresenta uma nova visão, de forma a criticar o pensamento racionalista clássico mainstream 

das relações internacionais de base anglo-saxã de cunho universalista, apresentando outras 

formas de inserção internacional da região, principalmente, sob a égide da integração. Nesse 

ponto, existem subdivisões das teorias formuladas, que diplomatas e acadêmicos conseguiram 

evidenciar em três linhas principais de discussão (BERNAL-MEZA, 2016, p. 3). 
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A primeira corrente sul-americana das RI discute se faz sentido ter um pensamento 

próprio e original para interpretar, entender e compreender a realidade regional e a natureza de 

sua inserção internacional a partir de nossas perspectivas particulares. 

A segunda corrente trata da adequação de teorias produzidas pelo pensamento 

epistêmico anglo-saxão para aplicação na América do Sul com intuito de interpretar o sistema 

internacional e a análise da política externa sul-americana – como a teoria do realismo periférico 

de Escudé. 

A terceira corrente reflete se a teoria produzida nos países centrais do “norte” deve ser 

substituída por conceitos desenvolvidos pela epistemologia sul-americana, sob a linha de que, 

ressignificando as teorias centrais com conceituação e ideias produzidas na região conseguiriam 

explicar melhor a natureza de nossas relações internacionais.  

Essas correntes são as vertentes existentes na atualidade para que teóricos de RI 

possam formular novos conceitos, métodos e teorias de forma autônoma. O pensamento de 

Samuel Guimarães sobre as relações internacionais e os estudos estratégicos se alinha a essa 

terceira corrente criando conceitos novos e ressignificando alguns conceitos para adequá-los à 

realidade brasileira e sul-americana utilizando ideias desenvolvidas na região. 

No sul a teoria das relações internacionais não apresentou tanta influência quanto a 

história das relações internacionais, devido a essa divisão, e o domínio da disciplina, tanto pelas 

academias anglo-saxãs do norte, quanto pela corrente realista, onde o Estado é dominante, e a 

cooperação um problema, sendo a ordem internacional imposta pelas grandes potências, mesmo 

que negociada em certos momentos, com o objetivo de manutenção do status quo. 

A teoria das RI no mundo anglo-saxão, tinha o foco maior nas relações de poder da 

guerra fria, não produzindo teorias sobre o terceiro mundo e as relações norte-sul, enquanto os 

sul-americanos seguiram produzindo uma linha original de teorias por meio do conceitos de 

imperialismo e desenvolvimento, no pensamento cepalino e na teoria da dependência, grande 

parte da academia nortista não entende as questões de pobreza, dominação e dependência, 

cooperação e exploração fazem parte da realidade das relações internacionais (CERVO, 1994, 

p.15). 

O pensamento Latino-Americano sobre assuntos internacionais é classificado por 

Eduardo Devés-Valdés (2013, p. 404) na tentativa de uma “capitalização do patrimônio 

eidético” que classicamente estão relacionados a um “pensamento nacional”, delimitado na 

dimensão econômica pelo binômio centro/periferia e na dimensão política pelo binômio 

democracia/ditadura.  
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Os Grandes Estados Periféricos como parte da produção intelectual da América Latina 

sobre relações internacionais são compreendidos como um conceito/categoria compreensiva 

(DEVÉS-VALDÉS, 2013, p. 406) dentro dessa cartografia do pensamento teórico. Essa 

percepção se encaixa no pensamento de Guimarães onde encontra-se tanto a dimensão 

econômica da divisão centro/periferia quanto a dimensão política na fratura 

democracia/ditadura. 

Entretanto, a classificação de Valdés, não obstante sua enorme contribuição, ainda é 

muito insipiente para tratar da complexidade da contribuição de Samuel Guimarães como um 

todo, limitando-se a classificação de apenas um de seus conceitos. 

A denominada “escola de Brasília”, formada basicamente pelos pesquisadores da 

Universidade de Brasília, do Instituto Rio branco e Instituto de Pesquisa em Relações 

Internacionais e as publicações da Funag, trata de modo mais aprofundado a questão dos 

conceitos. 

 

2.3.2 O pensamento “sem teoria” da escola de Brasília 

As teorias de um modo geral apresentam, desde a sua criação até aplicação prática na 

tomada de decisão pelo governante, seis etapas – como observa Cervo (2008, p. 63):  

Inicialmente essa teoria deve apresentar uma visão própria de mundo; em seguida ela 

apresenta um caráter cultural, com princípios e valores próprios do meio; por conseguinte, tem 

como característica o interesse nacional  ou do bloco a que faz parte; nessa linha a política 

exterior, por meio do processo decisório define como utilizar a teoria; as teorias, portanto, 

devem ser alinhadas em uma ação externa coerente; por fim, tem como resultados internos e 

internacionais de função desigual. 

A fase cultural, que apresenta princípios e valores, somada a fase do interesse nacional 

ou de bloco regional demonstra a incapacidade de qualquer teoria de adotar um alcance 

explicativo universal, dessa forma, teorias são nacionais ou regionais, não podendo apresentar 

caráter universalista.  

Nessa linha de pensamento, fica claro a possibilidade e necessidade de uma teoria estar 

vinculada ao seu local e/ou espaço identitário, por isso, a conceituação das teorias e 

pensamentos da região sul-americana para a área de relações internacionais devem conter a 

identificação de sua origem. 

A política exterior e as relações internacionais do Brasil são analisadas por Amado 

Luiz Cervo (2003, p. 8). O autor apresenta quatro paradigmas: Liberal-conservador que 

permanece desde a chegada da família real no século XIX até 1930 – marcado pelo livre-
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comércio, latifúndio, propriedade liberal  e escravidão, o Estado Desenvolvimentista, entre 

1930 e 1989 – marcada pelo nacional-desenvolvimentismo, onde o Estado é o financiador da 

indústria do desenvolvimento, o Estado Normal , de 1990 a 2002, caracterizado pelo 

neoliberalismo, Estado mínimo, abertura econômica, controle do déficit público,  e o Estado 

Logístico – novo modelo de Estado que combina elementos do neoliberalismo e 

desenvolvimentismo, chamado neodesenvolvimentismo por Bresser-Pereira, dando um novo 

papel para o Estado. 

Ao pensar a teoria das relações internacionais do Brasil, mais especificamente, Cervo 

(1994, p. 17), seguindo a ideia de que existe um pensamento brasileiro sobre relações 

internacionais, com bases conceituais e explicativas heterogêneas – intelectuais, políticos, 

diplomatas, militares, pesquisadores – mas diferente das teorias clássicas buscava uma linha 

conceitual e paradigmática. 

Ao analisar os conceitos em relações internacionais, Cervo enfatiza a importância dos 

conceitos em relação às teorias no campo de estudo das relações internacionais, nesse sentido 

alguns fenômenos do pensamento intelectual de Samuel Guimarães como os “Grandes Estados 

Periféricos” e as “Estruturas Hegemônicas de Poder”, assim como a interpretação própria de 

outros conceitos já consolidados como o nacionalismo e o imperialismo. 

Essa nova interpretação da escola de Brasília como parte daquela corrente latino-

americana de pensamento crítico sustentado “por construções teóricas mais ou menos originais. 

Em alguns casos se tratou apenas de ‘pré-teorias’; em outros, de paradigmas” (MEZA, 2005, p. 

357), ou ainda de um “pensamento sem teoria” (CERVO, 1994, p. 17). 

As ideias de Samuel Pinheiro Guimarães se encaixam perfeitamente nessa corrente de 

pensamento latino-americano sobre as relações internacionais, entretanto, ainda é necessário 

analisar a sua classificação como pré-teoria, paradigma, pensamento “sem teoria”, ou uma 

teoria das relações internacionais propriamente dita. 

Essa classificação das teorias latino-americanas como “conceitual” cabe dentro do 

pensamento de Samuel Guimarães sobre as relações internacionais e estudos estratégicos, pois 

utiliza de uma categorização ou formação conceitual para desenvolver seu pensamento, por 

outro lado essa metodologia regional não impede a sua classificação como teoria sob bases 

filosóficas segundos prescrições da primeira definição clássica de Aron. 

Nesse sentido, ainda poderia ser classificado como uma teoria ou pré-teoria sul-

americana/latino-americana segundo a epistemologia latino-americana sobre relações 

internacionais, pois apresenta todos os elementos da corrente de pensamento crítico dos anos 

90. Por outro lado, não apresenta o tipo de análise paradigmática que é característica da escola 
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de Brasília, mas dentro dessa escola de pensamento pode ser classificado como um pensamento 

“sem teoria”, segundo os parâmetros de Amado Cervo. 
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CAPÍTULO 3 – OS DISCURSOS OFICIAIS E AS CRÍTICAS AO PENSAMENTO DE 

SAMUEL GUIMARÃES 

Esse capítulo tem como objetivo analisar a atuação prática profissional de Samuel 

Pinheiro Guimarães como estadista – tanto como diplomata quanto como acadêmico, e as 

críticas ao seu pensamento.  

Inicialmente, destaca-se o posicionamento do Estado em seu discurso durante a gestão 

de Guimarães tanto no MRE como na SAE sobre assuntos de Defesa e Segurança.  

Destarte, apresenta-se as críticas no campo das ideias principalmente pelas visões 

ideológicas de oposição ao posicionamento da política externa dessa gestão feitas por Celso 

Lafer e Paulo Roberto de Almeida.  

Nessa linha, segue-se a análise comparada de dois projetos o para Brasil, o projeto Brasil 

2020 de Ronaldo Sardenberg e o plano Brasil 2022 de Pinheiro Guimarães. Por fim, a influência 

de seu pensamento na academia e diplomacia por meio da análise de referências em algumas 

publicações de revista acadêmicas na área de estudos estratégicos e nas publicações da Funag.   

 

3.1 O Discurso de Samuel Guimarães no Ministério das Relações Exteriores 

O discurso no Ministério das relações exteriores da dupla Celso Amorim e Samuel 

Pinheiro Guimarães, que teve como importante auxiliar da formulação da política externa o 

professor Marco Aurélio Garcia, foi baseado nas diretrizes do Presidente Lula que foi 

extremamente participativo levantando pautas do combate à fome no mundo e a priorização na 

integração da América do Sul. 

Nos discursos de posse da dupla Amorim-Guimarães foi confirmado a escolha do novo 

governo cuja grande prioridade da política externa seria “a construção de uma América do Sul 

politicamente estável, próspera e unida” e promovendo um “intercambio intelectual e artístico” 

para desenvolver institucionalmente  “uma verdadeira identidade do Mercosul e da América do 

Sul” (SANTOS, p. 148; SILVA, 2003). 

No discurso de Celso Amorim a prioridade à América do Sul é confirmada e acrescenta 

que a integração dos países sul-americanos será aprofundada para formar um “espaço 

econômico unificado, com base no livre comércio e em projetos de infraestrutura” (AMORIM, 

1º de janeiro de 2003 in: SILVA, 2003). Na cerimônia de posse do Secretário-Geral o 

embaixador Pinheiro Guimarães ressalta a referência ao princípio da prioridade sul-americana:  

 

A ação na América do Sul deverá atender ao objetivo de construção da integração 

econômica e da cooperação política e social, a partir de uma atitude brasileira que 

reconheça as assimetrias e procure equacioná-las de forma generosa. 
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A construção de uma sociedade brasileira mais democrática, mais justa e mais 

próspera somente poderá ser bem-sucedida se nossos vizinhos também participarem 

do processo. 

As questões da América do Sul, plenas de desafios e oportunidades para o governo do 

Brasil em um mundo multipolar que desejamos construir, terão, assim, toda a 

prioridade necessária para cumprir o determinando por Vossa Excelência 

[Embaixador Celso Amorim]. (GUIMARÃES, 9 de janeiro de 2003 in: SILVA, 2003)  

 

Esse posicionamento demonstra a sua estratégia para a região, enquanto  o Ministro 

Celso Amorim destacou as questões do livre comércio e dos projetos em infraestrutura que já 

ocorriam no âmbito do Mercosul e da IIRSA, bastando a sua expansão, Samuel Pinheiro 

Guimarães apresenta uma visão mais ampla de cooperação política e social corroborando a 

aplicação na prática de seu pensamento teórico sobre os Grandes Estados Periféricos. 

Essa prática da reflexão teórica é taxativamente expressa no seu discurso de posse, onde 

serão enumerados os objetivos estratégicos específicos para o Brasil, alinhando-os aos objetivos 

do governo Lula: 

 

A sociedade brasileira tem de enfrentar quatro desafios. Reduzir as disparidades de 

natureza econômica, natureza social, de natureza étnica e de gênero. (...) A síntese 

dessas disparidades é a enorme concentração de riqueza e de renda; a forme é a mais 

dramática. Eliminar as vulnerabilidades externas que constrangem o nosso 

desenvolvimento econômico, político e social. (...) [a realização do] potencial 

brasileiro (...) a construção de uma democracia efetiva (GUIMARÃES, 9 de 

janeiro de 2003 in: SILVA, 2003, grifos nossos) 

 

Esses quatro desafios da sociedade brasileira expressos no momento da posse são frutos 

do amadurecimento das suas reflexões sobre a política internacional e os objetivos estratégicos 

dos Grandes Estados Periféricos, especificamente para o caso brasileiro.  

Ao tratar mais especificamente da vulnerabilidade externa não se restringem aquelas de 

natureza econômica, mas acrescenta as de natureza política – devido à ausência do Brasil no 

CSNU e o G-8, de natureza tecnológica – expressa pela necessidade de importação de 

tecnologia decorrente da baixa inovação, e de natureza militar – causa pelo imenso território e 

instabilidade do sistema internacional.  

Esse desafio combate à vulnerabilidade externa mescla os estudos estratégicos e as 

relações internacionais, assim como os Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores como 

instrumentos do Estado com o mesmo objetivo político final: a defesa da soberania e os 

interesses nacionais. Esses interesses seriam em última análise a paz e o desenvolvimento 

nacional. 

Os objetivos de Estado não se confundem com os objetivos de governo. Não obstante, 

em seu discurso Samuel Guimarães faz um esforço para entrelaçar os objetivos do governo Lula 

e do PT no poder com o que entende ser o objetivo do Estado brasileiro: 
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O governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva já enfrenta esses quatro desafios 

através  do programa de combate à fome; da decisão de reconstruir a infra-estrutura 

física e social da economia brasileira, de exercer com plena soberania a defesa dos 

interesses nacionais e de convocar todos os setores da sociedade para o diálogo mais 

amplo e mais democrático sobre as políticas públicas. (GUIMARÃES, 9 de janeiro de 

2003 in: SILVA, 2003) 

 

A diplomacia ativa e altiva de Celso Amorim ou a política externa do governo Lula 

denominada “novo protagonismo brasileiro” (SILVA, 2014, p. 160) representa na prática do 

Itamaraty a aplicação da “direção doutrinária do secretário-geral do Ministério, embaixador 

Samuel Pinheiro Guimarães”. Esse direcionamento vai ser coordenado com as ideias dos 

principais formuladores da política externa do governo Lula – Marco Aurélio Garcia71, Celso 

Amorim e o próprio Lula. 

De acordo com “A doutrina por trás do ‘novo protagonismo brasileiro’, em grande parte 

decorrente das formulações de Pinheiro Guimarães, foi marcada pelo universalismo militante” 

(SILVA, 2014, p. 163). A prática na política implementa pelo Ministério no período entre 2003 

e 2009 sustentou-se nos seguintes “princípios de independência e soberania”: 

 

1. A diversidade mundial e multiplicação de centros de poder como o melhor 

caminho para a paz e a democratização das relações políticas  

2. A política externa como instrumento de promoção da paz, no plano externo, e 

de geração de desenvolvimento sustentável, renda e empregos, no plano interno, com 

ênfase nas negociações e recusa ao recurso da guerra. 

3. A defesa e a articulação da reforma dos organismos internacionais para dar-

lhes maior representatividade na gestão das questões globais, em especial do CSNU. 

4. A prioridade para as relações externas com a Argentina, demais países do 

Mercosul e países da América Central, culminando no fortalecimento do Mercosul e 

na criação da Unasul e do Conselho Regional de Defesa. 

5. A expansão do intercâmbio político, cultural e comercial com países da África 

e do Oriente Médio, buscando a diversificação e desconcentração da política externa 

do país. 

6. A defesa mundial do combate à fome e à pobreza, pondo em prática vastos 

programas de cooperação com a África e a América Latina. 

7. A consolidação da vocação de multilateralidade no comércio externo por meio 

da diversificação dos mercados, do fortalecimento do Mercosul e do estabelecimento 

de cooperação econômica e tecnológica com os países emergentes. 

8. A reorientação seletiva do investimento direto externo (IDE) para aumentar as 

exportações, substituir importações, expandir e integrar a indústria de bens de capital, 

bem como fortalecer a capacidade endógena de desenvolvimento tecnológico. 

(SILVA, 2014, p. 163-4) 

 

O princípio da multipolaridade é expresso no discurso de Guimarães, onde afirma o 

interesse nacional brasileiro na multipolaridade não hegemônica nas seguintes palavras: “o 

mundo multipolar sem hegemonias em que todos os Estados obedeçam ao Direito Internacional 

 
71 Marco Aurélio Garcia ocupou o cargo de assessor especial da Presidência da República para Assuntos 

Internacionais nos governos Lula e Dilma, foi um dos fundadores do Foro de São Paulo - responsável por reunir 

grupos de esquerda na América Latina e secretário de relações internacionais do PT desde 1990. 
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e procurem resolver suas controvérsias de forma pacífica é o mundo que mais interessa à nação 

brasileira.” Assim reafirma mais um dos objetivos estratégicos de um GEP. 

No trato da sensível questão do “Império americano”, país com políticas hegemônicas, 

cuja relação tradicional do Brasil sempre foi de cooperação, fala em ampliação desta 

cooperação “com base nos ideais comuns de democracia, de justiça e de soberania”, destacando 

a importância dessa relação histórica da sociedade brasileira: 

 

Os Estados Unidos da América são a nação mais poderosa, econômica, tecnológica e 

militarmente. Com os Estados Unidos, a sociedade e o Estado brasileiros têm 

tradicionalmente relações de amizade, de cooperação, de respeito e de entendimento. 

 

Em relações à temática dos estudos estratégicos destaca-se o posicionamento do 

ministério sobre questões de Defesa e Segurança (MRE, 2010, p. 227): Desarmamento, a 

Estratégia nacional de defesa, o tratado de não-proliferação, terrorismo e crimes transnacionais 

– foram alguns dos temas abordados pela política externa do período da gestão Amorim-

Guimarães. 

A posição brasileira na questão iraquiana, por exemplo, manteve a “tradicional defesa 

da paz e [foi] contrária ao unilateralismo” conforme pronunciamento do ex-Ministro Celso 

Amorim ao Senado Federal, em 27 de fevereiro de 2003: 

 

Quando me perguntaram se a guerra é inevitável, penso que fez parte da descrição 

profissional de um ministro das Relações Exteriores acreditar que toda guerra é 

evitável até que pelo menos o primeiro tiro seja disparado. Então, até que isso ocorra, 

todos os nossos esforços – podem até ser qualificados de ingênuos por alguns – serão 

dirigidos à paz. (AMORIM, 2013, p.21) 

 

O princípio de busca por um assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas 

perseguido pela liderança do Ministério durante o governo Lula levou ao posicionamento da 

política externa brasileira de intensificação do envio de tropas, policiais e elementos civis de 

apoio a missões de paz no exterior72 (SILVA, 2014, p. 166). O objetivo é a promoção da paz 

como estratégia de aumentar as credenciais para pleitear um assento permanente no CSNU. 

 

3.1.1 O Discurso de Samuel Guimarães na Secretaria de Assuntos Estratégicos 

A Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE)73 origina-se em 1990, criada no governo 

Collor para assessorar a Presidência da República no que se refere às estratégias das políticas 

 
72 O Brasil participa mantendo contingentes em missões internacionais no Haiti, Timor Leste, Sudão, Nepal, 

Bósnia e outros países. 
73 HEYE, Thomas. Verbete do Acervo da CPDOC. Fundação Getúlio Vargas (FGV). Disponível em:  

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/secretaria-de-assuntos-estrategicos-da-presidencia-

da-republica Acesso em: 28 de jun. de 2019. 
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do governo nas áreas de desenvolvimento econômico, segurança e defesa nacional, meio 

ambiente, dentre outras. sendo extinto em 1998 na gestão do diplomata Ronaldo Sardenberg, 

realizou um estudo de cenários de desenvolvimento para o Brasil em 2020 nesse período. 

O órgão é recriado em 2007 durante o governo Lula com o status de Ministério, com os 

objetivos funcionais de: planejamento nacional de longo prazo; discussão das opções 

estratégicas do país; articulação com o governo e a sociedade para formular a estratégica 

nacional e desenvolvimento de longo prazo. 

A revitalização da pasta ocorreu com o professor Mangabeira Unger que lançou o 

projeto de planejamento de médio, longo e longuíssimo prazo denominado “Brasil em 3 tempos: 

2007, 2015 e 2022” (NAE, 2004, p. 9) – para identificar os objetivos estratégicos nacionais e 

organizar um projeto nacional para o país. 

Esse projeto apresentava três marcos temporais, primeiro 2007 que seria o início de um 

novo governo, segundo 2015 prazo final de cumprimento das Metas do Milênio estabelecidas 

pela ONU, e por fim 2022, que para a comemoração do bicentenário da independência do 

Brasil. Os outros projetos desenvolvidos foram a coordenação da formulação da END e do 

Plano Amazônico Sustentável (PAS). 

As grandes vertentes dadas pela SAE do reequipamento das forças armadas, a sua 

reorganização, e a revitalização da indústria nacional de defesa foram a base da formulação da 

END, publicada em 2008.  

O PAS74, com a estratégia de desenvolvimento da região Norte, como um plano similar 

à Sudene, por meio de quatro diretrizes estratégicas – o ordenamento territorial e a gestão 

ambiental; a produção sustentável com inovação e competitividade; a implantação de 

infraestrutura para o desenvolvimento sustentável; e a inclusão social e a cidadania através de 

programas sociais. 

O professor Mangabeira Unger, foi exonerado em 2009 para voltar à lecionar na 

Universidade de Harvard, foi substituído interinamente por Daniel Vargas, e logo sucedido pelo 

embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que ocupava a Secretaria-Geral do Ministério das 

Relações Exteriores, tomando posse em 20 de outubro de 2009. 

No curto período que Samuel Guimarães ocupou o cargo, pouco mais de um ano 

procurou implementar o plano de seu antecessor, desenvolvendo o projeto Brasil 2022, que 

identificava metas das aspirações do Brasil no ano que chegará aos 200 anos de independência. 

 
74 Op. Cit. 
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As metas para a SAE de acordo com os trabalhos preparatórios desenvolvidos por 

Pinheiro Guimarães e a sua equipe para esse projeto seriam resumidamente: 

Meta 1: Implementar sistema integrado de planejamento e gestão estratégica de longo 

prazo do Estado brasileiro, em suas diferentes instâncias. 

Meta 2: Transformar o Ipea em indutor da gestão pública do conhecimento sobre 

planejamento governamental e desenvolvimento. 

Meta 3: Alcançar a autossuficiência nos ciclos de produção do combustível, de 

radiofármacos e de outras aplicações pacíficas da tecnologia nuclear. 

Meta 4: Garantir a soberania dos sistemas brasileiros de tecnologia espacial para 

observação da terra, meteorologia, ciências espaciais e telecomunicações, em seus 

ciclos completos. 

Meta 5: Estruturar o setor de tecnologia da informação e comunicação, de modo a 

torná-lo elemento propulsor do desenvolvimento nacional e da ampliação da 

competitividade da indústria brasileira. (BRASIL, 2010, pp. 402-6) 

 

Observa-se que dentre as metas apresentadas o grande objetivo por trás das ações 

decorrentes é o desenvolvimento nacional por meio do inovação em ciência e tecnologia por 

meio de áreas ligadas aos principais projetos da Indústria Nacional de Defesa (IND) que 

envolvem a tecnologia nuclear, a tecnologia espacial e a tecnologia da informação, setores 

estratégicos ligados diretamente às forças armadas. 

 

3.2 As críticas ao Pensamento de Samuel Pinheiro Guimarães 

O embaixador Paulo Roberto de Almeida é um dos diplomatas mais ativos 

academicamente, com publicações constantes em diversos periódicos, além de livros, resenhas 

e matérias e entrevistas em jornais, revistas e em seu próprio blog75. 

O livro Prata da casa, que traz mini resenhas das publicações de diplomatas, apresenta 

uma resenha crítica ao trabalho de Samuel Pinheiro Guimarães em Desafios Brasileiros na Era 

dos Gigantes (Rio de Janeiro: Contraponto, 2006, 455 p.): 

 

Depois do sucesso (quatro edições, ao que consta) do seu Quinhentos Anos de 

Periferia (lançado em 1999), o SG-MRE volta a expor suas ideias neste livro 

composto já no cargo atual. Doze grandes ensaios tratando de política internacional, 

de problemas do desenvolvimento econômico, social e tecnológico do Brasil, de 

questões regionais e da integração, de ameaças vindas da grande potência hegemônica 

e de aspectos culturais, com títulos bizarros como “O Alquimista”, “Macunaíma”, “A 

Onça e o Gato” e outros inspirados na literatura. O Brasil tem, ao que parece, grandes 

“vulnerabilidades externas” mas precisa construir seu potencial num “cenário mundial 

violento, imprevisível e instável”. O autor não esconde sua oposição à política 

econômica do governo ao qual serve e pretende fortalecer o Estado ainda mais. Um 

programa completo para fazer o Brasil recuperar sua agenda própria de 

desenvolvimento, na linha de pensadores como Celso Furtado e outros representantes 

da corrente nacionalista. (ALMEIDA, 2014a, p. 34-5) 

 

Essa resenha ressalta as posições de Samuel Guimarães pela corrente nacional-

desenvolvimentista e a importância em seu pensamento do fortalecimento do Estado brasileiro, 

 
75 Webpage de Paulo Roberto de Almeida: http://www.pralmeida.org 
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mas ressalta ainda a sua oposição à política econômica do governo Lula que seria pouco 

desenvolvimentista ao seu ver.  

Em sua formação profissional destaca-se o seu posicionamento por uma integração 

exclusivamente entre Brasil e Argentina com o objetivo maior do desenvolvimento industrial e 

tecnológico, que foi ignorado pela Política neoliberal implantada no governo Collor, quando 

deixa a chefia do departamento econômico do Itamaraty.  

A integração regional na visão de Paulo Roberto de Almeida na política de ampliação 

do Mercosul – com agregação da Venezuela e Bolívia, e a implosão da Alca para afastamento 

dos Estados Unidos seria um equívoco da diplomacia brasileira na gestão Amorim-Guimarães, 

como grande defensor do livre mercado e da ampliação comercial defende as ideias liberais de 

Roberto Campos na economia. 

O papel dado por Paulo Roberto de Almeida à Samuel Guimarães no campo das ideias76 

e da influência na política externa ao tratar da diplomacia do governo Lula. Essa política externa 

do Nunca antes na diplomacia foi exercida pelo “presidente Lula e os principais assessores em 

política externa, respectivamente, e pela ordem, os diplomatas Samuel Pinheiro Guimarães e 

Celso Amorim e o apparatchik77 Marco Aurélio Garcia” (ALMEIDA, 2018, p. 111). 

Na teoria do Lulopetismo de Roberto de Almeida, os principais assessores de Lula na 

prática seria a dupla Samuel Pinheiro Guimarães e Celso Amorim, assim com o professor 

Marco Aurélio Garcia. 

A crítica à forma de atuação contraditória e “hipocrisia” ao combinar declarações em 

defesa da justiça social e da ética na política ao mesmo tempo que formava alianças com os 

“partidos fisiológicos” tradicionais promotores da corrupção.  

De um lado, criavam projetos de ascensão social, e, por outro lado, buscavam 

concretizar alianças a velha oligarquia enraizada na política brasileira, cooptando-os para 

atingir os objetivos “pessoais”, deixando de lado a justiça social e a ética política. 

Segundo Paulo Roberto de Almeida (2016) “não tem um pensamento econômico 

coerente, apenas prescrições ultrapassadas de políticas econômicas, retiradas de um cozido 

insosso fabricado a partir do keynesianismo vulgar que alguns dos seus quadros”. Essa política 

 
76 A “teoria” do lulopetismo diplomático é uma extensa crítica à diplomacia dos governos do partido dos 

trabalhadores, inicialmente apenas comentários sobre as ações diplomáticas do período Lula e Dilma, com um 

olhar mais detalhado nos livros: Nunca antes na diplomacia . . . e Contra a corrente. Comentários e resenha dos 

livros disponíveis em: http://diplomatizzando.blogspot.com/2016/09/teoria-geral-do-lulopetismo-treze-teses.html 

 e http://diplomatizzando.blogspot.com/2016/09/o-lulopetismo-diplomatico-um.html. Acesso em: 25 de jul. 2019. 
77 Apparatchick é um termo coloquial russo que designa um funcionário em tempo integral do Partido Comunista 

da União Soviética, ou seja, um agente do aparato estatal ou partidário que ocupa qualquer cargo de 

responsabilidade burocrática ou política. Paulo Roberta de Almeida utiliza aqui de forma pejorativa. 
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desenvolvimentista consumista nesse sentido, iria contra o pensamento ideológico liberal de 

Almeida com base nas ideias de Roberto Campos, e que havia entrado em crise e se exaurido 

na década de 1990 falhando em garantir a estabilidade e desenvolvimento econômico e social. 

De acordo com Paulo Roberto de Almeida, em relação à política exterior do Brasil para 

a América do Sul, existiu no “lulopetismo diplomático”, uma incompreensão sobre a realidade 

do Mercosul e do próprio Brasil. A ideologia e a “incultura econômica” teria prevalecido sobre 

a racionalidade instrumental ao tomar a decisão de criar o Focem – que seria resultado de uma 

“obsessão” de Guimarães - favorecendo os seus vizinhos e sócios menores, mas que de fato 

pouco auxilia o Brasil como terceira renda per capita do bloco, assumindo encargo excessivo 

de quase quatro quintos do esquema financeiro criado sem analise técnica e sem obrigação pela 

tratado de Assunção. (ALMEIDA, 2018, p. 45) 

Os objetivos estratégicos do Brasil e a visão de Samuel Guimarães e da diplomacia 

brasileira que liderou o governo Lula estariam marcados por metas obsessivas e objetivos 

megalomaníacos, não compreendendo o cenário político e direcionado ao “não 

desenvolvimento”, pensamento ideológico que é difundido até mesmo na academia 

(ALMEIDA, 2016). 

O “Lulopetismo diplomático” estaria - na visão de Almeida - equivocado quanto à 

política internacional e o papel do Brasil no mundo, apesar de ou por ter participado durante o 

governo Lula como assessor na SAE, entretanto contou com o apoio de técnicos da diplomacia 

profissional o que possibilitou a instrumentalização de uma linguagem e formato para a projeto 

internacional do Brasil no âmbito mundial.  

O governo Lula tinha como base o “culto à personalidade de carisma nacional”, sendo 

acusado ainda de partidarização da política externa, apoiando aliados internacionais – em 

especial os países “bolivarianos” como Venezuela e Bolívia em prejuízo à uma diplomacia 

profissional com base em critérios técnicos e pragmáticos para beneficiar a economia e política 

do Brasil (ALMEIDA, 2016). 

Nesse sentido, cria uma “nova política” guiada pelo “gênio político do sindicalismo”, e 

que representaria a profundidade da sociedade brasileira que não se encontraria devidamente 

representada na classe política de outrora e na “diplomacia elitista burguesa”. Essa política 

exterior em suas relações bilaterais foi construída com base em “novas ‘alianças estratégicas’”, 

que eram escolhidas supostamente por um alinhamento ideológico político e estejam engajados 

com a “causa” do partido, segundo a visão do diplomata (ALMEIDA, 2016).  

Os “profissionais da área” que aderiram à essa ideologia forneceram ferramentas para 

“expulsar o império no âmbito regional”, por meio da criação de um organismo exclusivamente 
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sul-americano – referência clara ao Conselho de Defesa Sul-americano – que seria inteiramente 

formado por “diretrizes castristas”. Essa visão do diplomata opositor as diretrizes da política 

externa, parece de fato extrema e altamente ideologizada em sentido oposto, não condizendo 

com os bons resultados advindos da criação da Unasul e do CDS. 

Outra característica do “lulopetismo diplomático” é a substituição da política comercial 

pela priorização de interesses do setor privado – que exporta e importa, e gera empregos e 

riqueza – com planos grandiosos de redefinição dos fluxos comerciais. 

Essa redefinição tem início pelo “unilateralismo da diplomacia Sul-Sul”, criando na 

prática comercial uma verdadeira “substituição de importações” de produtos brasileiros por 

produtos dos parceiros do Sul, especialmente os regionais do nosso entorno estratégico, o 

objetivo foi fortalecer os aliados estratégicos, mesmo sendo prejudicial para o consumidor 

brasileiro, com intuito de “ajudar países mais pobres do que o Brasil” (ALMEIDA, 2016). 

A ampliação da projeção externa também foi alvo de críticas por opositores como Paulo 

Roberto de Almeida na alegação de que o aumento do orçamento não compensaria a criação de 

novos organismos, foros e representações bilaterais, a despeito da sua utilidade para os 

interesses nacionais, carecendo de uma avaliação técnica detalhada para se comprovar a 

necessidade real de tal representação (ALMEIDA, 2016). 

Esse ideia retrata um equívoco, tendo em vista que trata-se de uma representação política 

e parte dos ganhos aparecem em prestígio e apoio político para ganhar votos nos organismo 

internacionais, sendo uma avaliação política e dependendo de uma vontade política para a sua 

implementação, tendo em vista o pouquíssimo gasto despendido na criação de uma consulado 

ou embaixada.  

A crítica ao Mercosul decorre da desvirtuação do objetivo original entendido pela 

integração econômica e liberalização comercial, sendo transformado em uma organização 

política e social. 

A crítica à violação do dispositivo constitucional que prevê a não ingerência em assuntos 

internos de outros países teria sido supostamente violada na visão de Almeida (2016) por ter 

influído em processos eleitorais de países da América do Sul para favorecer aliados políticos, 

assim como a alegada falta de transparência diplomática em alguns dos atos e negociações 

bilaterais, sendo difícil a “reconstituição do processo decisório”. 

O “lulopetismo diplomático” teria deixado, segundo essa visão de Paulo Roberto de 

Almeida, uma “terra arrasada” nas relações internacionais do Brasil, influenciando 

negativamente a credibilidade da política externa do país a de sua diplomacia, o seu legado 
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prevalecerá porque “fatos, ideias e concepções podem ser imorredouras quando internalizadas 

solidamente em mentes enviesadas”. 

Em relações ao caminho da visão acadêmica da história das relações internacionais no 

Brasil, Paulo Almeida (2012, p. 65) critica as “simplificações excessivas de temas 

razoavelmente complexos” – no que tange ao modelo teórico, e “o deslize no maniqueísmo 

político ou até ideológico” – em relação ao plano empírico. 

Nessa disputa de narrativas no plano intelectual das correntes ideológicas do Itamaraty 

um estudo do pensamento brasileiro sobre a integração Regional de Vigevani e Ramanzini 

utilizam como referência Celso Lafer e Samuel Pinheiro Guimarães, considerados “importantes 

[na] tradição liberal e nacional-desenvolvimentista de inserção internacional do Brasil” 

(VIGEVANI; RAMANZINI Jr., 2010b, p. 470). 

 

3.2.1 A disputa ideológica entre Samuel Pinheiro Guimarães e Celso Lafer no Itamaraty  

A formação de Celso Lafer é quase a mesma que Samuel Guimarães com sinais 

invertidos. Enquanto Samuel Guimarães foi primeiro diplomata para depois tornar-se 

acadêmico, Lafer foi primeiro acadêmico para depois tornar-se diplomata. O primeiro parte da 

teoria acadêmica para a prática diplomática, outro passa do pragmatismo diplomático para a 

teorização acadêmica. 

Enquanto Celso Lafer defendeu uma política externa baseada na autonomia pela 

participação78, Celso Amorim e Samuel Guimarães defenderam uma política externa de 

autonomia pela diversificação como (VIGEVANI; RAMANZINI Jr., 2010a). 

A disputa ideológica e as visões contemporâneas de Samuel Guimarães e Celso Lafer 

entraram em choque durante os governos de Fernando Henrique e Lula, enquanto um estava no 

comando do Itamaraty o outro estava realizando entrevistas com duras críticas às posições 

adotadas pelo Ministério, especialmente em relação à integração regional. 

De um lado Samuel Guimarães fazia críticas contundentes à entrada do Brasil na Alca, 

de outro lado Celso Lafer criticava o apoio aos presidentes Venezuelanos Hugo Chávez e 

Nicolas Maduro e o impedimento ao avanço liberal. Celso Lafer apoia um afastamento da 

Venezuela, enquanto Samuel Guimarães apoia uma reaproximação com o país. 

O ex-ministro Celso Lafer defende a tese de que a multipolaridade gera insegurança 

internacional. Contrariamente, o ex-Secretário-Geral Samuel Guimarães defende a tese de que 

 
78 Conceito desenvolvido pelo embaixador Gelson Fonseca Jr. que diferencia a política externa do período da 

Guerra Fria como autonomia pela distância e a política externa pós-guerra fria como autonomia pela participação 

no livro A legitimidade e outras questões internacionais: Poder e Ética entre as Nações. 
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um mundo multipolar é uma oportunidade para alcançar o desenvolvimento e as potencialidades 

do país com a estratégia brasileira de inserção internacional por meio da diversificação. 

Essa disputa ideológica apenas foi superada (ou ao menos diminui de intensidade) 

recentemente com a eleição de Jair Bolsonaro em 2018 e a “nova” política externa promovida 

pelo chanceler Ernesto Araújo, quando ambos ficaram de fora do governo e promoveram 

entrevistas e comentários críticos à nova linha adotada pelo MRE. 

A intitulada “Lei da Mordaça” do Itamaraty foi um conjunto de medidas imposta pelo 

ex-chanceler Celso Lafer79 que entre outras medidas exonerou Samuel Guimarães do cargo de 

diretor do Instituto de Pesquisa em Relações Internacionais do Itamaraty (IPRI). 

A medida entendida por muitos diplomatas como autoritária é suavizado por Lafer em 

uma entrevista para o jornal Estadão80, em 19 de fevereiro de 2001: 

 

a circular que disciplina as manifestações públicas dos diplomatas sobre assuntos 

relativos à política externa brasileira torna flexível uma norma - conhecida como "Lei 

da Mordaça" - que estava em vigor desde 1996, ao contrário da interpretação dada 

pela diplomacia. Lafer afirmou que os diplomatas, no exercício da função de Estado, 

devem manifestar-se de acordo com a política traçada para o País. “Enquanto 

diplomata, ele não é indivíduo. É agente do Estado, que tem a responsabilidade 

sobre as matérias relacionadas com a política exterior", disse o chanceler.  

 

Esse posicionamento do professor Celso Lafer apresenta uma mudança quando o 

embaixador Paulo Roberto de Almeida sofre com a mesma perseguição política por 

discordância da “política traçada para o País”, comparando-a com a Inquisição81:  

 

Opinião de Celso Lafer, ex-chanceler, sobre a crise que ronda o Itamaraty: “O que 

está ocorrendo agora é uma espécie de vocação inquisitorial, onde aparentemente o 

chanceler se unge da lembrança de (Tomás de) Torquemada, um grande inquisidor 

(do século 15)”. O comentário foi feito a propósito da rumorosa demissão do 

embaixador Paulo Roberto de Almeida do Itamaraty. 

 

Esse posicionamento de unidade ideológica – ou dogmática, entretanto, não ocorreu na 

gestão anterior do chanceler Luiz Felipe Lampreia82, de acordo com depoimento do diplomata 

o “próprio Samuel Pinheiro Guimarães foi, durante o tempo todo, na minha gestão, diretor do 

Ipri e fazia campanhas abertamente contra a linha do governo, e eu achava que aquilo era uma 

homenagem que eu estava prestando à diversidade ideológica” (LAMPREIA, 2010). 

 
79 Professor e Ex-Ministro das Relações Exterior gestão (2001-2002) no governo Fernando Henrique Cardoso 
80 Estadão. Lafer diz que suaviza lei da mordaça Disponível em: https://politica.estadao.com.br/noticias/geral, 

lafer-diz-que-suaviza-lei-da-mordaca,20010219p30855 Acesso em 28 jun. 2019 
81 ALBUQUERQUE, Antônio. Lei da mordaça no itamaraty lembra inquisição. Publicada em 11 março de 2019. 

Disponível em: https://www.notibras.com/site/lei-da-mordaca-no-itamaraty-lembra-inquisicao/ Acesso em 28 de 

jun. de 2019 
82 Diplomata de carreira, Ministro das Relações Exteriores entre 1995 e 2001, sendo sucedido por Celso Lafer. 
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Outro caso polêmico que envolveu o governo Cardoso e a disputa ideológica dentro do 

Itamaraty foi o afastamento do diplomata José Maurício Bustani, que havia sido afastado do 

cargo de Diretor-Geral da Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ) - sem 

nenhuma reação do governo brasileiro em defesa do Embaixador (VISENTINI, 2013, p. 109).  

O afastamento por pressões da política externa norte-americana ocorreu por não aceitar 

as falsas denúncias do governo estadunidense sobre a existência de Armas Químicas no Iraque 

– mesmo sem nenhum indício com expressa o parecer técnico da organização. 

A disputa no debate político entre Samuel Guimarães e Celso Lafer continua no campo 

das ideias, a partir da diretriz principal do governo Lula “a prioridade para a América do Sul”, 

no que tange à identidade internacional brasileira. 

O discurso diplomático do Brasil prioriza esse aspecto, construindo uma nova 

identidade internacional, como analisa Villafañe (2014), uma identidade sul-americana. Em sua 

reflexão sobre o tema Celso Lafer (2001) destaca a importância da América do Sul na 

construção da identidade internacional brasileira - que ainda está em formação - para a sua 

inserção no mundo no século XXI, que perpassa historicamente pela Política Externa. 

Nesse ponto, o pensamento sobre identidade internacional é convergente, além da 

importância dada à América do Sul, Lafer utiliza “o conceito de potências médias para 

caracterizar a inserção internacional do Brasil” (VIGEVANI; RAMANZINI Jr., 2010b), essa é 

a mesma conclusão que chega Guimarães (2013, p. 26) ao classificar o Brasil como Estado 

Médio devido as suas características peculiares. 

As posições divergentes sobre os temas de defesa e segurança ficam claros nas reflexões 

de Celso Lafer sobre a sua experiência diplomática (1999), cujos principais temas são: o 

comércio, o desarmamento e os direitos humanos. 

O comércio e a crença na inexorável força da globalização levaram a aceitar a Alca 

como uma alternativa viável de inserção internacional, por meio de uma visão economicista do 

mundo pela estratégia liberal tradicional, segundo a classificação Samuel Guimarães (2006, p. 

45).  

Para Guimarães o desenvolvimento nacional necessita de uma base industrial sólida por 

meio da estratégia desenvolvimentista (2006, p. 48). Um país das dimensões do Brasil não 

poderia sustentar as necessidades de consumo do mercado interno apenas com a exportação de 

commodities e bens primários. O fortalecimento do mercado interno traria agregação de valor 

ao produto brasileiro e qualificação da mão-de-obra, gerando educação e cidadania 

fundamentais para a diminuição das extraordinárias disparidades da sociedade brasileira. 
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O desarmamento nuclear por um lado promove uma pacificação em regiões 

desnuclearizadas, por outro lado é uma forma de manutenção e congelamento do status quo do 

sistema internacional – esse é um dos objetivos das estruturas hegemônicas de poder, também 

é uma forma de bloquear o acesso às tecnologias avançadas de uso dual como a utilização de 

energia nuclear para usos na medicina e na produção de energia elétrica. 

O mesmo argumento em relação às armas de destruição em massa é utilizado para 

impedir o acesso à tecnologia aeroespacial que da mesma forma detêm aplicação dual, sendo 

imprescindível para a comunicação e defesa cibernética contra invasão de grupos criminosos 

aos dados e informações sensíveis ao Estado e a espionagem de outros Estados. 

A adesão ao TNP pelo governo Fernando Henrique Cardoso, em julho de 1998, foi o 

mais grave erro da diplomacia contemporânea na opinião de Samuel Guimarães, contrariamente 

para Celso Lafer trata-se apenas de uma consolidação e formalização de um compromisso que 

o Brasil já tinha assumido em outros acordos internacionais.  

Os direitos humanos e a defesa da democracia são temas caros ao pensamento de Celso 

Lafer sobre as relações internacionais, entretanto, sofre diversas críticas de Samuel Guimarães 

em razão da sua utilização “imperial” pelos Estados Unidos para intervir através de sanções ou 

militarmente - em último caso – com a política de regime change em países que não corroborem 

suas posições de política externa. 

A divergência continuou com o apoio de Samuel Guimarães e Marco Aurélio Garcia à 

visita do Presidente Iraniano Mahmoud Ahmadinejad, cujo governo era acusado de violações 

aos direitos humanos, ganhou uma repercussão negativa por alguns diplomatas de carreira como 

Abdenur, sofrendo em razão disso duras críticas na impressa83, tanto do embaixador como 

Celso Lafer, que escreveu artigos contra a nuclearização iraniana84. 

Os princípios fundamentais que antagonizam Lafer e Guimarães em seu agonismo 

ideológico quanto à integração regional é a dualidade entre a visão teórica liberal e a visão 

teórica realista da dinâmica mundial, um defendendo a integração comercial da região 

ampliando os mercados e o outro a integração econômica e a cooperação política com a 

Argentina - como parte de uma estratégia de desenvolvimento na área industrial e de serviços. 

 

 

 

 

 
83 SEQUEIRA, Claudio Dantas. Racha no Itamaraty. Revista Istoé. Publicada em 13 de maio de 2009.  
84 LAFER, Celso. O Brasil e a nuclearização do Irã. Revista Exame Abril, publicado em 18 de abr. de 2010. 
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3.3 Brasil em 2020 vs Brasil em 2022: dois projetos de Brasil 

A principal contribuição de Ronaldo Sardenberg85 para um projeto de Brasil de longo 

prazo durante o período que ocupou o cargo de Secretário de Assuntos Estratégicos no governo 

FHC foi, sem dúvida, o Projeto Brasil 2020. 

Os rumos de um país democrático sempre partem da participação da sociedade civil na 

escolha de seu caminho, por isso, o estudo foi realizado baseando-se nas “aspirações expressas 

em amplas consultas junto a setores representativos da sociedade” (SARDENBERG, 1998, P. 

18). Esse projeto nacional de desenvolvimento a longo prazo, objetivava apresentar parâmetros 

para balizar decisões políticas num panorama mais amplo. 

Os princípios fundantes desse projeto seriam o “fortalecimento da democracia” e a 

“política de estabilidade econômica”. Desse ponto de partida prevê três cenários mundiais: 

Cenário Abatiapé; Cenário Baoré; e Cenário Caaetê. 

O Primeiro Cenário denominado Abatiepé, enfatiza à “globalização dominante”, 

representado pelo aprofundamento do processo de globalização e uma internacionalização da 

produção, sendo guiada pelos EUA, considerada por Sardenberg a “única potência 

estrategicamente global” (1998, p. 19).  

O segundo Cenário chamado Baoré, estuda a “integração seletiva”, representado pelo 

processo de integração regional, formado por grandes blocos de países sob a liderança de 

determinados países emergentes. 

O terceiro Cenário definido Caaetê, analisa a ideia de “fragmentação rivalizante”, 

representado pela intensificação das rivalidades regionais e protecionismo comercial, gerando 

grande prejuízo e dificuldades aos países mais vulneráveis. 

O cenário mais provável de acordo com o estudo seria uma mescla dos cenários A e B, 

dividido cronologicamente em dois momentos. O primeiro período de 1998 até 2005, no qual 

tenderiam à globalização, hegemonizado pelas vantagens tecnológicas e militares dos 

estadunidenses, enquanto se fortaleceriam outros núcleos regionais. No segundo período de 

2006 até 2020, esses núcleos gradualmente estabeleceriam um equilíbrio de um sistema mais 

multipolar, aprofundando a regionalização. 

A Secretaria de Assuntos Estratégicos – que tem no futuro o centro de suas preocupações 

e atribuições, segundo Sardenberg (1998, p. 39) está ligada “por força de sua vocação, à política 

de defesa nacional e sua formalização, institucionalização e execução”, envolvendo a 

 
85 Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência (1995-1998) 



102 

 

participação em programas na Amazônia, assistência às fronteiras, desenvolvimento e aplicação 

da energia nuclear e das atividades espaciais. 

O plano Brasil 2022 é bem simples, apresentando as aspirações do povo brasileiro para 

o futuro, fazendo proposições de estratégias e temas mais importantes para o país manter 

determinado ritmo do desenvolvimento econômico. 

Esses grandes temas estratégicos são divididos em três capítulos: o Mundo; a América 

do Sul; e o Brasil; propondo ao final as “metas do Bicentenário da Independência” (SAE, 2010, 

P. 33). Pretendia ser um guia ou referência para os planos de ação dos governos posteriores 

comparável ao “Objetivos do Milênio” das Nações Unidas, mas com enfoque nos interesses 

nacionais do Brasil.  

A teorização do Plano para o Brasil em 2022, segundo Guimarães (2010, p.24), seria a 

seguinte: 

 

Primeiro, a questão do planejamento é política, ou seja, vivemos em uma economia 

capitalista, e o Estado brasileiro não tem a capacidade nem o desejo de determinar a 

cada empresário o que deve fazer. 

Segundo, vivemos em uma sociedade não tecnocrática. A reunião de técnicos do mais 

alto nível para definir um plano para a sociedade levaria apenas à realização de mais 

um estudo, que seria devidamente arquivado. 

Terceiro, como vivemos em uma sociedade política, a questão do planejamento do 

Estado envolve regulamentação de forma geral. 

 

O objetivo desse abrangente plano seria encontrar os pontos estratégicos onde o Estado 

poderia atuar para desestrangular o conjunto da economia e garantir o desenvolvimento do país. 

O plano Brasil 2022 buscou temas importantes nos quais o Estado brasileiro deveria focar suas 

ações. 

Esses temas importantes se apresentam em grandes desafios estratégicos para cada área 

relacionada a um ministério do executivo federal, Samuel Guimarães define que “a questão 

estratégica do Plano Brasil 2022 é a identificação, em cada setor, dos pontos mais importantes 

em que esforços de política e de recursos devem ser concentrados”. 

Em referência as questões de defesa e segurança, algumas áreas estratégicas são 

destacadas:  a área cibernética, a área nuclear e a área espacial.  

Esses setores estratégicos foram as bases de grandes projetos de desenvolvimento 

tecnológico e aparelhamento para as forças armadas, elegidos como prioritários pela Estratégia 

Nacional de Defesa (END, 2012), divididos entre as Forças. O documento delega à Marinha do 

Brasil a gerência do programa nuclear, ao Exército Brasileiro, a liderança da defesa cibernética 

em território nacional, e à Força Aérea, o programa espacial. 

https://www.defesa.gov.br/index.php/forcas-armadas/marinha-do-brasil
https://www.defesa.gov.br/index.php/forcas-armadas/marinha-do-brasil
https://www.defesa.gov.br/index.php/forcas-armadas/exercito-brasileiro
https://www.defesa.gov.br/index.php/forcas-armadas/forca-aerea-brasileira
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Na área cibernética a importância é fundamental para todo o sistema produtivo, tanto no 

desenvolvimento de software como de hardwares. A comprovação de um sistema de 

espionagem global dos EUA após os documentos divulgados por Edward Snowden, tanto de 

políticos e empresários brasileiros como de empresas de setores estratégicos torna essa área 

ainda mais essencial para a defesa da soberania e interesses nacionais. 

Na área nuclear a importância é voltada ao desenvolvimento da energia nuclear no Brasil 

para fins pacíficos. O Brasil tem potencialidade para ser o segundo maior país do mundo em 

reservas de urânio. O conhecimento tecnológico adquirido na área já existe, sendo um dos 

poucos países do mundo que domina cada uma das etapas de produção de energia nuclear. O 

próximo passo é integrar essa energia à parte industrial. 

Na área aeroespacial a importância especial é dada ao “Centro de lançamentos de 

Alcântara” (SAE, 2010, p. 33), podendo ter papel decisivo para as telecomunicações e o sistema 

de satélites. Esse tipo de tecnologia tem aplicação dual, tanto para o setor militar como para o 

civil em diversas atividades como as de cartografia, meteorologia, desenvolvimento urbano, 

acompanhamento e previsão de safras. 

Em referência as questões de relações internacionais a principal meta da política externa 

é a “redução da vulnerabilidade externa”. A diversificação do comércio exterior tanto nas 

importações como nas exportações, especialmente, no tocante ao investimento estrangeiro no 

país são as formas de redução da vulnerabilidade econômica. 

A vulnerabilidade política, por outro lado, poderia ser reduzida com a conquista de um 

assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, tema que foi o principal objetivo da 

política externa do governo Lula implementada por Celso Amorim, que deixou Antônio Patriota 

– especialista em CSNU – como seu sucessor. 

A vulnerabilidade na defesa envolve “a capacidade de defender o seu território, as suas 

águas jurisdicionais e o seu espaço aéreo de forma adequada” (SAE, 2010,p. 36), apesar dos 

esforços para reequipamento e modernização das forças armadas por meio dos programas com 

transferência de tecnologia como a compra de caças Grippen em parceria com a Suécia, 

submarinos com propulsão nuclear em parceria com a França. 

A decisão política de comprar equipamentos com transferência obrigatória de tecnologia 

reduz essa vulnerabilidade brasileira, fortalecendo a Industria Nacional de Defesa. A 

vulnerabilidade social ainda é muito grande, e o foco na diminuição das disparidades sociais e 

na participação democrática em questões de política externa ainda são incipientes frente aos 

grandes desafios do Brasil de 2022. 
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As conclusões do estudo86 apontam as seguintes metas para a área de estudos 

estratégicos e relações internacionais: 

 

Relações Exteriores: Reformar o Conselho de Segurança das Nações Unidas; 

Aprofundar e expandir o Mercosul; decuplicar os recursos do Fundo para a 

Convergência Estrutural do Mercosul; decuplicar a  cooperação técnica e financeira 

com a África; consolidar a Unasul; consolidar o G-20; consolidar a articulação politica 

com os países em desenvolvimento (IBAS, BRIC, ASA, ASPA); promover a 

cooperação internacional para os direitos humanos. 

Defesa: garantir o monitoramento integral das fronteiras terrestres, das águas 

jurisdicionais e do espaço aéreo; lançar ao mar o submarino de propulsão nuclear; 

lançar o primeiro veículo lançador de satélites (VLS) construído no Brasil 

 

3.3.1 Outros estudos Prospectivos 

O estudo “Brasil 2035: cenários para o desenvolvimento” realizado pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2017), trata tanto do panorama internacional como de 4 

cenários para questões de “paz, defesa e segurança internacional” para o ano de 2035. 

O objetivo desse estudo é a “construção de cenários futuros que contribuam para a 

formulação de estratégias de longo prazo para o Brasil” (IPEA, 2017, p.107). O panorama 

internacional é composto pela observação de “megatêndencias de mundiais” (Marcial et al., 

2015), atualizadas com algumas informações trazidas pelo livro “global trends” publicado pelo 

NIC87. 

Seguindo o estudo, quanto às questões de “paz, defesa e segurança internacional”, os 

objetivos e estratégias brasileiros são “influenciados, pelo contexto internacional e pela 

interação com o seu entorno regional e com os demais Estados” (IPEA, 2017, p. 189), o setor 

de segurança  

Os quatro panoramas possíveis do estudo de cenários fictícios para o setor até 2035 

são os seguintes: Cenário Vai Levando; cenário “Crescer é o lema”; cenário “Novo pacto 

social”; “cenário Construção”. 

O Cenário Vai Levando prevê o aumento das tensões decorrentes da aproximação de 

outras grandes potências na região sul-americana, como Rússia e China. O decorrente aumento 

da presença militar estadunidense com bases militares e a quarta frota, conjuntamente com o 

fortalecimento de mecanismos internacionais hemisféricos em detrimento dos regionais. 

Esse cenário tem como consequências a baixa inovação tecnológica e o abandono do 

Base Industrial de Defesa, com as forças armadas utilizadas como reforço na segurança pública 

 
86 Brasil. Presidência da República. Secretaria de Assuntos Estratégicos. 

Brasil 2022 / Secretaria de Assuntos Estratégicos. – Brasília: Presidência da República, Secretaria de Assuntos 
Estratégicos - SAE, 2010. http://www.portalodm.com.br/dnfile/mzgbennvw58amv4n123w/pdf/publicacoes/1/brasil-2022.pdf 
87 National Intelligence Council (NIC) é centro do pensamento estratégico de médio e longo prazo dentro da 

Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos. 
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– em operações de garantia da Lei e da Ordem (GLO), e para o discurso de combate às “novas 

ameaças”. 

O Cenário Crescer é o Lema (IPEA, 2017, p. 196-8) prioriza o crescimento econômico 

com investimentos estrangeiros, em um panorama de aumento do uso da força frente aos 

conflitos sociais e bélicos, com a manutenção da instabilidade no Oriente médio e o aumento 

dos fluxos migratórios. 

A questão da imigração nesse cenário torna-se o pilar das políticas regionais e 

nacionais de defesa e segurança para o plano externo. No plano interno é marcado pelo 

aprimoramento da indústria e tecnologia em defesa, em consequência do Plano de Articulação 

e Equipamentos de defesa (PAED) que promoveu a interação entre instituições de pesquisa 

militares, acadêmicas e empresariais – gerando avanços no setor cibernético e espacial. 

O aumento da integração regional é outro fator relevante ao Brasil que busca uma 

postura dissuasória ao seu entorno estratégico, e a cooperação regional com projetos regionais 

de exploração energética, fiscalização das fronteiras e cadeias produtivas de defesa – resultado 

das Empresas Estratégicas de Defesa. 

O Cenário Novo Pacto Social (IPEA, 2017, p. 198-9) tem como características as 

instabilidades políticas, a desaceleração do comércio global, a transnacionalização dos conflitos 

que envolvam grandes potências, a participação nas operações de paz a integração regional 

estagnada e restritas aos países da “zona sul” – compreendendo Argentina, Chile, Paraguai e 

Uruguai. 

No panorama interno,  reduz-se o uso de operações de GLO decorrentes da melhora 

nas áreas de saúde, educação e segurança pública, assim como o debate sobre o caráter defesa 

às ameaças externas das forças armadas, com a reestruturação do MD e a ampliação do quadro 

civil no ministério, por outro lado, a diferença tecnológica com países desenvolvidos aumentou, 

não ocorrendo avanços na Indústria de Defesa, que continua precária. 

O Cenário Construção (IPEA, 2017, p. 199-200) vislumbra a liderança dos Estados 

Unidos como maior potência militar, seguida pela China, com um Oriente médio conflituoso e 

instável. O Conselho de Segurança das Nações Unidas mostra-se relevante para a segurança 

internacional e retoma a discussão da reforma institucional. 

O Brasil procura maior projeção internacional pela atuação mais intensa nas operações 

de manutenção da paz. Essa atuação externa vem acompanhada de avanços no CDS e uma 

redução das operações de GLO. Institucionalmente as forças armadas realizam uma reforma 

previdenciária diminuindo os gastos com pessoal e investindo esses recursos para subsidiar a 
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compra de produtos de defesa que favorecendo a Industria Nacional de Defesa. Destaca-se o 

uso dual da tecnologia nuclear na área da saúde na produção de radiofármacos. 

A comparação entre esses três estudos sobre o futuro do Brasil, apresentando cenários 

e estratégias de inserção internacional e foco de políticas públicas em áreas e setores 

estratégicos apresentam o panorama futuro do setor de defesa nacional e segurança 

internacional como componente central para as metas e cenários de 2020, 2022 e 2035. 

Ao menos para os próximos 15 anos e para qualquer planejamento estratégico de longo 

prazo realizado posteriormente, segundo a análise dos estudos aqui abordados – as questões de 

defesa e segurança devem ser percebidas em combinação aos temas de relações internacionais.  

A combinação de forças entre os atores internacionais e nacionais influenciam 

conjuntamente as projeções ligadas ao sistema internacional, ao contexto regional e ao cenário 

doméstico nacional, guiando o futuro da segurança internacional e da defesa região e do país. 

   

3.4 A Influência na Academia e na Diplomacia 

No Brasil observa-se a tendência de uma mudança progressiva da produção 

historiográfica sobre relações internacionais, transferindo-se “dos gabinetes da elite intelectual, 

e também governamental (...) para as salas mais acanhadas das novas gerações de pesquisadores 

profissionais das academias universitárias” (ALMEIDA, 2012, p. 25). 

Os diplomatas advindos das elites nacionais tornaram-se os principais formuladores da 

política externa brasileira de forma quase exclusiva em razão da sua formação extremamente 

qualificada, e apenas recentemente – estudos de política externa remontam a década de 1970 – 

contando com a participação da comunidade Acadêmica (FONSECA JR., 2012, p. 33) e de 

instituições da sociedade civil. 

O constante diálogo entre acadêmicos e diplomatas em textos sobre relações 

internacionais e história diplomática no Brasil, tem passado por uma renovação no panorama 

editorial (ALMEIDA, 2012, pp. 59-60) desde ao clássico História da Política Exterior do 

Brasil, de Amado Cervo e Clodoaldo Bueno (2011).  

Na geração de diplomatas-acadêmicos da contemporaneidade, destaca-se o nome de 

Samuel Pinheiro Guimarães por sua influência no Itamaraty, primeiramente como pivô das 

publicações no Ipri e posteriormente como professor no Instituto Rio Branco. Outros 

diplomatas como Paulo Roberto de Almeida, o ex-Ministro Celso Lafer, Eugênio Garcia Vargas 

e Villafañe também figuram entre diplomatas com grande produção acadêmica na área. 
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A revista Contexto internacional da PUC-RIO conta com Samuel Pinheiro Guimarães 

como um dos seus conselheiros honorários, assim como outros membros do Ministério das 

Relações Exteriores88. 

A revista brasileira de Estudos Estratégicos vinculado ao Instituto de Estudos 

Estratégicos da Universidade Federal Fluminense também conta com Samuel Pinheiro 

Guimarães em seu rol do Conselho Editorial. 

A relação entre diplomatas e acadêmicos dentro da historiografia brasileira de relações 

internacionais mais recente, tanto na área “propriamente acadêmica” como na “academia” 

diplomática, como informa  Paulo Roberto de Almeida (2012, p. 60) destaca como os mais 

importantes periódicos da área as seguintes revistas acadêmicas: Revista Brasileira de Política 

Internacional; Contexto Internacional; e Política Externa. 

Em relação à essa produção recente, além dos textos publicados por diplomatas e 

acadêmicos convidados pelo Itamaraty em colaboração com a Funag, as editoras universitárias 

como a editora da UFRGS e a UnB também apresentam coleções específicas para a área de 

Relações Internacionais (ALMEIDA, 2012, p. 64), incluindo o livro do diplomata acadêmico 

Samuel Guimarães: “Quinhentos anos de periferia” (1999) . 

O acadêmico e ex-chanceler Celso Lafer ganha especial destaque, mesmo sendo sua 

extensa produção bibliográfica tendo “caráter mais propriamente jurídico ou de ciência política 

do que especificamente historiográfico” (ALMEIDA, 2012, p. 60), como os livros A identidade 

internacional do Brasil (2001) e Comércio desarmamento, direitos humanos (1999). 

Esse constante diálogo entre acadêmicos e diplomatas ampliou-se como o acadêmico e 

diplomata Paulo Almeida constata: 

 

A colaboração entre acadêmicos com gosto pela diplomacia e diplomatas com 

vocação acadêmica ampliou-se de maneira considerável no período recente, com foco 

bidirecional, isto é, universitários chamados a produzir algum trabalho de interesse do 

Itamaraty e funcionários diplomáticos propensos às lides acadêmicas entregues no 

mais das vezes ao trabalho docente. 

 

A crítica para os dois principais profissionais “produtores” de trabalhos intelectuais 

sobre relações internacionais, os diplomatas e os acadêmicos, ocorre pelo “fato de estarem 

identificados, em suas áreas próprias de atuação, com sus respectivas ‘corporações de ofício’” 

(ALMEIDA, 2012, p. 65). Essa perspectiva profissional leva a falta de objetividade por parte 

 
88 A lista completa de membros do Conselho Editoral da Revista Concetexto Internacional: Celso Lafer (USP); 

Gelson Fonseca Júnior (MRE); Hélio Jaguaribe (ABL); João Clemente Baena Soares (MRE); Lilian Cristina 

Burlamaqui Duarte (MRE); Samuel Pinheiro Guimarães (MRE). Disponível em: 

http://contextointernacional.iri.puc-rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=16 Acesso em: 25 de jul. 2019 
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dos diplomatas e falta de conhecimento interno das questões complexas por parte dos 

acadêmicos. 

Essa crítica tem fundamento até certo ponto, principalmente nos trabalhos produzidos 

no século passado, mas está progressivamente sendo superada pelas leis de transparência da 

informação que permite à sociedade civil e comunidade acadêmica ter acesso aos documentos 

oficiais que antes não eram facilmente acessíveis. 

O embaixador Gelson Fonseca Jr. escreve um livro sobre a relação entre diplomacia e 

academia onde oferece alguns indicações de como esse vínculo entre diplomatas e acadêmicos 

pode ser estimulado, por exemplo, com “a presença permanente de um funcionário diplomático 

em instituição acadêmica, com obrigações de dar aula e pesquisar durante um período de 

tempo” (FONSECA JR., 2012, p. 199), destaca ainda que esse intercambio já ocorre na ESG, 

entretanto ainda não foi oficializada uma parceria similar em instituições civis acadêmicas89. 

 

3.4.1 A influência de Samuel Guimarães nas publicações do Itamaraty 

O Itamaraty criou o Instituto Rio Branco (IRBr), em 194590, como parte do processo de 

modernização e burocratização da diplomacia brasileira promovido pela segunda República. 

Essa Instituição cujo patrono foi o mais importante diplomata brasileiro, considerado um herói 

nacional em razão de sua perseguição dos interesses nacionais e a negociação das questões 

fronteiras, eliminando um dos maiores problemas diplomáticos que os países sofrem em suas 

relações internacionais. 

O Instituto Rio Branco é responsável por três cursos de treinamento e qualificação do 

corpo diplomática brasileiro, com periodicidade anual. Esses cursos são exigências legais91 para 

a progressão funcional na carreira, compostos por:  

 

i) o Curso de Formação, para avaliação das aptidões e da capacidade dos recém-

nomeados para o cargo de Terceiro Secretário; ii) o Curso de Aperfeiçoamento de 

Diplomatas (CAD), para aprofundamento e atualização dos conhecimentos 

necessários ao desempenho das funções exercidas por Segundos e Primeiros 

Secretários e iii) o Curso de Altos Estudos (CAE), instituído como requisito à 

promoção de conselheiro a ministro de segunda classe. (GUSMÃO, 2016, p.2) 

 

A influência de Samuel Pinheiro Guimarães nas publicações do maior Think Tank 

brasileiro sobre relações internacionais - a Fundação Alexandre Gusmão (Funag), vinculado ao 

 
89 A exceção ocorreu com o registro do curso de formação de diplomatas do Instituto Rio Branco no MEC como 

um mestrado profissional, hoje encontra-se desativado, teve início em 2002, funcionando até 2012. 
90 O instituo Rio Branco foi a terceira academia diplomática a ser criada no mundo, a primeira foi a da Santa Sé e 

a academia diplomática de Viena criada pela Imperatriz Maria Tereza da Áustria (AMADO, 2013, p. 31). 
91 A lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, institui o regime jurídico dos servidores do serviço exterior 

brasileiro, vinculando os cursos do Instituto Rio Branco como exigência à progressão da carreira diplomática.  
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Itamaraty cresce após assumir o cargo de Secretário-Geral do MRE, devido à sua posição na 

hierarquia do ministério e a transferência da sua experiência como diretor do Ipri. 

Durante sua gestão aumenta-se o número de publicações decorrentes de eventos 

organizados pela instituição, para medição da influência de Samuel Guimarães na produção de 

conhecimento da carreira diplomática, enumeramos a quantidade de citações e referências à tag 

“Samuel Pinheiro Guimarães” nas publicações da Funag disponíveis em sua biblioteca digital92. 

Essa pesquisa foi realizada separando entre o Samuel intelectual e o diplomata as 

citações da obra de Guimarães no texto do livro – referência acadêmica; as citações em 

decorrência do cargo ocupado – referência profissional. A pesquisa ainda quantificou as 

citações que aparecem nas teses publicadas do CAE. 

 

Tabela 3: A Influência de Samuel Guimarães nas Publicações da Funag 

Catálo

go 

(por 

ano) 

Total de 

publicaç

ões 

(publicaç

ões que 

citam 

Samuel 

Guimarã

es) 

Autoria 

(Coauto

ria)  

Organizador 

(Coorganiza

dor) 

Capít

ulo do 

livro 

Prefá

cio 

Citação 

de obra 

no texto 

(Acadêmi

co) 

Citação 

de ação 

no cargo 

(Profissio

nal)  

Citação 

na 

bibliogr

afia 

CAE 

(curso 

de 

autos 

Estud

os) 

2018 43 (10) - - 1 - 11 15 15 2 

2017 43(1) - - - - 12 1 2 1 

2016 31(6) - - - - 16 5 3 3 

2015 33(5) - - 1 - 5 1 4 1 

2014 27(3) - - - - - 3 3 1 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A conclusão do Curso de Altos Estudos no Instituto Rio Branco exige a produção de 

uma tese e a defesa por uma Banca Acadêmica, do total de teses publicadas pela Funag entre 

2014 e 2018 ao menos uma delas contava com a citação de Samuel Pinheiro Guimarães seja 

como referência à sua atuação política decorrente do cargo de Secretário-Geral do MRE, seja 

como referência acadêmica a alguma publicação do embaixador de artigo ou livro.  

O Instituto Rio Branco (IRBr), com 955 títulos de teses escritas no CAE e dissertações 

do mestrado em diplomacia, ocupa a primeira posição entre todas as instituições de nível 

superior que estão cadastradas no Banco de Teses, em segundo lugar aparece a Universidade 

de Brasília (UnB) com 657 títulos, em terceiro a Universidade de São Paulo (USP), com  359 

títulos, e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), com 210 títulos. 

 

 
92 A biblioteca digital da Fundação Alexandre Gusmão disponibiliza gratuitamente em formato digital .pdf e .epub 

todos os livros publicados pela instituição com a publicação de catalográfica entre 2011 e 2018. 
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Tabela 4: Teses e dissertações em Relações Internacionais e áreas afins no Brasil, por titulação (1969-2015) 

Titulação  Quant.  %  

Mestrado  1.772  53,7%  

Doutorado  574  17,3%  

Curso de Altos Estudos 

(CAE)  

718  21,7%  

Mestrado IRBr8  237  7,3%  

Total  3.301  100%  
Fonte: Banco de Teses e Dissertações (IPRI, 2016 in GUSMÃO, 2016) 

 

3.4.2 As referências de Samuel Guimarães nas revistas acadêmicas sobre estudos 

estratégicos 

As obras de Samuel Pinheiro Guimarães foi objeto de referência em algumas áreas 

acadêmica como estudos estratégicos e relações internacionais, especialmente, devido aos 

cargos profissionais ocupados durante o governo Lula como Secretário-Geral do MRE e 

Secretário de Assuntos Estratégicos.  

A obra do Ex-Secretário Geral do MRE tem grande relevância e influência na área 

acadêmica como pode-se observar no elevado número de citações de seus livros no google 

acadêmico93, apesar de ser uma publicação recente na academia brasileira: 

 

Tabela 5: Citações dos principais livros de Samuel Guimarães pelo google acadêmico  

OBRA TIPO ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

IDIOMA Nº DE 

CITAÇÕE

S 

Quinhentos anos de periferia: 

uma contribuição ao estudo da 

política internacional 

livro 1999 Português 

(Espanhol) 

314 

(17) 

Desafios brasileiros na era dos 

gigantes 

livro 2006 Português 399 

 Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Na área acadêmica de estudos estratégicos uma pesquisa detalhada mostra a quantidade 

de citações da produção intelectual do pensamento de Samuel Guimarães nas principais revistas 

acadêmicas nacionais desde a publicação de suas principais obras: 

 

 

 

 

 
93 GOOGLE ACADÊMICO. 2019. Disponível em: https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-
BR&as_sdt=0%2C5&q=Samuel+Pinheiro+Guimar%C3%A3es&oq=samuel+ Acesso em: 31 abr. 2019 



111 

 

Tabela 6: A influência de Samuel Guimarães nas publicações acadêmicas na área de Estudos Estratégicos 

Revista 

Acadêmica 

Quantidade de 

edições 

pesquisadas 

Quantidade 

de citações do 

autor 

Quantidade 

de citações 

por edição 

Participação 

no Conselho 

Editorial 

Publicação 

de artigo 

na Revista 

Revista da 

Escola de Guerra 

Naval 

(PPGEM/EGN) 

28 7 0,25 NÃO 0 

Revista 

Brasileira de 

Estudos 

Estratégicos 

(INEST/UFF) 

13 3 0,23 SIM 0 

Austral: Revista 

Brasileira de 

Estratégia e 

Relações 

Internacionais 

(PGEEI/UFRGS) 

14 9 0,46 NÃO 1 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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CAPÍTULO 4 – A GRANDE ESTRATÉGIA E AS REFLEXÕES SOBRE DEFESA E 

SEGURANÇA NO PENSAMENTO ESTRATÉGICO DE SAMUEL GUIMARÃES  

A importância que a política nacional de defesa tem para a política externa brasileira 

está ligada às suas funções sinergicamente entrelaçadas, com um objetivo fim comum: a 

soberania e interesses nacionais. 

A estratégia da busca desse objetivo conta com a instrumentalização das duas políticas 

de Estado, compreendidas como os meios necessários para alcançar o fim estatal. A garantia do 

“progresso pacífico almejado” deve ser perseguida pelas políticas de defesa brasileiras na ação 

conjunta com a política externa do país “na proteção da autodeterminação, dos recursos e dos 

intangíveis interesses brasileiros” (COSTA, 2012, p. 65).  

A contribuição de Samuel Pinheiro Guimarães para a defesa e segurança é essencial, 

porém com pouco aprofundamento técnico. O seu projeto propõe metas estratégicas gerais, para 

a defesa nacional, segurança regional e internacional. Apresenta uma reflexão, no lugar de uma 

doutrina de ação. Entretanto, determina prioridades do nível político-estratégico, das posições 

da política externa e interna para superação de vulnerabilidades tanto internas como externas, 

por meio de um planejamento de longo prazo. 

 

4.1 Sobre o conceito de Grande Estratégia 

A segurança internacional, comporta, a segurança regional, que se apresenta como um 

dos temas basilares do presente projeto. A pretensão de estudos aqui exposta, insere-se dentro 

de uma das subáreas do campo científico dos Estudos Estratégicos, denominado por Figueiredo 

(2015): “Estudos Estratégicos e Relações internacionais”. 

Essa subárea trata, segundo Figueiredo dos “inquéritos teóricos a respeito das 

interações entre ‘Estudos Estratégicos’ e ‘Relações Internacionais’”, e coaduna perfeitamente 

com as vertentes definidoras dos Estudos estratégicos como uma área de escopo 

multidisciplinar (BAYLIS; WIRTZ, 2002), assim como a posição a natureza ontológica e 

epistêmica dos Estudos Estratégicos é política (FIGUEIREDO, 2015, p. 115), considerando 

que, sendo o “Estado o agente por excelência da formulação, do planejamento e da ação 

estratégica, a essência epistemológica da área é de substância” (FIGUEIREDO, 2009a). 

O tema principal seria os “Estudos Estratégicos e as Relações Internacionais”, que 

segundo o professor Eurico Figueiredo (2009b), “teriam como focos centrais a defesa e a 

segurança dos sistemas estatais nos âmbitos nacional e internacional”,  

A figura a seguir demonstra a forma dimensional onde se inseri o objeto dos Estudos 

Estratégicos: 
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Figura 2: Multidisciplinariedade dos Estudos Estratégicos

 
Fonte: Elaboração própria do autor (2017) 

 

Essa visão teórico-conceitual de Figueiredo não é a única na história dos Estudos 

Estratégicos, mas é uma das mais importantes da escola brasileira de estudos estratégicos, que 

busca entender o fenômeno da guerra, e, segurança internacional e defesa nacional a partir de 

um pensamento próprio sul-americano.   

A controvérsia é apresentada pelo próprio Figueiredo na forma de outras definições do 

objeto de estudo da nova área do conhecimento: Balas e Wirtz (2002): é uma área de escopo 

multidisciplinar; Proença Filho (2004): é o fenômeno bélico; Oliveira (2006): antes de terem 

um objeto nítido, constituem-se em “um ambiente de pesquisa, de reflexão e de perspectivas 

onde assuntos relacionados às questões militares encontrariam espaço comum”; Figueiredo 

(2009): o Estado é agente da formulação, do planejamento e da ação estratégica, logo a sua 

essência epistemológica é política e o seus focos centrais seriam a defesa e a segurança dos 

Estados, no âmbito nacional e internacional. 

Existem duas clássicas correntes de pensamento dos Estudos estratégicos sobre a 

Guerra. A primeira representada pelo pensamento jominiano94, no qual o comando e os 

objetivos durante a guerra devem ser decididos pelos militares e o fim é a vitória sobre o 

inimigo.  

A segunda é proposta por Clausewitz95, que prevê a limitação da guerra, entendida como 

“a política por outros meios”, ou seja, o fim da guerra é a submissão do inimigo a vontade do 

vitorioso. Em outras palavras, o uso da força é utilizado para que o inimigo seja compelido a 

 
94 SHY, John “Jomini” in Peter Paret (org.) Construtores da Estratégia Moderna – Tomo 1. Rio de Janeiro: 

Bibliex, 2001 (pp. 201-256) 
95 PARET, Peter “Clausewitz” in Peter Paret (org.) Construtores da Estratégia Moderna – Tomo 1. Rio de Janeiro: 

Bibliex, 2001 (pp. 257-292) 
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fazer ou não fazer aquilo que a autoridade política do Estado quer, sendo, portanto, um ato 

político.  

Essa relação de poder não poderá existir em uma guerra total, na qual o fim seja a 

destruição do inimigo, logo as guerras contemporâneas teriam como principal teórico da 

estratégia Clausewitz, e não o filósofo da guerra Jomini.  

Dessa forma, Clausewitz como principal teórico da guerra para os realistas do século 

XX96, especialmente notada na obra de Raymond Aron, que dentro do pensamento de 

Clausewitz, no qual “a intenção política é o fim, enquanto a guerra é o meio, e não se pode 

conceber o meio independentemente do fim”, se o fim político é a defesa dos valores e interesses 

nacionais, sendo a Soberania um princípio basilar, e, os objetivos de uma guerra sintetizados 

pela máxima “desarmar o inimigo, submetendo-o à vontade do vencedor”97, portanto a questão 

envolvida aqui é a submissão, como um duelo, onde o inimigo deve ser desarmado e aceitar sua 

derrota. Nessa perspectiva a guerra vai durar por quanto tempo o país defensor tiver vontade e 

disposição de resistir à agressão ou o atacante de continuar a agressão. 

Os conflitos do pós-segunda guerra mundial, tem como característica principal a 

assimetria, com o advento das superpotências detentoras de armas nucleares. A guerra entre as 

grandes potências se tornou inviável para a obtenção do fim político-estratégico, ou seja, a 

guerra entre potências nuclearmente armadas se tornou um tabu, uma impossibilidade no 

caminho da obtenção do fim político da guerra como Clausewitz, teórico clássico dos estudos 

estratégicos defendia. 

O conceito de estratégia originalmente tem em sua natureza política, com forte aspecto 

militar, utilizado exclusivamente para situações de Guerra, entretanto, esse termo adquiriu um 

sentido mais amplo, formando parceiros estratégicos não apenas militarmente, mas em relações 

políticas e/ou econômicas (BECARD, in: LESSA; OLIVEIRA, 2013, p. 45). 

A grande estratégia é um conceito que por ser traduzido como o mais alto nível da 

estratégia, englobando os níveis tático, operacional e da estratégia de teatro, na dinâmica de 

interação entre Estados sendo afetado pelas ações ou inações na esfera militar de cada um dos 

atores desse “jogo de poder”, gerando resultados estratégicos conclusivos como um todo. Nesse 

escopo Edward Luttwak (2009, p. 265) explica esse grau da estratégia como: 

 

[no] nível da grande estratégia, as interações dos níveis militares mais baixos clamam 

resultados finais dentro do amplo contexto da política internacional, em interações 

 
96 RODRIGUES, Thiago. Guerra e Política nas Relações Internacionais. Rio de Janeiro: PUC, 2008. (tese de 

doutorado). p.82.  
97 RODRIGUES, Thiago. Guerra e Política nas Relações Internacionais. Rio de Janeiro: PUC, 2008. (tese de 

doutorado). p.82. 
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adicionais com as relações não militares dos Estados:  as trocas formais da diplomacia; 

as comunicações  públicas da propaganda; as operações secretas; as percepções de 

outros, formadas pela inteligência; e todas as transações econômicas do mais puro 

significado privado (LUTTWAK, 2009, p. 265) 

 

Amplificando a visão o Liddell Hart define o conceito de grande estratégia nos 

seguintes termos:  

 

A grande estratégia olha para além da guerra, para a paz subsequente. Ela deve não 

somente combinar os vários instrumentos [pressões financeiras, diplomáticas, 

comerciais, éticas inter alia], mas também regular o seu uso de modo a evitar danos 

ao futuro estado de paz – tendo em vista sua segurança e prosperidade. (...) 

diferentemente da estratégia, o universo da grande estratégia é em grande medida 

terra incógnita – ainda à espera de exploração e compreensão (Liddell Hart, 1991, p. 

31 apud. ALSINA JR. 2018, p. 24) 

 

O dicionário de Defesa e Segurança da Unesp descreve o verbete sobre o conceito de 

Grande Estratégia, escrito por Erik Herejk Ribeiro nos seguintes termos: 

 

O CONCEITO DE GRANDE ESTRATÉGIA recebeu diferentes definições por 

autores clássicos e contemporâneos. Inicialmente, pode-se convencionar que a 

expressão envolve a conjunção e coordenação de variáveis sociais, econômicas e 

políticas com os cálculos de poder militar em determinado país, na sua relação com o 

mundo exterior. A geografia, a experiência histórica e a cultura também são pontos a 

serem considerados. (SAINT-PIERRE; VITELLI, 2018) 

 

A grande estratégia, segundo o diplomata João Paulo Alsina Jr., representa a estratégia 

em sua dimensão finalística, que não necessita necessariamente de um planejamento por parte 

de seus tomadores de decisão. Nessa linha de pensamento, “a ideia é de que grande estratégia 

terá existência empírica independentemente de os estadistas refletirem ou não sobre ela” 

(ALSINA JR., 2018, p.28, grifos nossos). 

A política externa do governo Lula aplicada por Amorim-Guimarães trataria dessa 

dimensão de grande estratégia. 

 

4.1.1 As Grandes estratégias do EUA 

A Grande estratégia americana (GUIMARÃES, 2002) é uma estratégia político-

econômico-militar-ideológica dividindo-se nessas quatro áreas estratégicas: política; militar; 

econômica; e ideológica. Cada uma das grandes estratégias – objetivo geral, apresentam 

estratégias intermediárias – objetivos específicos.  

Essas “grandes estratégias” tem o fator comum a ideia de manter a hegemonia americana 

em cada área, que foi adquirida com a vitória na Segunda Guerra Mundial. 

A grande estratégia política procura manter o status quo “através de um sistema político 

internacional que garanta a igualdade soberana dos Estados, sem contestação pela força de suas 
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fronteiras, e a autodeterminação para fins de organização política interna” (2002, p. 85), não 

permitindo a contestação da ordem internacional vigente, ou punindo-a de forma exemplar. 

A grande estratégia militar resume-se “em termos de presença e de liderança 

tecnológica, de modo a garantir a expansão econômica pacífica dos interesses americanos, o 

bem-estar e a segurança da sociedade americana” (GUIMARÃES, 2002, p. 79).  

A grande estratégia econômica visa a manutenção da hegemonia econômica “como 

forma de contribuir para níveis de bem-estar cada vez mais elevados da população do país” 

(Guimarães, 2002, p.89), favorecendo as suas empresas multinacionais com protecionismos e 

políticas comerciais. 

A estratégia ideológica resume-se na promoção dos “modelos americanos políticos, 

econômicos e sociais como o padrão ideal a ser alcançado por todos os países” (GUIMARÃES, 

2002, p. 95), difundindo os princípios da sociedade americana como princípios da humanidade. 

Na academia estadunidense existe uma consolidação dos Latin American Studies que 

tratam principalmente da teoria da modernização sem fazer distinções entre latino-americanos 

e sul-americanos. 

Os estudos sobre América Latina começaram a ganhar força entre norte-americanos 

apenas alguns anos após a segunda guerra mundial, antes limitados a historiadores e poucos 

acadêmicos de outras áreas, os estudos de OAA (Estudo do Outro Americano da América) 

obtiveram algum avanço durante a guerra fria, criando uma estrutura institucional e aumento o 

nível de profissionalização tendo como foco principal a revolução cubana e a ameaça da invasão 

comunista no continente (FERES JR., 2005).  

No campo das Relações Internacionais, após a guerra fria, a pobreza torna-se ameaça 

devido ao comunismo, ou seja, países com extrema desigualdade social tem maiores chances 

de sofrerem uma revolução comunista/socialista. Nesse cenário internacional, o presidente 

Truman dividindo o mundo entre países capitalistas ricos (primeiro mundo), comunistas e 

países pobres (terceiro mundo). 

A política do desenvolvimento dessa forma era a linguagem utilizada para produzir 

cientificamente a “teoria da modernização” e explicar a questão do subdesenvolvimento do 

terceiro mundo dentro do bloco capitalista durante a guerra fria, as principais pesquisas sobre 

o desenvolvimento latino-americano foi produzida pela CEPAL. 

Essa “teoria da modernização” (FERES JR., 2005) se refere à uma simbiose 

institucional onde os programas governamentais eram impregnados com essa teoria, ou seja, a 

teoria e a prática andavam de mãos dadas para promoção do desenvolvimento. 
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Nessa nomenclatura diversa, o ocidente é relacionado ao racional, capitalista, 

industrializado, rico e democrático em contraposição direta aos demais, que seriam católicos, 

pobres, irracionais, autoritários, tradicionais. 

Na análise das elites Latino americanas, Lipset afirma que a elite intelectual latina 

também perpetua a reprodução dos valores da classe dos latifundiários, ou seja, a elite latino-

americana reproduz as ideias dos antigos senhores, garantindo a manutenção e conservação da 

tradição e valores agrário-aristocráticos que são obstáculos à modernização (apud. FERES JR., 

2005).  

A teoria da estabilização política foi outra teoria – entendida como um ramo da teoria 

da modernização pelo autor, que respaldou as intervenções militares e a promoção de regimes 

antidemocráticos, de cunho autoritário-ditatorial para países subdesenvolvidos do terceiro 

mundo no decorrer da guerra fria, pela política externa estadunidense (FERES JR., 2005). 

Essa política externa não se limitava à América Latina, mas espalhava-se por todo o 

mundo “subdesenvolvido”. Huntington, foi um dos principais difusores dessa teoria com sua 

publicação “Political order in changing societies”, em 1968. Para o autor, o desenvolvimento 

econômico leva à instabilidade política, pois os políticos dos EUA ignoraram as consequências 

políticas causadas pela modernização, logo, a estabilização política deve vir antes do 

desenvolvimento econômico (FERES JR., 2005).  

Outro autor que latino americanista, Johnson, defende que instituições democráticas 

não podem promover a modernização, mas, contrariamente, podem atrair a revolução social. 

Os militares seriam nesse sentido mais propícios a garantir a modernização que os civis, pois 

seu profissionalismo os torna mais competentes. Os militares latino-americanos educados nos 

Estados Unidos seriam aqueles que trariam o desenvolvimento econômico e a democracia à 

América Latina. Em razão do seu compromisso com causas nacionalistas, os militares 

tenderiam menos à corrupção do que políticos civis quando ocupam cargos administrativos 

(FERES JR., 2005). 

Sobre o conceito de América Latina, Feres Júnior (2005) apresenta duas teorias socio-

científicas diferentes sobre o conceito de América Latina, de um lado a teoria da modernização 

na qual o atraso e a cultura são características negativas que podem ser desenvolvidas com a 

modernização da sociedade, por outro lado a teoria da estabilidade política na qual a 

instabilidade política da América Latina devido ao conflito entre a sociedade tradicional e a 

nova formas de tecnologias causariam a instabilidade política que ameaçaria a sociedade norte-

americana.  
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Essa ameaça ocorreria devido a possibilidade da América Latina seguir o caminho do 

comunismo devido a falta de uma classe média para estabilizar o sistema político, sendo assim, 

Huntington entende que a política externa estadunidense deveria apoiar a burocracia militar 

para manter a estabilidade e o desenvolvimento da América Latina, impedindo a expansão 

comunista (FERES, JR., 2005). 

A burocracia militar entretanto, mesmo como a instituição de tutela da democracia e 

ordem constitucional, para evitar a proliferação do comunismo, teria que atuar de forma 

antidemocrática, pois a democracia só promoveria a modernização se os cidadãos recebessem 

educação política de qualidade, desenvolvessem uma consciência política, e ainda tivessem a 

vontade de seguir o caminho da “modernização” anglo-saxã, que apesar da difusão de 

pensamento e epistemologia ocidental, não é a única forma de desenvolvimento social, nem 

civilizatório (FERES JR., 2005). 

A pesquisa de Anne Junqueira (2015) por outro lado relata a importância estratégica da 

primeira viagem de circum-navegação dos Estados Unidos, com recursos e gastos na época 

equivalentes à viagem espacial no período atual – como resultado importantes conhecimentos 

cartográficos que foram fundamentais para a conquista da costa oeste dos Estados Unidos e 

para o mapeamento das ilhas do pacífico. 

As propostas de estratégia de Alfred Thayer Mahan98, indicando planejamento de 

políticas de longo prazo desde a sua formação, para construção de um poderio naval à nível 

global - não limitado ao controle hemisférico. 

A estratégia de Mahan “consistia em identificar pontos e mercados estratégicos aos 

quais o EUA naturalmente buscariam acesso como parte de seu crescimento econômico” 

(TULCHIN, 2016, p. 52), como demonstra a expansão naval para o pacífico após atingir a costa 

Leste. 

Nos Estados Unidos essa percepção da importância estratégica da marinha já estava 

consolidada como demonstra a formação de suas esquadras (JUNQUEIRA, 2015) com o 

objetivo de garantir o fluxo do comércio e segurança dos interesses nacionais:  

west indian squadron  (esquadra do comércio em “águas internacionais”) em 1815; 

mediterranean squadron (esquadra do mediterrâneo) em 1822; pacific squadron (esquadra do 

pacífico) em 1821; brazil squadron (esquadra do brasil ou esquadra do atlântico sul) em 1826; 

east indian squadron (esquadra da índia oriental) em 1835; home squadron (esquadra da casa) 

em 1841. 

 
98 Obra clássica de Mahan publicada em 1890: The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783. 
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O historiador Joseph Tulchin (2016, pp. 28-9) destaca três aspectos que dificultaram o 

protagonismo dos países da América Latina em assuntos mundiais no século XXI: O primeiro 

é a origem europeia na formação de um sistema internacional sob os conceitos de poder – 

termos econômicos e militares- e civilização – fenômeno linear e progressivo centralizado na 

Europa ocidental. 

O segundo é a aceitação do termo “poder”, conjunção entre o a força militar e o 

desenvolvimento econômico, e o conceito de modernidade para avalição dos indicadores de 

desenvolvimento das nações da região. O terceiro ponto é o fato da “Doutrina Monroe ser um 

documento defensivo que se referia ao passado (...) [que] passou a ser usada para justificar o 

imperialismo norte-americano”.  

A razão de Estado e a ameaça à segurança nacional estadunidense seriam as 

justificativas para o apoio dos EUA às ditaturas militares anticomunistas no Terceiro Mundo 

no período da Guerra Fria. A América Latina é profundamente afetada por essa política, um 

alvo dessa política externa estadunidense, por meio das sanções econômicas e embargo, foi 

Cuba e o regime castrista, que iniciado como uma revolução nacionalista transforma-se em um 

regime comunista para receber apoio dos soviéticos e resistir à forte política de embargo 

estadunidense.  

As publicações socio-científicos tem o objetivo desde explicar posteriormente as 

políticas governamentais de justificação duvidosa, o que o próprio Huntington continuará 

fazendo com o choque de civilizações (1996), onde sem uma base cientifica palpável, promove 

o suporte acadêmico para a invasão do Afeganistão e Iraque, mesmo sem o apoio das nações 

unidas, defendendo a política externa de guerra ao terror do presidente George W. Bush. 

Na visão de Guimarães (2002, p. 99) a América Latina é a zona estratégica do mundo 

mais importante para os Estados Unidos, a questão de não ser prioridade nos discursos e 

programas da política externa se deve ao fato de ser dependente militar, política, econômica e 

ideologicamente do Império Americano. 

A América do Sul, não obstante a indistinção da academia estadunidense, é um conceito 

que tem sido construída no discurso diplomático e na academia da região, especialmente após 

as iniciativas de integração regional iniciadas a partir da declaração de Iguaçu – que leva à 

assinatura do PICE, seguido pelos tratados de Assunção e protocolo de Ouro Preto – que criam 

o Mercosul, e o Tratado de Brasília – que cria a Unasul. 

A atenção dos estadunidenses cresceu com a ascensão de líderes políticos de esquerda 

e do movimento bolivarianista de Chávez que despertou a atenção do Império em razão de um 
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discurso antiamericano, de independência e autonomia da Venezuela e união integracionista da 

região, em uma clara política externa de contestação das estruturas hegemônicas de poder. 

A estratégia dos Estados Unidos para o Brasil, como o único país do continente que teria 

a potencialidade de competir com a sua hegemonia hemisférica sempre foi parecida com a 

estratégia utilizada pelo Império brasileiro na região do Prata, “dividir para conquistar”.  

Existem dez objetivos estratégicos permanentes dos Estados Unidos para a América 

Latina, segundo Samuel Guimarães, esses objetivos são os seguintes: 

 

1. impedir que Estado ou aliança de Estados possa reduzir a influência americana na 

região; 

2. ampliar sua influência cultural/ideológica sobre os sistemas de comunicação de 

cada Estado; 

3. incorporar todas as economias da região à economia americana; 

4. desarmar os Estados da região; 

5. manter o sistema regional de coordenação e alinhamento político; 

6. impedir a presença, em especial militar, de Potências Adversárias na região; 

7. punir os Estados que contrariam os princípios da liderança hegemônica americana; 

8. impedir o desenvolvimento de indústrias autônomas em áreas avançadas; 

9. enfraquecer os Estados da região; 

10. eleger líderes políticos favoráveis aos objetivos americanos. (GUIMARÃES, 

2018) 

 

O Brasil como principal Estado da região, tem um caráter especial como objeto central 

dos objetivos estadunidenses, apesar de sua aplicação ser para a totalidade da América Latina. 

Nesse sentido, o Brasil é o Estado que potencialmente tem a possibilidade de opor-se à presença 

e influência política, econômica e militar estadunidense na região. 

Os dez objetivos estratégicos dos Estados Unidos são perseguidos por estratégias 

específicas que usam determinados instrumentos para implementá-los: 

 

1. reacender eventuais rivalidades (históricas ou recentes) entre os maiores Estados da 

região, isto é, entre o Brasil e a Argentina, não estimular o conhecimento de suas 

histórias e culturas, estimuladas as rivalidades através da ação de lideranças locais que 

buscam obter tratamento privilegiado para seus países junto aos Estados Unidos 

(Carlos Menem e Jair Bolsonaro são exemplos desse comportamento). 

2. defender da mais ampla liberdade de imprensa e de Internet e para a livre ação das 

ONGS “internacionais” e “altruístas”; criar programas de formação de pessoal, desde 

os institutos de língua aos intercâmbios; às bolsas de estudo; ao recrutamento de 

talentos; à aquisição de editoras para publicações de livros americanos; a hegemonia 

na programação de cinema e de TV; os programas de formação de oficiais militares e 

lideranças políticas; e recentemente a aquisição de instituições de ensino, em todos os 

níveis. 

3. promover acordos bilaterais de livre comércio que levam à eliminação das tarifas 

aduaneiras e à abertura dos mercados dos Estados subdesenvolvidos nas áreas de 

investimentos; de compras governamentais; de propriedade intelectual; de serviços; 

de crédito e, às vezes, incluem cláusulas investidor-Estado.  

4. promover a assinatura do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP) e de outros 

tratados na área química e biológica, e mesmo sobre armas convencionais; a venda de 

equipamentos militares defasados a preços mais baixos e o “estrangulamento” de 

eventuais indústrias bélicas locais; os acordos de associação à OTAN; a transformação 

das Forças Armadas nacionais em forças de caráter policial, voltadas para o combate 
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ao narcotráfico e a crimes transnacionais e, portanto, necessitando apenas de 

equipamento leve. 

5. manter o sistema de segurança regional na Organização dos Estados Americanos, 

reconhecido pela Carta da ONU; e promover a dissolução da UNASUL, como foro de 

solução de controvérsias concorrente da OEA e como organização de cooperação em 

defesa, da qual os Estados Unidos não participam. 

6. impedir a presença de Estados adversários de sua hegemonia na região latino-

americana. Nos documentos oficiais estadunidenses a “China é um poder revisionista” 

e a Rússia é um “Ator Maligno Revitalizado” (Indo-Pacific Strategic Report, do 

Pentágono). A presença russa e chinesa é especialmente temida na área militar, 

inclusive por ameaçar a Costa Sul do território americano e os acessos ao Canal do 

Panamá, via comercial e militar estratégica. 

7. Punir os governos que contrariarem, em maior ou menor medida, os princípios da 

liderança mundial americana: ter economia capitalista, aberta ao capital estrangeiro, 

com intervenção mínima do Estado; dar tratamento igual às empresas de capital 

nacional e estrangeiro; não exercer controle sobre os meios de comunicação de massa 

(TV etc); ter regime político de pluralidade partidária e eleições periódicas; não 

celebrar acordos militares com os Estados Adversários, quais sejam a Rússia e a 

China; apoiar as iniciativas dos Estados Unidos. 

8. impedir o desenvolvimento de indústrias autônomas nas áreas nuclear, espacial e 

de tecnologia de informação avançada na América Latina, e em especial no Brasil, 

país com as melhores condições para desenvolver tais indústrias. 

9. estimular direta ou indiretamente (pela mídia) a redução do poder regulatório em 

defesa dos consumidores, da população em geral e dos trabalhadores, dos organismos 

do Estado, em especial aqueles que limitam ou disciplinam a ação das 

megacorporações multinacionais, entre as quais prevalecem as americanas; a 

campanha contra o Estado central como ineficiente e mais corrupto e autoritário, e a 

defesa da descentralização regulatória e de auto regulação dos setores pelas próprias 

empresas privadas; enfraquecer o único organismo do Estado (brasileiro) que 

enfrenta, todos os dias, os interesses dos demais Estados nacionais, em especial os 

interesses dos Estados Unidos, de seus adversários, Rússia e China, e das chamadas 

Grandes Potências, como Inglaterra, França, Alemanha e Japão, nas negociações para 

aprovar normas internacionais que atendam seus interesses (e lucros); denunciar a 

ineficiência; o corporativismo; o exclusivismo; o “globalismo”; a partidarização; a 

visão ideológica “esquerdista” da Chancelaria. 

10. impedir a eleição de líderes políticos em cada Estado que manifestem restrições a 

seus objetivos estratégicos e promover a eleição de líderes que a eles sejam favoráveis 

através do sistema de regime change. A Operação Lava Jato é o instrumento para 

alcançar esse objetivo no Brasil, seja de forma direta ou indireta. 

 

O principal instrumento de punição e de difamação de líderes políticos que contrariam 

os “interesses nacionais” dos Estados Unidos é a promoção de campanhas para a mudança de 

regime (regime change). 

Esse instrumento é entendido por Guimarães com a promoção de um “golpe de Estado” 

com intuito de “derrubar um Governo que os Estados Unidos consideram hostil, inclusive com 

o financiamento de grupos de oposição”, por intermédio da “denúncia do Governo ‘hostil’ pela 

grande mídia regional e pela mídia mundial, com o auxílio da Academia” (GUIMARÃES, 

2019).  

Esse líder político opositor à sua política hegemônica é acusado de ser: “autoritário; 

corrupto; traficante ou leniente com o tráfico de drogas; perseguidor de inimigos políticos; 
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violador da liberdade de imprensa; ineficiente; opressor da população; ameaça aos vizinhos; 

ameaça à segurança americana”99. 

Os objetivos estratégicos do Brasil implementados pelo governo Lula a partir de 2003 

contrapôs os objetivos estratégicos dos Estados Unidos em alguns aspectos, mesmo que de 

forma secundária ou indireta, sem uma posição radical, sistêmica ou revolucionária. Na visão 

de Samuel Pinheiro Guimarães os seguintes tópicos do posicionamento estratégico brasileiro 

se opuseram aos planos estadunidenses:  

 

a. não apoiar a invasão do Iraque de 2003; 

b. estabelecer  o entendimento político e econômico estreito com a Argentina; 

c. promover a coordenação com a Argentina, a Venezuela, o Uruguai, o Equador, a 

Bolívia e o Paraguai para a formação da UNASUL, em substituição à OEA. 

d. resistir à ALCA e ao fortalecer o Mercosul; 

e. fortalecer os instrumentos financeiros do Estado, como o BNDES, e ao utilizá-los 

na politica externa; 

f. fortalecer o programa nuclear; 

g. exercer operações de aproximação autônoma com os países africanos e árabes; 

h. promover a criação do BRICS, com a China e a Rússia; 

i. fortalecer a Petrobrás e ao estabelecer o regime de parceria para exploração do pré-

sal; 

j. estabelecer a política de “conteúdo nacional” na indústria; 

k. promover a indústria de defesa brasileira; 

l. defender a regulamentação da mídia; 

m. negociar, com a Turquia, um acordo nuclear com o Irã; 

n. exercer o equilíbrio em suas relações com Israel e Palestina. 

 

Esse novo contexto internacional com a inserção internacional do Brasil com os BRICS 

e uma maior autonomia em sua política externa voltada para a América do Sul, e o posterior 

reconhecimento do Brasil como uma potência global, segundo Guimarães (2019), a nova 

estratégia estadunidense foi: 

 

mobilizar os meios de comunicação de massa no Brasil contra as políticas do Governo, 

e condenar sua ação através do Instituto Millenium, fundado em 2005, para dar amplo 

apoio à Operação Mensalão, que não conseguiu atingir o Presidente Lula,  mas que 

veio a atingir José Dirceu, chefe da Casa Civil, e provável sucessor de Lula; a partir 

do acordo de cooperação judiciária Brasil-Estados Unidos, iniciar a Operação Lava 

Jato que viria a facilitar o alcance dos objetivos estratégicos americanos; iniciar o 

processo político de preparação do impeachment da Presidenta Dilma Rousseff; 

financiar direta e indiretamente a formação dos grupos MBL e Vem pra Rua. 

 

O principal objetivo da Operação Lava Jato, conforme o desenvolvimento desse 

pensamento, seguindo a retórica do Partido dos Trabalhadores (PT), Guimarães (2019) defende 

que nunca foi o combate à corrupção, mas em verdade o objetivo de impedir a eleição do 

Presidente Lula em 2018, em razão de sua política externa mais independente.  

 
99 O governo Maduro foi acusado pela mídia internacional de vários desses adjetivos. Vale ressaltar que o 

embaixador Samuel Pinheiro Guimarães foi uma referência para o pensamento chavista e um dos observadores 

internacionais das eleições venezuelanas atestando a sua legitimidade em 2013 e 2018. 
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Esse processo seguiu as seguintes etapas: promoção do impeachment da presidente 

Dilma Rousseff, em 2016; A implementação do programa liberal “Ponte para o Futuro” pelo 

Vice-Presidente Michel Temer; e a continuidade desse programa com uma abordagem ultra-

neoliberal pelo Ministro da Economia Paulo Guedes, em conformidade com os objetivos 

estratégicos estadunidenses (GUIMARÃES, 2019). 

Os Estados Unidos da América, segundo Guimarães (2019), lograram êxito em atingir 

seu principal objetivo estratégico para o Brasil: “eleger líderes políticos favoráveis aos objetivos 

americanos” – por meio do Governo Temer, e mais recentemente com o Governo Jair 

Bolsonaro. Esse objetivo principal é o que possibilitará alcançar todos os demais objetivos. 

 

4.1.2 A Grande Estratégia do Brasil 

A definição de grande estratégia é, em poucas palavras, “a correspondência entre os 

meios e as finalidades políticas de um Estado nos planos interno e externo” (AMORIM, 2016, 

p. 133), dessa forma, a teoria de Guimarães sobre a superação das vulnerabilidades internas e 

externas para os GEP compreende essa grande estratégia em suas duas faces estatais na relação 

com outros Estados: a diplomacia e as forças armadas. 

O poder brando e o poder robusto de um Estado expressam-se pelos meios diplomáticos 

e militares nas relações entre as nações, logo, os estudos estratégicos não podem ser separados 

das relações internacionais, porque tanto a política de defesa como a política externa definem-

se como meios para obtenção do mesmíssimo fim político estatal. Essa finalidade é determinada 

pela política em documentos oficiais como a Constituição e a Estratégia Nacional de defesa.  

A primeira Estratégia Nacional de Defesa (BRASIL, 2008), do ministro Nelson Jobim, 

“trata de questões políticas e institucionais decisivas para a defesa do País, como os objetivos 

da sua ‘grande estratégia’ e os meios para fazer com que a Nação participe da defesa”. O termo 

grande estratégia está descrito END desde a primeira versão do documento, no entanto, vale 

lembrar que esse conceito já era usado nos estudos estratégicos anteriormente. 

O termo é encontrado na obra de Samuel Guimarães em diversas passagens para explicar 

as estratégias estadunidenses de manutenção de sua hegemonia político-econômico-militar-

ideológica. A concepção mais ampla do conceito é a seguinte: 

 

expressão grande estratégia foi mais utilizada para assinalar o fato de que, durante 

uma guerra, a atividade bélica deve ser reforçada por uma série de políticas 

suplementares, como o comércio e a mobilização industrial (AMORIM, 2016, p. 305) 
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Nesse sentido a grande estratégia para Celso Amorim deve conjugar “política de defesa 

e política externa com o objetivo de prover a paz” (AMORIM, p. 236). Esse objetivo é 

encontrado no art. 4º, VI, da CRFB/88, que prevê o princípio da defesa da paz. 

A grande estratégia brasileira de Celso Amorim100 é pautada na visão complementar 

entre o interesse nacional e a paz mundial, dessarte: 

 

o conceito de grande estratégia deve referir-se a uma coordenação de políticas com 

vistas à defesa do interesse nacional e à contribuição para a paz mundial. Esses dois 

objetivos, interesse nacional e paz mundial, se complementam e se reforçam. Eles são, 

a meu ver, a essência da grande estratégia que devemos seguir 

 

A política de defesa e a política externa combinam – ou deveriam combinar – esforços 

para atingir esse objetivo de provimento da paz, que “significa acompanhar, promover e, 

quando possível, contribuir para o equacionamento pacífico de controvérsias” (AMORIM, 

2016, p. 231). A finalidade da paz como fim político por ser um objetivo intangível, um tipo 

ideal de mundo, apesar de ser desejável, não é necessariamente o único interesse nacional. 

O conceito de grande estratégia contemporâneo no Brasil é entendido como uma 

coordenação entre a política externa e política de defesa, que de forma crítica ainda são dois 

setores considerados “universos paralelos”, necessitam de um entrelaçamento maior como 

instrumentos do Estado para atingir os objetivos estratégicos e seus interesses nacionais, assim 

compreende o verbete do Dicionário de Defesa e Segurança, unindo as definições de Amorim 

e Alsina Jr. sobre a o conceito: 

 

Amorim e Alsina Jr. concordam ao afirmarem que diplomacia e defesa são duas faces 

de uma mesma moeda, que a barganha diplomática deve ser lastreada por poder militar 

dissuasório. Ou seja, o poder brando (soft power) é indissociável da existência 

habilitadora de poder duro (hard power). Desse modo, essa abordagem pode ser 

considerada a principal contribuição propositiva dos dois autores para o avanço de 

uma grande estratégia do Brasil contemporâneo. (RIBEIRO in: SAINT-PIERRE; 

VITELLI, 2018) 

 

A estratégia brasileira em linhas gerais resume-se pela mesma estratégia de qualquer 

outro Grande Estado Periférico, ou seja, “assegurar condições internacionais favoráveis, 

consiste em ativamente contribuir para o prevalecimento de uma ordem mundial multipolar” 

(GUIMARÃES, 2002, p. 14). Essa estratégia fundamental de alcançar um mundo mais 

multipolar, contrapõe-se em determinada medida ao modelo unilateral americano de hegemonia 

ideológica. 

 
100 Ex-ministro das Relações Exteriores (1992-1994 e 2002-2010) e Ex-Ministro da Defesa (2011-2014) 



125 

 

O Brasil apresenta características diferenciadas dos demais países periféricos da 

América do Sul, sendo considerado um “país monstros”, um potencial gigante para a “teoria” 

de Guimarães (2006), cumprindo todas as características de um Grande Estado Periférico. 

Na América do Sul, o país ocupa cerca de 48% do território da região, fronteiras com 

10 países, excetuando apenas dois na região – Chile e Equador, 50% da população, 48% das 

reservas de água doce e 45% das terras cultiváveis. 

No mundo ocupa a 3ª posição como Estado com maior número de vizinhos, 16º maior 

litoral marítimo, a 5ª maior população, o 5º maior território, o 8º maior PIB101,  o 2º maior 

produtor agrícola, uma potência energética em termos hídricos e petrolíferos102, dominando a 

exploração de energia nuclear103. 

Todas essas características e potencialidades tornam o Brasil um país único com muita 

riqueza para proteger, não obstante os tempos de paz e a falta de uma ameaça visível a curto 

prazo, a necessidade de dissuasão da possível ameaça eterna devido a cobiça de potências 

externas aos recursos estratégicos da região é a razão dos investimentos na área da defesa. 

A estratégia brasileira para a área de defesa nacional e segurança internacional sempre 

deve ser pautada pelos princípios constitucionais para as relações internacionais do Brasil, 

previstos de forma taxativa no art. 4º, da CRFB de 1988. 

Os princípios das relações internacionais do Brasil no que tange à defesa e segurança é  

a defesa da paz,  a não-intervenção e a solução pacífica de controvérsias, além da soberania 

nacional como fundamento da República.  

Seguindo os princípios constitucionais Samuel Guimarães destaca a prioridade nas 

relações com a América do Sul buscando o processo de integração militar por meio do Conselho 

de Defesa Sul-americano e por outro lado a proteção dos direitos humanos, defesa da paz e 

solução pacífica dos conflitos e não-intervenção por meio da campanha por um assento no 

Conselho de Segurança das Nações Unidas. 

Em relação à estratégia brasileira no âmbito regional, destaca Guimarães (2008, p. 71) 

que “a integração entre Brasil e Argentina e seu papel decisivo na América do Sul deve ser o 

objetivo mais certo, mais constante, mais vigoroso das estratégias políticas e econômicas tanto 

do Brasil quanto da Argentina”, nesse caminho a segurança regional deve ser voltada para a 

 
101 Estimativas do Produto Interno Bruto do FMI para ano 2018. “Reprot for Selected Country Groups and 

Subjects (Gross domestic product, current prices/ Purchasing power parity; International dollars”. 
102 O Brasil detém uma gigantesca reserva de petróleo na plataforma do pré-sal com possibilidade de exploração 

em alta profundidade com tecnologia própria. 
103 O Brasil tem a 5ª maior reserva de urânio do mundo. 
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construção da confiança e identidade regional de defesa por intermédio da cooperação e 

intercambio militar e ações conjuntas em operações de paz como o caso da Minustah. 

 A necessidade “indispensável” de ter forças armadas proporcionais ao seu território, 

população e desafios da América do Sul, pressupõe uma “estratégia brasileira de defesa” que 

veja “o continente sul-americano de forma integrada e considera a cooperação militar entre as 

forças armadas, inclusive em termos de indústria bélica, como um fator de estabilidade e 

equilíbrio regional através da construção de confiança” (GUIMARÃES, 2008, p. 71). 

No tocante à segurança energética, esse tema é central para o bloco sul-americano. A 

autonomia regional em energia e a integração energética para garantir o abastecimento tem 

prioridade absoluta na política externa brasileira na América do sul, como assevera Guimarães 

(2008, p. 67), por se tratar de um tema sensível e estratégico e condição sine qua non para o 

desenvolvimento industrial dos países da região. 

Em um pensamento preliminar sobre uma possível grande estratégia para o Brasil, o 

diplomata Paulo Roberto de Almeida104 entende que o Brasil não se trata de uma grande 

potência e “sequer constitui uma potência média”, portanto, não teria papel relevante “no campo 

da paz e da segurança internacionais” (2014, p. 257). 

O questionamento de Paulo Roberto de Almeida que fica seria “o que é uma grande 

estratégia?” e se “o Brasil possui uma grande estratégia nacional?”, não existindo um 

documento oficial único que defina a grande estratégia do Brasil, talvez, existam várias grandes 

estratégias ou projetos nacionais que disputam politicamente a definição ou conceituação dos 

denominados: “grandes objetivos nacionais”; “objetivos prioritários do país”; ou “interesses 

nacionais”.  

A diferença entre estratégia e grande estratégia nesse sentido configurada pelo uso do 

termo “grande”, traria somente de uma adjetivação, utilizada por grandes países capazes de uma 

grande projeção internacional, que pode ser o caso do Brasil, conforme a reflexão de Almeida 

(2014, p. 256). 

Em um exercício intelectual, Paulo Almeida apresenta uma definição de Grande 

Estratégia como: 

A grande estratégia, assim, é a realização dos objetivos nacionais prioritários, por 

meio de uma adequada combinação de meios ou recursos, para atingir as finalidades 

pretendidas, e tanto os meios quanto os fins não precisam estar definidos unicamente, 

ou principalmente, pelas amas e pela diplomacia. 

 

(...) Os instrumentos clássicos para combinar esses elementos materiais e os objetivos 

“ideais” costumam ser identificados, na tradição clausewitziana ou aroniana, como 

 
104 O diplomata ocupou o cargo de assessor de Mangabeira Unger na SAE durante a formulação da END, no 

governo Lula. 
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sendo uma combinação sempre variável entre as armas da guerra e as armas da 

política, ou seja: poder militar e diplomacia. (ALMEIDA, 2014, p. 256) 

  

 

O conceito de estudos estratégicos e relações internacionais se mostra nessa ideia de 

combinação entre os campos da Defesa e Segurança com as relações internacionais, como 

instrumentos de Estado para atingir aqueles interesses nacionais desse determinado Estado, 

especialmente no caso do Brasil, que “vincula esse conceito ao de desenvolvimento” 

(ALMEIDA, 2014, p. 255). Nesse sentido, a estratégia econômica teria relação direta com a 

Grande Estratégia do Brasil: 

 

A justificativa da inclusão do fator econômico na equação estratégica, no caso do 

Brasil, é a de que, seja pelas características próprias do país no sistema política 

internacional, seja pela configuração presente desse mesmo sistema, poder militar e 

diplomacia já não podem atuar isoladamente de outros de outros dados objetivos da 

presença de um país no sistema internacional. (ALMEIDA, 2014, p. 256) 

 

A política externa do Itamaraty persegue uma visão de longo prazo com objetivo do 

desenvolvimento nacional. Nesse sentido, “as autoridades encarregadas da política exterior 

estão preocupadas em criar meios de garantir estabilidade ao projeto da geoeconomia sul-

americana” (LUCE 2007 p. 111). 

Em razão desse objetivo, os órgãos do Estado brasileiro formularam projetos 

estratégicos como aqueles da Indústria Nacional de Defesa na END e o Projetos da SAE (Brasil 

2020 e Brasil 2022), incluindo uma política de integração regional, que “o embaixador Samuel 

Guimarães denominou ‘estratégia generosa’. Podemos identificar essa orientação nas palavras 

do ministro Celso Amorim – tanto a visão de longo prazo, como a preocupação com a 

estabilidade” (LUCE 2007 p. 111). 

O chanceler e Ministro da Defesa Celso Amorim defende que “generosidade, neste caso, 

nada mais é do que a capacidade de colocar os interesses do longo prazo acima de objetivos 

imediatistas” (TACHINARDI, 2005 apud. LUCE, p. 111). Amorim complementa dizendo que 

“devemos encontrar formas de equilibrar as relações e gerar benefícios concretos para todos. 

As expectativas têm de ser correspondidas. Do contrário, a integração não será estável nem 

duradoura” (AMORIM. 2006). 

 

4.2 A Contribuição de Samuel Guimarães para o pensamento estratégico brasileiro 

contemporâneo 

As reflexões de Samuel Guimarães sobre estudos estratégicos e relações internacionais 

tratam do planejamento e construção de um projeto de Brasil. As questões de Defesa e 

Segurança perpassam tanto a inserção internacional do Brasil e a garantia do desenvolvimento 
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econômico e social do Estado brasileiro, quanto as ameaças e a diminuição das vulnerabilidades 

externas do país. 

A estratégia americana na área da defesa e segurança em relação à Alca de acordo com 

Guimarães (1999, p. 284) “visa[va] colocar sob ‘protetorado’ militar americano os Estados da 

América Latina”, por meio de acordos internacionais com objetivo de: dificultar ou impedir o 

“desenvolvimento de tecnologias avançadas”; “reduzir seus armamentos convencionais”; 

confiar às forças armadas o papel de “guardiões da ordem interna”. 

O primeiro objetivo não se limita à questão militar, pois as tecnologias avançadas de 

equipamentos militares em grande parte têm uso de natureza dual, servindo tanto para a 

indústria civil como militar. A superação desse objetivo ocorre com a transferência e 

desenvolvimento tecnológico que faz parte tanto da Estratégia Nacional de Defesa (2012) como 

do Plano Brasil 2022 privilegiando os setores estratégicos cibernético, nuclear e aeroespacial. 

O segundo objetivo não foi comprovado, nem com a defesa de seus argumentos, nem 

com publicações posteriores – considerado mera opinião sem fundamento – talvez a referência 

seja aos armamentos convencionais de alta tecnologia, entretanto, se pensarmos na Indústria 

Nacional de Defesa a Alca favoreceria a importação de equipamentos convencionais dos 

Estados Unidos, pelo sistema de  

O terceiro objetivo foi corroborado pelas autoridades brasileiras por intermédio das 

“operações de garantia da lei e ordem” para o “combate ao narcotráfico” que se intensificaram 

durante o governo Lula e continuaram em governo posteriores. A política estadunidense para 

as forças armadas japonesas após a derrota na Segunda Guerra Mundial é outro exemplo desse 

objetivo.  

A contra-estratégia possível é investimento na Industria Nacional de Defesa e em 

programas de inovação tecnológica na área da defesa aos moldes do complexo industrial-militar 

americano. 

 

[Potências Extra regionais] advogam que o futuro do Brasil e da América do Sul se 

encontra em sua inserção, total e inocente, no processo de globalização, em que 

aquelas Potências são hegemônicas, em sua aceitação de uma divisão internacional do 

trabalho em que, de um lado, estão os países produtores primários, subdesenvolvidos, 

periféricos e desarmados e, de outro lado, estão os países desenvolvidos, 

industrializados, armados e centrais.105 

 

 
105 Revista Esquerda Petista. Samuel Pinheiro Guimarães: A integração tem futuro. Entrevista realizada em 8 de 

abril de 2016.  Disponível em: http://sengeba.org.br/samuel-pinheiro-guimaraes-a-integracao-tem-futuro/ Acesso 

em: 20 de jul. de 2019. 

http://sengeba.org.br/samuel-pinheiro-guimaraes-a-integracao-tem-futuro/
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O grande perigo da estratégia americana para a América do Sul é a política de regime 

change que no período da Guerra Fria foi representado pelo apoio na implantação de ditaduras 

e regimes autoritários por meio de golpe militar armado. 

Na atualidade como esse método não é mais viável, nem aceito pela comunidade 

internacional, para manter o controle de seus Estados Provinciais “rebeldes” com políticas 

contrárias ao “Império”, utiliza-se de uma política de desestabilização de governos contrários à 

política externa americana. 

 

A política americana de combate, com vários graus de agressividade e ostentação, aos 

governos progressistas na América do Sul e que se desenrolou através da imprensa e 

da articulação com aliados políticos, econômicos e acadêmicos em cada Estado, foi 

vitoriosa no Paraguai e na Argentina; prossegue na Venezuela e se faz hoje presente 

no Brasil, no Chile, no Equador (hoje já se integrando ao sistema econômico mundial 

neoliberal através do acordo com a União Europeia) e na Bolívia. 

É a política do regime change que é o nome moderno para golpe de Estado106. 
 

Essa política é adotada com auxílio de seus aliados na mídia, nas elites, na academia e 

nas organizações de direitos humanos e mesmo nas instituições que são cooptados por meio de 

diversos programas de preparação conjuntos. 

 

Os governos progressistas e reformistas que se instalaram, por via democrática, no 

Paraguai, no Brasil, na Argentina, na Venezuela, no Equador, no Uruguai, na Bolívia, 

no Chile, tinham como programa recuperar seus Estados, suas economias e suas 

sociedades da devastação causada pelos governos neoliberais anteriores. Suas 

políticas, com naturais diferenças, tinham como metas a recuperação do Estado; 

amplos programas de inclusão social; fortalecimento do capital nacional; recuperação 

da infraestrutura física e social; construção da integração sul-americana; cooperação 

em uma política externa mais independente107. 

 

Essa visão estratégica – que buscava uma melhor inserção brasileira e uma 

transformação da ordem internacional para um cenário multipolar, mais estável e mais generoso 

– tinha na busca de um assento permanente para o Brasil no Conselho de Segurança da ONU 

(CSNU) outro elemento fundamental. Existia a percepção de que se abria uma janela de 

oportunidade única para a participação plena do país e que não aproveita‑la seria um erro 

histórico de graves consequências.  

Como ressaltou o Embaixador Samuel Guimarães: A oportunidade de ingressar no 

Conselho é única e pode não se repetir no futuro. Após a inclusão do Japão e da Alemanha, e 

eventualmente de Estados como a Índia e a África do Sul, as tendências à concentração de 

riqueza, poder e tecnologia deixarão fora do Conselho apenas países que, pelas suas 

 
106 Revista Esquerda Petista. Samuel Pinheiro Guimarães: A integração tem futuro. Entrevista realizada em 8 de 

abril de 2016.  Disponível em: http://sengeba.org.br/samuel-pinheiro-guimaraes-a-integracao-tem-futuro/ Acesso 

em: 20 de jul. de 2019. 
107 Ibid. 
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características, serão cada vez mais fracos em comparação com os membros permanentes. 

Assim, após a ampliação que se avizinha, não haverá mais necessidade de nova reforma do 

Conselho de Segurança (GUIMARÃES, 2000, p. 116). 

A prioridade dada à integração do Brasil no Conselho explicava‑se pela necessidade de 

participar efetivamente da construção do novo regime internacional que estava sendo 

estabelecido a partir dessa nova arquitetura e cujas regras influiriam fortemente nas 

possibilidades de desenvolvimento do Brasil e dos demais países da periferia. Como sublinhou 

o então Secretário-Geral: 

A sociedade e o governo brasileiro têm tarefas internas enormes e urgentes a enfrentar, 

mas não há dúvida de que a sociedade e o Estado brasileiro se encontram hoje mais 

vinculados ao sistema internacional e mais vulneráveis a eventos internacionais 

políticos e econômicos do que em qualquer momento de seu passado. A questão da 

participação no Conselho não é uma questão de prestígio e sim de garantia de que 

decisões da “comunidade internacional” (isto é, do Conselho) – que afetarão a 

organização política e econômica internacional assim afetando o Brasil – sejam 

tomadas com sua real participação. O Brasil deixaria de ser apenas objeto de decisões 

e obrigado a cumpri‑las e passaria a ser sujeito, parte efetiva do processo de tomada 

de decisões, que será central para a constituição e gestão do sistema internacional. 

(GUIMARÃES, 2000, p. 117‑118) Em (SANTOS p. 161-2) 

 

Do ponto de vista estratégico a aliança Brasil-Argentina é fundamental para a atuação 

internacional e a ampliação da autonomia, a “articulação com a Argentina constitui imperativo 

estratégico elementar para ambos os países e para o sistema latino americano” (JAGUARIBE, 

1958, p. 279), essa aliança estratégica108109 foi formalizada em 1997 durante o governo Menem 

na Argentina e o governo Cardoso no Brasil110.  

A importância estratégica do desenvolvimento econômico é percebida pelos grandes 

pensadores clássicos da política econômica dos países que se tornariam grandes potências 

militares – Reino Unido, Estados Unidos e Alemanha. Esses filósofos da política econômica – 

respectivamente Adam Smith, Alexander Hamilton e Friedrich List – constroem em seu 

pensamento os “fundamentos econômicos do poder militar” (EARLE, 2001, p. 295). 

Artefatos nucleares apresentam-se como um dos principais fatores de equilíbrio da 

balança de poder no mundo contemporâneo, “na equação estratégica contemporânea, a 

detenção de artefatos nucleares continua a ser o elemento dominante, em ultima ratio, do jogo 

do poder” (ALMEIDA, 2012, p.173). 

 

 
108 Itamaraty. República argentina. MRE. Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/ficha-pais/4785-

republica-argentina Acesso em: 25 jul. 2019. 
109 Aliança Estratégica. CEBRI. Disponível em: 

http://www.cebri.com.br/midia/documentos/aliancaestrategica.pdf Acesso em: 25 jul. 2019.  
110 O governo Menem e o governo Cardoso adotaram políticas neoliberais promovidas pelo consenso de 

Washington por intermédio do Banco Mundial e do FMI. Ambos foram influenciados por teorias das RI, o primeiro 

pelo realismo periférico de Escudé e o segundo por sua versão da Teoria da Dependência Latinoameircana. 
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Outros vetores de poder, em especial o tecnológico e o econômico, este constituindo 

em última instância, (...) o elemento crucial de afirmação de supremacia, de modo 

continuado. Não se compreende, aliás, o desenvolvimento e a posse de artefatos 

nucleares senão ao cabo de certo grau de avanço científico e tecnológico, que costuma 

estar ligado ao nível de desenvolvimento econômico do país. (ALMEIDA, 2012, 

p.173) 

 

A arma nuclear é o principal fator dissuasório no atual sistema internacional, entretanto, 

a questão nuclear envolve outros elementos estratégicos não diretamente ligados à produção de 

um míssil nuclear: o tecnológico e o energético.   

  Esses elementos têm relação com o desenvolvimento econômico, pois para o 

desenvolvimento industrial de um país, ambos elementos são essenciais, como salienta o 

diplomata Paulo Roberto de Almeida: 

 

Outros vetores de poder, em especial o tecnológico e o econômico, este constituindo 

em última instância, (...) o elemento crucial de afirmação de supremacia, de modo 

continuado. Não se compreende, aliás, o desenvolvimento e a posse de artefatos 

nucleares senão ao cabo de certo grau de avanço científico e tecnológico, que costuma 

estar ligado ao nível de desenvolvimento econômico do país. (ALMEIDA, 2012, 

p.173) 

 

A integração regional é uma questão extremamente complexa por envolver várias áreas 

de diferentes em níveis mais avançados ou mais tímidos. Celso Amorim estrutura essa 

integração em três níveis estratégicos:  

(1) o Mercosul, uma união aduaneira, com Parlamento, e já com políticas comuns em 

muitos aspectos; (2) a América do Sul, que vive um processo de integração bastante 

forte. Do ponto de vista da política externa e de política internacional, acho que ela 

tem um papel tão grande, ou talvez maior do que o do Mercosul, porque os grandes 

temas que existem na região, em geral, transcendem o aspecto do Mercosul; e (3) em 

um nível um pouco menos cerrado, há o conjunto da América Latina e Caribe, em que 

se reconhece os diferentes graus de desenvolvimento entre os países. (AMORIM, 

2009, p. 21–22) 

 

Essa sistematização nesse pensamento estratégico da diplomacia seria o Mercosul em 

um primeiro nível, de caráter econômico, a Unasul em um segundo nível de caráter político e 

social, e a América Latina e Caribe no terceiro nível com a Celac, de caráter mais abrangente e 

de poder mais diluído, com iniciativas como a ALADI, e a promoção de um fórum de discussão 

para coordenarem posições comuns nos grandes órgãos multilaterais da ONU, OEA e OMC. 

Desses três níveis, somente a Unasul devido ao seu caráter político detinha um conselho 

na área de Defesa, com objetivos claros de construção de uma identidade regional de defesa e 

promoção de políticas conjuntas e coordenadas na área da segurança internacional. Essa ideia 

de um órgão regional de defesa já havia sido concebida pelo pensamento de Samuel Pinheiro 

Guimarães com origem no clássico livro de Hélio Jaguaribe. 
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Na visão de Samuel Guimarães sobre a integração regional o mais importante era fazer 

a integração com a Argentina - que detinha o menor grau de assimetria com o Brasil – e 

desenvolver às suas economias de forma integrada, o Mercosul nos moldes que foi criado 

contrariava o seu posicionamento político, deixando a chefia do departamento econômica do 

MRE por discordância da política externa adotada pela Ministra da Fazenda. 

A Alca como forma de integração estratégica era ainda mais prejudicial ao 

desenvolvimento brasileiro devido a supercompetitividade da economia dos Estados Unidos. 

Esse projeto foi posto na mesa de negociação sem uma oposição formal do chanceler Celso 

Lafer, em 2001. O embaixador Samuel Guimarães, por outro lado, “criticava abertamente a 

ALCA, foi afastado do seu cargo e mantido sem qualquer função até o fim do Governo FHC” 

(VISENTINI, p. 109). 

O governo FHC sucedeu o governo Lula, que para a concretização da uma nova 

estratégia para o Brasil nas relações internacionais contou com o apoio de Samuel Guimarães, 

que retorno no cargo de Secretário-Geral do Itamaraty. Essa nova estratégia foi desenvolvida 

pela diplomacia ativa e afirmativa do chanceler Celso Amorim, que promoveu: 

 

amplo redimensionamento do Itamaraty: adoção de políticas afirmativas sem quotas, 

ampliação do número de diplomatas, abertura de numerosas embaixadas na África e 

na Ásia e maior abertura da diplomacia à sociedade civil e à academia. (VISENTINI, 

p. 112) 

 

4.2.1 As ameaças ao Brasil e aos países da América do Sul 

O pensamento estratégico contemporâneo de Guimarães se resume pela ideia da “Onça 

e o Gato” que representa as ameaças e estratégias na área militar. Entende-se por ameaça nesse 

sentido:  

Ameaças poderiam ser definidas como fenômenos, de origem interna e externa, que 

apresentariam alta possibilidade de provocar convulsão social, ruptura do Estado de 

Direito, violência endêmica e difusa, desafio (interno e externo) armado ao Estado, e 

redução significativa da capacidade de autodeterminação interna e externa da 

sociedade (GUIMARÃES, p. 301) 

 

Essa definição ampliada de ameaça permite compreender a Grande Estratégia, o nível 

mais amplo da estratégia nacional nos planos externo e interno, assim, qualquer “redução da 

capacidade da sociedade, do Estado e das Forças Armadas de apresentar a defesa adequada dos 

sistemas sociais, políticos e econômicos diante dessas ameaças” (GUIMARÃES, 2006, p. 301). 

As “novas ameaças” clássicas são uma importação das ameaças para as grandes 

potências como o terrorismo, os países autocráticos e nuclearmente armados, e o 

fundamentalismo islâmico. 
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As “verdadeiras ameaças” deveriam adequar-se às realidades sociais, econômicas e 

políticas dos países sul-americanas como o Brasil, que estariam ligadas aos “fenômenos e 

tendências e políticas que ameaçam a paz social, o desenvolvimento econômico e a democracia 

política” (GUIMARÃES, 2006, p. 312) na América do Sul. 

Essas ameaças à realidade sul-americana, não condizem com a realidade de todos os 

países sul-americanos, quando Guimarães refere-se aos países sul-americanos cita Brasil e 

Argentina e está pensando mais na segurança dos Grandes Estados Periféricos do cone Sul do 

que dos demais membros da região que são grandes produtores de entorpecentes ilícitos como 

Colômbia, Bolívia e Peru (RODRIGUES, 2012). 

O chamado “processo de normatização” pode ser uma dessas ameaças fatídicas para os 

países sul-americanos caso seus resultados sejam mais negativos que positivos. Essa 

normatização seria uma forma de congelamento do sistema internacional e pelas “estruturas de 

poder” das Grandes Potências. 

As principais ameaças, apesar da negação oficial da existência de um inimigo na 

atualidade, percebem-se na Estratégia Nacional de Defesa (END, 2012), identifica-se como 

possível ameaça: o terrorismo; o narcotráfico; ameaças à Amazônia; ameaças à 

indissolubilidade da unidade federativa; e o controle sobre recursos naturais de interesse 

nacional encontrados em território brasileiro. 

Na construção estratégica brasileira destaca-se o alinhamento ao desenvolvimento 

econômico e à manutenção da paz na região sul-americana (AMORIM, 2016).   

A política de defesa brasileira tem como desafios a complexidade da integração setorial, 

as barreiras políticas impostas ao investimento militar decorrente da imagem negativa deixada 

pelo regime militar, a capacidade de articulação, legitimidade e estruturação institucionais nos 

níveis táticos e operacionais (GOMES, BERWALT, et al., 2018, p. 12). 

As principais ameaças percebidas pelos Estados Unidos (MILLER, 2012, p. 8) 

atualmente são principalmente três: a existência de Estados poderosos e autocráticos armados 

com armas nucleares – Rússia, China, Coreia do Norte e talvez Irã; Estados falidos e grupos 

criminosos internacionais como piratas, traficantes e terroristas; “campanhas de insurgência 

global Islâmica” perpetuadas por jihadistas, militantes e terroristas com o objetivo de 

enfraquecer a influência do ocidente em assuntos locais. 

A análise comparativa da construção estratégia nacional e percepção da ameaça foi 

estudado por pesquisa realizada pelo Ministério da Defesa brasileiro (GOMES et al, 2018), 

buscando compreender os casos brasileiro e estadunidense. 
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Na construção estratégica estadunidense destaca-se a preponderância econômica e 

militar com capacidades materiais exorbitantes no cenário do pós-guerra fria, abandonando a 

política isolacionista, mas o debate é retomado de tempos em tempos na sociedade civil 

estadunidense. 

A garantia da supercompetitividade suas empresas multinacionais e a prevalência no 

sistema econômico internacional tem que ser balanceada por sua atual posição imperialista no 

xadrez mundial de intervir em conflitos periféricos que ameacem os interesses hegemônicos ou 

possibilitem a ascensão de uma potência regional que contestadora, que desestabilize as 

estruturas hegemônicas de poder do sistema internacional (GOMES et al., 2018; 

GUIMARÃES, 2002, p. 25). 

A expansão do poder e presença militar no mundo, cerca de 1000 bases militares 

espalhadas pelo globo em todos os continentes e Oceanos do mundo, aumentou a sua percepção 

de ameaças. 

O professor Varella Neves, diz que na geopolítica o aspecto estratégico aumenta o seu 

peso com a descoberta das reservas do pré-sal, percebendo uma preocupação e possível nova 

ameaça na presença de grandes potências na região como: França, Grã-Bretanha e Estados 

Unidos (NEVES, 2015, p. 246). 

A própria PND, prevê a América do Sul como o ambiente regional onde o Brasil está 

inserido. O aprofundamento da cooperação e da inserção internacional do país encontra 

naturalmente um entorno estratégico que não está limitado a região sul-americana, sendo 

ampliado ao Atlântico Sul, incluindo os países lindeiros da África, assim como a Antártica.  

(PND, 2012, p. 4). 

Esse documento incorporou a “concepção multidimensional de defesa” (NEVES, 2015, 

p. 241), que abrange os campos político, militar, econômico, social e ambiental. A defesa 

externa, nessa perspectiva, é função principal das Forças Armadas, mas não a limita a esse 

campo.  

Em suas principais diretrizes estratégicas, seguindo a linha da END, promove a 

cooperação por meio do “intercâmbio com as Forças Armadas das nações amigas, 

particularmente com as da América do Sul e as da África, lindeiras ao Atlântico Sul” (NEVES, 

2015, p. 241). 

A importância da localização geográfica é determinante para o Brasil segundo 

Guimarães, pois encontra-se na principal zona estratégica para os Estados Unidos, enfrenta a 

ameaça da política estadunidense “de impedir ou dificultar a emergência de potências regionais 
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que possam rivalizar com sua influência” (GUIMARÃES, 2018). Isso torna necessário grande 

“firmeza, prudência e perseverança na execução da política externa” (GUIMARÃES, 2018). 

Nesse contexto geoestratégico, com a presença de duas grandes potências no Atlântico 

Sul – França e Reino Unido, e a hiperpotência global – os Estados Unidos ou o “Império 

Americano” (GUIMARÃES, 2013). Essa forte presença militar, especialmente dos EUA111, 

que com seus comandos militares permanece em “sete regiões distintas no planeta”, “o Brasil 

por conta ainda do processo de construção do seu sistema de defesa apresenta ainda sérias 

vulnerabilidades” (NEVES, 2015, p. 253). 

Segundo Faria (2011), as vulnerabilidades externas brasileiras estão expressas, 

principalmente, pela falta de uma Marinha do Brasil forte e bem equipada, que tenha capacidade 

de proteger nossas riquezas da Amazônia Azul. Nesses termos, enumera algumas delas:  

 

i) a concentração da produção de petróleo no mar sem um sistema de defesa eficaz, 

embora a Marinha do Brasil já tenha proposto o Sistema de Defesa da Amazônia Azul; 

ii) a concentração de grandes cidades e do sistema produtivo e energético próximo ao 

litoral, os quais podem ser ameaçados por armamentos lançados do mar; iii) o 

comércio exterior dependente, quase que totalmente, de linhas de comunicações 

marítimas extensas, cujo controle e cuja defesa são complexos hoje em dia – hoje os 

navios são de propriedade de armadores de vários países, e a tripulação desses navios 

é de várias nacionalidades, com a carga passando por vários portos; e iv) a existência 

de ilhas oceânicas brasileiras sem um sistema de defesa pré estabelecido (Faria, 2011, 

p. 93 apud. NEVES, 2015, p. 254) 

 

4.2.2 As Vulnerabilidades Externas para o Estado Brasileiro 

As vulnerabilidades externas formam parte dos desafios brasileiros no pensamento de 

Guimarães sofre forte influência da reflexão acadêmica da diplomacia brasileira dos anos 70 no 

caminho de atingir o ideal do “Brasil Potência”, entendido nesse momento como “mecanismos 

qualificadores da influência, ou porque restringem o seu campo ou porque restringem a sua 

profundidade ou ainda porque adiam a realização  de determinadas ‘capabilities’” (FONSECA 

JR., 2012, p. 144), visto como algo negativo a ser superado. 

Gelson Fonseca Jr. (2012, p. 144) tipifica a vulnerabilidade em: vulnerabilidade de 

estoque; vulnerabilidade de gerência; vulnerabilidade de Dependência; e vulnerabilidades 

internacionais. Estas duas últimas são exatamente o conceito de “vulnerabilidade externa” que 

utiliza Samuel Guimarães, a primeira como “vulnerabilidade do modelo” de “desenvolvimento 

associado” e da falta de fatores estratégicos para o desenvolvimento nacional, e a segunda 

relativa ao contexto da política internacional ligadas diretamente à atuação diplomática. 

 
111 Em 2008, os Estados Unidos reativaram a sua quarta Frota, para o controle do Atlântico Sul, logo após a 

descoberta do Pré-sal. Isso caracteriza uma situação de grande assimetria de recursos e de poder naval na região 

(Fiori, 2013, p. 9). 
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A vulnerabilidade política decorre de o Brasil não ser membro permanente do Conselho 

de Segurança da ONU e estar, todavia, obrigado a cumprir suas decisões; a militar, da ausência 

de poder dissuasório; a econômica, do desequilíbrio estrutural no balanço de contas correntes; 

a tecnológica, da baixa capacidade de gerar novas tecnologias; a ideológica, da forte penetração 

externa cultural e de informação (GUIMARÃES, 2018). 

As vulnerabilidades externas da sociedade brasileira têm uma relação decorrente das 

grandes estratégias americanas, que por sua vez tem como forma de superação dessas 

vulnerabilidades uma das estratégias brasileiras – que se encontram em disputa no debate 

político-estratégico nacional, e partindo de visões de mundo distintas correspondentes a cada 

uma das áreas principais da grande estratégia. 

 

Tabela 7: As vulnerabilidades externas da sociedade brasileira e os tipos de estratégia 

Vulnerabilidades 

externas da 

sociedade 

brasileira 

Grande 

estratégia 

americana 

Visão de 

mundo 

Tipos de 

Estratégias  

Versões 

(vertentes) 

Vulnerabilidade  

Econômica 

Grande 

Estratégia 

Econômica 

Visão 

economicista 

Estratégia liberal 
Tradicional 

Moderna 

Estratégia 

desenvolvimentista 

Capital nacional 

Capital 

estrangeiro 

Vulnerabilidade 

Política Militar 

Grande 

estratégia 

política e 

Grande 

Estratégia 

militar 

Visão Política 

Estratégia liberal  

Estratégia 

Reformista 

Autoritária 

Democrática 

Estratégia Militar 
Anticomunista 

Nacionalista 

Estratégia 

diplomática 

Tradicional (foco 

em temas 

políticos ou 

econômicos) 

Moderna 

Vulnerabilidade 

Ideológica 

Grande 

estratégia 

ideológica 

Visão 

Cultural 

Estratégia da 

construção da 

identidade cultural 

Economicista 

Difusão de 

valores sociais 
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Estratégia 

consciência 

colonizada 

Livre competição 

do mercado 

 Hegemonia 

estrangeira 

Fonte: elaborado pelo próprio autor. 

 

A redução dessas vulnerabilidades está relacionada à presença nacional nos setores 

estratégicos da sociedade onde a influência externa para que esses setores se direcionem para 

alcançar os interesses nacionais. Dessarte, Samuel Guimarães (2018) prescreve algumas 

medidas para diminuição dessas vulnerabilidades do Estado brasileiro nos campos tecnológico, 

ideológico, militar e político. 

Em relação à vulnerabilidade tecnológica as ações seriam de investir na educação, 

ciências exatas e inovação, por intermédio de bolsas de estudo na área de exatas e 

fortalecimento do ensino de matemática para o ensino médio. Para combater a vulnerabilidade 

ideológica o remédio seria a regulamentação da comunicação, impedindo a formação e 

manutenção de oligopólios, fortalecendo a mídias comunitárias – no rádio, na televisão e nas 

editoras – financiando a produção audiovisual nacional. 

A vulnerabilidade no campo militar necessita de políticas de Estado para financiar 

empresas de defesa com capital nacional, para criar programas de longo prazo para adquirir 

equipamentos bélicos. Outras ações possíveis são: a intensificação e diversificação de 

instituições de formação de oficiais das Forças Armadas, o rechaçamento de acordos desiguais 

na área militar, e a incrementação da capacidade dissuasória do país. 

A vulnerabilidade política pode ser reduzida, segundo Guimarães: 

  

por uma política de não intervenção e de respeito absoluto ao direito de 

autodeterminação dos países vizinhos sul-americanos; pela cooperação econômica e 

financeira com esses vizinhos; pelo fortalecimento da UNASUL como bloco sul-

americano de nações; pela participação ativa no bloco dos BRICS; pela campanha 

política permanente para inclusão do Brasil no Conselho de Segurança 

(GUIMARÃES, 2018). 

 

Para garantir essas ações, existem três documentos oficiais principais de defesa do 

Estado brasileiro: a Política Nacional de Defesa (PND) – que apresenta as diretrizes do que 

deve se fazer em matéria de defesa, a Estratégia Nacional de Defesa (END) –  o como fazer 

para atingir os objetivos do Estado e interesses nacionais brasileiros, e o Livro Branco de Defesa 

Nacional (LBDN) – visa expor os políticas e ações de defesa para a sociedade brasileira e a 

comunidade internacional.  
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A Estratégia Nacional de Defesa de 2008 foi coordenada pelo Secretário de Assuntos 

Estratégicos Mangabeira Unger e do Ministro de Defesa Nelson Jobim, em suas disposições 

finais apresenta uma visão de longo prazo para fomentação e desenvolvimento de uma Indústria 

Nacional de Defesa, assim como “o estabelecimento de parcerias estratégicas com países que 

possam contribuir para o desenvolvimento da tecnologia de ponta de interesse para a defesa” 

(END, 2008, p. 67). 

A revisão da Estratégia Nacional de Defesa de 2012 prevê “estimular a integração da 

América do Sul” (BRASIL, 2012). Essa integração permite um duplo resulto ao mesmo tempo 

que contribui para a defesa brasileira “possibilita fomentar a cooperação militar regional e a 

integração das bases industriais de defesa” (CALIXTRE; BARROS, 2011, p. 189). Com isso, 

evita os conflitos regionais com todos os países sul-americanos e avança-se rumo à construção 

da unidade sul-americana. 

No cone sul devido aos projetos integração da América do sul desenvolveu práticas 

cooperativas na área de segurança regional, pensando defesa da coletividade de Estados ao 

invés da singularidade do dilema de segurança do realismo puro.  

Essa prática cooperativa (SILVA; FLOR, 2011 p. 60) é demonstrada nas ações políticas 

convergentes como Mercosul, TNP, ABACC, Tlatelolco, Unasul, CDS para construção de 

medidas de confiança no âmbito militar-naval entre marinhas argentina, brasileira, uruguaia e 

boliviana. 

 

4.3 A Política externa para Defesa e Segurança do Governo Lula 

4.3.1 O Conselho de Defesa Sul-americano 

A Política Externa de um país na clássica definição das relações internacionais 

apresenta-se como um pêndulo entre a diplomacia e o conflito, entre a guerra e a paz, que antes 

da sua consolidação teórica como ciência autônoma era definida por classes específicas do 

aparelho estatal moderno, os diplomatas e os militares, essas duas carreiras de Estado tão 

distintas em suas funções representavam os interesses de um país, portanto, apesar de utilizarem 

instrumentos diversos, seu fim era o mesmo, com a mesma natureza política.  

A política externa dos países da América do Sul, região que sempre esteve sob a égide 

de um ator mais relevante no cenário internacional, primeiramente dependente de potências 

colonizadoras, e, em um segundo momento dependente da potência hegemônica mundial 

(Estados Unidos), principalmente no que tange a questões de defesa nacional e segurança 

internacional, sofrendo intervenções durante todo esse processo histórico.  
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Na questão que envolve defesa, segurança e integração regional, um dos objetivos da 

Unasul é “o intercâmbio de informação e de experiências em matéria de defesa”. Essa 

integração de defesa sul-americana busca ainda a formação de um bloco político que possa 

aumentar a sua força no sistema internacional através do “fortalecimento do diálogo político 

entre os Estados Membros que assegure um espaço de concertação para reforçar a integração 

sul-americana e a participação da UNASUL no cenário internacional”.   

A idealização de uma instituição nos moldes do CDS ocorre no final dos anos 50, pelo 

grande estudioso das relações exteriores do Brasil Helio Jaguaribe em seu clássico O 

nacionalismo na atualidade brasileira, publicado em 1958, onde alerta a necessidade de um 

sistema de proteção contra intervenções e garantidor da autonomia: “O mecanismo defensivo 

da área não se apoiará mais na intervenção norte-americana, mas no sistema sul-americano de 

segurança coletiva” (JAGUARIBE, 1958, p. 291). 

Essa garantia da autonomia e diminuição da relação de dependência é um dos principais 

motivos da criação do CDS como expõe Guimarães: “A  constituição da Unasul e de seu 

Conselho de Defesa tem, entre outros, os objetivos de reduzir a dependência militar da região 

e de promover a produção regional de equipamentos, hoje importados em grande escala” (2015, 

p. 99). 

O Conselho de Defesa Sul-americano, que foi uma das principais iniciativas na área da 

segurança regional exclusivamente para a América do sul, proveniente da ascensão de governos 

de esquerda na região, denominada “nova onda de regionalismo”. 

Em relação à segurança regional o CDS “representa uma boa opção para diminuir as 

desconfianças em âmbito regional, reduzir a influência externa e proporcionar os alicerces para 

o desenvolvimento de uma indústria de defesa focada em capacidades comuns” (COSTA, 2012, 

p. 61). Nesse sentido, o CDS busca a formação de uma identidade regional de defesa e a 

integração na área político-militar. 

Desde às reflexões de Helio Jaguaribe até o pensamento estratégico de Samuel 

Guimarães sobre a integração sul-americana na área de defesa no plano teórico, um “sistema 

sul-americano de segurança coletiva” tem sido objeto de ideais e ideologias de acadêmicos 

preocupados com a intervenção externa à região.  

Essa preocupação tem fundamento, primeiramente, no receio das novas nações de uma 

recolonização e nas intervenções estadunidenses com a política da doutrina Monroe e do Big 

Stick na virada do século XIX para o século XX, e depois nas intervenções estadunidenses para 

implantação de ditaduras na América Latina durante o período da Guerra Fria na segunda 

metade do Século XX.  



140 

 

Essas reflexões dos pensamento estratégico brasileiro encontram-se no plano prático 

entre o fracasso do Tratado do Rio de 1947 (TIAR) para a segurança coletiva hemisférica e a 

formal criação do CDS para construção de uma identidade regional de defesa – que também 

falhou com o fim do projeto da Unasul112, cujo objetivo foi – ao menos no discurso – “oferecer 

a seus participantes integrar bases industriais de defesa, garantindo sustentabilidade aos 

projetos nacionais” (COSTA, 2012, p. 55). 

O Centro Sul-americano de Estudos Estratégicos para a Defesa (CSEED) foi proposto 

logo após a criação do CDS, órgão de grande importância para construção de uma integração 

sul-americana em matéria de defesa e seus principais desafios (PALACIOS JR., 2011, p. 60). 

O Brasil tem grande interesse na formação de uma instituição nos moldes do CDS –  que 

apresenta a potencialidade de transformar-se em uma poderosa ferramenta para a promoção de 

seus objetivos estratégicos de longo prazo na área de defesa, “ao permitir o desenvolvimento 

de uma capacidade dissuasória regional, viabilizar a construção de uma identidade sul-

americana de defesa e mitigar desconfianças regionais” (Abdul-Hak, 2013, p. 193). 

A Unasul foi criada com um papel fundamental no fortalecimento da integração em 

defesa, promovendo o intercâmbio de informações e de experiências nessa matéria. Com seus 

doze Conselhos Setoriais, permite a integração em temas sensíveis, como é o caso da segurança 

e da defesa.  

Por intermédio do CDS, instituído em 2008, a Unasul tem o objetivo de consolidar a 

América do Sul como uma zona de paz, criando condições para a estabilidade política e o 

desenvolvimento econômico-social, bem como construir uma identidade de defesa sul-

americana, gerando consensos que contribuam para fortalecer a cooperação no continente. 

Ainda que com algumas tentativas de autonomia regional anteriores, houve uma 

tentativa de criação de um órgão em que se institucionaliza a união das nações sul-americanas 

na sensível área da defesa: Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS)113. Os principais 

objetivos dessa instituição criada em 2008 são114: 

 

1. Consolidar  una zona de paz sudamericana. 

2. Construir una visión común en materia de defensa. 

3. Articular posiciones regionales en foros multilaterales sobre defensa. 

4. Cooperar regionalmente en materia de defensa. 

 
112 A iniciativa do Prosul flexibiliza a integração em matéria de defesa e segurança e desvincula os países da Unasul 

substituindo o órgão por um foro mais “leve” disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-

externa/integracao-regional/688-prosul Acesso em: 1 maio 2019. 
113 Unasul. CDS. Disponível em: http://www.unasursg.org/es/consejo-defensa-suramericano-unasur. Acesso em: 

10 de jun. de 2018. 
114 Op. Cit., Loc. Cit. 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/integracao-regional/688-prosul
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/integracao-regional/688-prosul
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5. Apoyar acciones de desminado, prevención, mitigación y asistencia a víctimas de 

desastres naturales. (grifos nossos) 

 

A finalidade do Conselho de Defesa Sul-Americano que iniciou como uma reunião 

periódica de consulta entre os ministros de defesa dos países pertencentes ao bloco e tem como 

finalidade uma política de defesa cada vez mais convergente em interesses comuns.  

A partir da criação da Escola de Defesa Sul-Americana e do Centro de Estudos 

Estratégicos de Defesa (CEED), em especial para consolidar os objetivos 2 e 3, começa a 

tentativa de construção de uma identidade regional de defesa e da promoção da formação um 

pensamento estratégico sul-americano. 

As questões de identidade de defesa e de segurança na América do Sul ganharam um 

novo foro de atuação com a criação do CDS, quando é instituído a necessidade de cooperação 

das nações sul-americanas na “construção de uma visão comum em matéria de defesa e a 

articulação de posições regionais em forums multilaterais sobre defesa”. 

 Essa necessidade de um posicionamento comum em política externa seria a base de um 

dos quatro eixos estabelecidos nos planos de ação que são anualmente definidos pelos Estados 

no CDS. Especificamente, o terceiro eixo115 que trata da Integração Regional e Cooperação Sul-

americana na Área de Indústria e Tecnologia de Defesa. 

Dessa forma, para alcançar esse objetivo, a identificação e formação de uma identidade 

regional de defesa é primordial, além de estar definida como a missão do centro de estudos 

estratégicos de Defesa que teve a aprovação para ser implementado em 2009: “gerar um 

pensamento estratégico no nível regional, que contribui à coordenação e harmonização das 

políticas de defesa na América do Sul”116 

A integração regional que foi promovida pela chegada das esquerdas ao poder na 

América do sul tem seu apogeu na primeira década do século XX e parece sofrer um declínio 

na segunda década com a volta do neoconservadorismo-liberal e a guinada à direita na região 

representada pelas eleições de Macri na Argentina e Bolsonaro no Brasil117. 

A União de Nações Sul-Americanas é a principal instituição de integração política-

militar e tem o CDS como seu promotor na área da defesa.  

Historicamente, a percepção de ameaças era muito mais em relação às questões 

fronteiriças para consolidação territorial e de rivalidades com os Estados vizinhos que o perigo 

 
115 Planos de Ação CEED. Disponível em: http://ceed.unasursg.org/Espanol/08-CDS/08.2-Plan-Accion.html. 

Acesso em: 13 de jun. de 2018. 
116 UNASUL. CEED. Disponível em: http://ceed.unasursg.org/Portugues/01-CEED-port/01-CEED-port.html. 

Acesso em: 13 de jun. de 2018. 
117 Argentina e Brasil denunciaram o tratado de Brasília em 2019 oficializando a saída do órgão de integração 

regional, substituindo-o pelo Prosul de iniciativa do Chile e Perú. 
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extra regional, não obstante a real preocupação com uma possível recolonização e cobrança de 

dívidas de forma violenta pelas potências europeias. Em razão da defasagem tecnológica, 

ocorria uma importação de tecnologia e doutrina militar de países europeus ou dos Estados 

Unidos.  

Dessa forma, a América do Sul esteve muito mais dividida nesse período e havia um 

receio de uma guerra com um Estado fronteiriço em virtude de eventuais disputas territoriais 

entre países vizinhos. O Brasil conseguiu se manter menos preocupado com essa questão devido 

à organização de todas as fronteiras por via diplomática118. 

Essa interação na área de defesa, entretanto, não existiu de forma efetiva, as duas 

potências regionais, Brasil e Argentina, que conseguiram desenvolver algum grau de indústria 

e tecnologia desde as transformações causadas pelos governos Vargas e Perón. 

No período ditatorial na época da guerra fria, os regimes militares de ambos países 

criaram programas nucleares onde o possível alvo era a nação vizinha, cooperando com o plano 

“Condor” somente no setor de inteligência interna contra a “ameaça comunista”. 

A integração na área industrial de defesa apresentou algum avanço a partir do tratado de 

amizade Brasil Argentina, assinado por Sarney e Alfonsín no período de redemocratização, com 

cooperação na área sensível de energia, promovendo um processo de integração que vai levar 

a assinatura do tratado quadripartite alguns anos depois e a formação do Mercosul. 

 A iniciativa de integração ainda mais inovadora e ousada, criam a Comunidade Sul-

Americana de Nações (CASA) e a UNASUL, primeira instituição com um órgão de integração 

na área de indústria e tecnologia de defesa para integração regional: o CDS. 

Dessa forma, a ideia do CDS foi suscitada no contexto “(...) 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” (ABDUL-HAK, 2013, p. 19) tendo o Brasil papel 

fundamental ao defender que o Brasil articulasse a integração industrial em defesa. 

Os projetos de cooperação anteriores ao CDS não foram capazes de produzir 

efetivamente uma Base Industrial de Defesa Sul-americana (BIDSA), no entanto, algumas 

tentativas obtiveram resultados isolados, e muitas outras não saíram do discurso para a prática, 

por falta de recursos financeiros ou vontade política.  

 
118 Na visão de Alsina Jr. (2003, 69-70) e Maria Regina Lima (2010, 404-405) a constituição pacífica das fronteiras 

brasileiras seriam uma espécie de legado do Barão do Rio Branco que, através da sua atuação diplomática e não 

militar, contribuiu de forma determinante para constituição territorial brasileira. 
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Segundo a diplomata Ana Patrícia Abdul-Hak, em relação à produção brasileira de 

material bélico, de acordo com os dados da Associação Brasileira das Indústrias de Materiais 

de Defesa e Segurança (ABIMDE): 

 

 as vendas de material bélico nacional somaram US$ 2,7 bilhões em 2009, sendo US$ 

1 bilhão em exportações. O setor ainda é bastante concentrado: apenas 20 empresas 

exportam regularmente e tendem a concentrar-se no sul e no sudeste do país. Haveria 

pelo menos uma empresa brasileira de competitividade internacional, a Embraer 

(ABDUL-HAK, 2013, p. 224). 

 

A indústria de defesa sul-americana ainda é modesta, fato limitador da sua capacidade 

de integração, somente o setor aeroespacial com a Embraer teria capacidade de competição 

internacional, como explica Ana Patrícia Tanaka:  

 

A indústria de blindados – composta basicamente da ENGESA, da TAMSE 

(argentina) e da FAMAE (chilena) – foi reduzida à condição de prestadora de serviços 

de manutenção, sem maior capacidade de produção. A Avibrás está desenvolvendo a 

plataforma de lançamento de foguetes de cruzeiro solo-solo Astros III, mas é a única 

empresa que atua no segmento de artilharia na América do Sul. A indústria naval 

regional, na qual predominam empresas estatais, é mais robusta e, sobretudo no caso 

do Brasil, tem capacidade de construir, modernizar e reparar submarinos 

convencionais. (ABDUL-HAK, 2013, p. 225) 

 

Essa maior capacidade industrial brasileira nesse setor em relação aos outros estados 

sul-americanos, ressaltando-se ainda a presença internacional de empresas brasileiras de defesa, 

tais como, a Embraer, do setor de aviação – comercial e militar –, CBC/Magtech, que fabrica 

munição e a Taurus que fabrica armas leves.  

Essas empresas privadas nacionais tais como a Avibrás, Mectron e Embraer e estatais 

como a Emgepron que possuem contratos com a Marinha. No caso do Exército, predominam 

os contratos com a empresa privada nacional Avibrás, com a Fundação Ricardo Franco (FRF) 

e com a estatal Imbel, esta responsável por produzir o material bélico do Exército119 (LIMA et 

al, 2017, p. 85). 

A figura abaixo, retirada do Altas de Política Externa Brasileira, ilustra bem a diferença 

entre o equipamento militar brasileiro, em comparação com outros países sul-americanos e 

demais que podem ser considerados relevantes para o seu entorno estratégico120:  

 

 

 

 

 

 

 

 
119 LIMA, Maria Regina Soares de [et al]. Atlas da política brasileira de defesa; prefácio de Celso Amorim. - 1a 

ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; Rio de Janeiro: Latitude Sul, 2017. p. 85. 
120 Op. cit. Loc. cit. 
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Figura 3: Equipamento Militar do Brasil e de seu Entorno Estratégico 

 
Fonte: Atlas de Política Brasileira de Defesa, 2017. 

 

Na visão do ex-ministro da defesa Celso Amorim seguindo o pensamento intelectual de 

Samuel Pinheiro Guimarães sobre os estudos estratégicos e as relações internacionais, na área 

de defesa e segurança o caminho a ser seguido é o da integração regional, pontuando a questão 

da superação dos desafios comuns e da projeção internacional de forma coletiva em matéria de 

identidade de defesa. 

 

A integração sul-americana é o caminho a ser trilhado para que a relação entre nossos 

países na área de defesa leve, cada vez mais, a marca da convergência estratégica. 

Uma América do Sul que procura superar desafios comuns e projetar-se coletivamente 

na política internacional deve refletir maduramente sobre sua identidade em matéria 

de defesa. (AMORIM, 2016, p. 91) 

 

A formação de uma identidade regional de Defesa é um dos principais objetivos do 

CDS, por outro lado, esse discurso não tem gerado políticas públicas efetivas para uma real 

integração industrial de defesa com grandes projetos conjuntos. Dessa forma, pretende o item 

abaixo demonstrar as principais ações que foram desenvolvidas no âmbito do CDS em prol 

dessa cooperação. 

A identidade, tanto individual quanto coletiva, devido à abstração que a caracteriza, se 

configura a partir de uma ideia que se internaliza e naturaliza-se no âmago de determinada 

coletividade ou indivíduo, e busca diferenças e igualdades que demonstrem as semelhanças 

existentes de pessoas que tenham interesses comuns. 

Desde a era dos nacionalismos, essa identidade tem sido basicamente de vertente 

nacional, entretanto, com o aumento do processo de globalização e a regionalização, assim 

como a necessidade de uma integração maior para enfrentar os desafios do novo século de 
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maneira a garantir uma inserção internacional, uma nova forma identitária torna-se essencial: a 

identidade regional. 

Os objetivos estratégicos das nações da região sul-americana seriam a manutenção da 

paz e a proteção das riquezas naturais que estão claramente nos objetivos da UNASUL e do 

CDS. A consolidação de uma identidade regional de defesa com base nesses princípios 

estratégicos pode garantir uma continuidade de uma política externa de defesa e a criação de 

um complexo industrial de defesa para atingir esses objetivos gerais.  

Atualmente, a estratégia para a defesa regional no caso de uma guerra assimétrica contra 

uma potência militarmente superior, quando não conseguir negociar uma solução pacífica para 

uma determinada controvérsia internacional, e for o uso da força o único meio possível para 

garantir a sua soberania territorial, sendo a defesa desses recursos o objetivo principal da 

segurança regional. 

 Em termos culturais apresentam como interesse comum os princípios da manutenção 

da zona de paz da região, do respeito aos direitos humanos e da consolidação da democracia e 

buscam para esse fim a formação de uma identidade regional de defesa por meio do conselho 

de defesa sul-americano. 

A criação do Conselho de Defesa, em 2008, e da aprovação da criação de CEED, em 

2009, demonstram a tentativa política de coordenação das Políticas Externas de Defesa em 

pontos comuns de apoio mútuo dos países que fazem parte da região durante os governos 

progressistas e de esquerda da primeira década do século XXI.  

Essa tentativa, apesar de frustrada com a mudança de governo e de política externa das 

principais potências regionais, inclusive com alguns casos de “golpe parlamentar” realizados 

contra lideranças eleitas pelo povo121, como o caso do Paraguai e do Brasil (ARAÚJO; 

PEREIRA, 2018).  

A conjuntura política que proporcionou o início de uma estrutura de formação da 

identidade regional de defesa, que começa com uma mudança de paradigma para a América do 

Sul da principal liderança regional que promoveu o processo inicial da integração nas áreas 

político-social, além da econômica, permitindo um incremento nas relações inter-regionais, mas 

que sofre uma grande resistência de elites locais e da falta de recursos financeiros em razão da 

 
121 O neogolpismo institucional de base constitucional-parlamentar apresenta-se como um novo modelo de golpe 

das elites latino-americanas no século XXI, sem a participação direta de militares. O primeiro golpe parlamentar 

tem foi com a derrubada de Manuel Zelaya em Honduras (2009), seguido pela queda de Fernando Lugo no 

Paraguai (2012) e da derrota de Dilma Roussef no Brasil (2016). 



146 

 

crise econômica mundial e da queda do preço das commodities e leva à preocupação sobre os 

próximos passos da política internacional da região. 

Na concepção da Unasul de Calixtre e Barros (2011, p. 189) existem três eixos 

temáticos: Infraestrutura, Finanças e Defesa. Neste último eixo o CDS foi fundamental para 

evitar golpes de Estado na Bolívia, em 2008; no Equador, em 2010; e na Venezuela, em 2014. 

Dessa forma, cumpre a sua destinação de “prevenir conflitos e fomentar a cooperação militar 

regional e integrar as bases industriais de defesa”. 

O CDS não tem força para criar resolução vinculativa, nem tomar medidas práticas nas 

políticas internas de cada Estado pertencente ao organismo, tornando o órgão apenas um 

embrião para o futuro, um fomentador da integração na área de defesa e formulador de um 

pensamento e de uma doutrina sul-americana de defesa, criando os elementos e construindo a 

identidade regional de defesa. 

Na questão de defesa é essencial que os discursos sejam colocados em prática, com o 

investimento na indústria e em políticas públicas conjuntas, caso contrário os objetivos da 

UNASUL de um “intercâmbio de informação e de experiências em matéria de defesa”, será 

meramente retórico e a identidade regional de defesa ficará apenas no imaginário dos 

idealizadores do conselho. 

A integração tem como escopo a busca e a formação de um bloco político que possa 

aumentar a sua força no sistema internacional através do “fortalecimento do diálogo político 

entre os Estados Membros que assegure um espaço de concertação para reforçar a integração 

sul-americana e a participação da UNASUL no cenário internacional”, com objetivo muito mais 

de coordenação política para inserção internacional que propriamente de uma estratégia militar. 

Destarte, para atingir os fins propostos pela organização, essa identidade, que não passa 

de uma abstração, um sentimento de pertencimento que é formado a partir desse imaginário de 

semelhança e diferenciação de uma coletividade em relação ao “outro”, não pertencente àquela 

determinada coletividade, deve a partir de meios institucionais ser identificado e formada 

institucionalmente através de órgãos como o CEED e a Escola Sul-Americana de Defesa. 

Em sua conclusão ao estudo sobre a construção de uma identidade regional de defesa 

para a América do Sul, Oscar Medeiros Filho (2017, p. 217) lembra que o CDS não se trata de 

um “organismo de defesa coletiva da região” como já houveram no passado com resultados 

insatisfatórios, no caso do TIAR para defesa hemisférica, nem tampouco tem um contexto 

favorável a criação de uma “estratégia dissuasória de base regional na América do Sul”. 

Nesse cenário internacional, em verdade, dadas as condições de instabilidades políticas, 

como a mudança radical nas políticas externas devido a mudanças conjunturais internacionais, 
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presentes no cenário regional, “a ideia de uma estratégia coletiva de dissuasão sul-americana 

mostra-se pouco viável”.  

Devido a essa falta de uma estabilidade política regional, o CEED e o CDS são somente 

o primeiro passo para a construção de uma identidade regional e uma futura estratégia de base 

regional, fundada na percepção da necessidade defender as riquezas naturais do subcontinente 

sul-americano que são cobiçadas e podem ser ameaçadas por potências Extra regionais, 

especialmente em caso de conflito e/ou escassez de recursos. Por isso, a formação da ideia de 

“estratégia de defesa conjunta”, e a identificação dos interesses comuns regionais, no âmbito 

do CEED e do CDS infere o papel de destaque da região, em razão dos seus recursos naturais 

estratégicos, no cenário mundial do presente século. 

A consolidação de uma zona de paz regional, envolve não somente o controle de 

produção de armas de destruição em massa (nucleares e biológicas), mas, na realidade, a 

efetivação de uma estratégia regional de defesa dissuasória que impeça possíveis empreitadas 

de potências Extra regionais e que garantam a cooperação em integração na política de defesa 

da região em matérias sensíveis como a de indústria bélica e  segurança, o que envolveria gastos 

públicos e um período de alinhamento das políticas públicas de cada Estado membro do 

conselho. 

A participação conjunta dos Estados membros do conselho em operações de paz e em 

operações de adestramento previsto na END, assim como o intercambio nas Escolas de 

Formação de Oficiais das Forças Armadas e da criação do CEED foi o primeiro passo para a 

formação de novas parcerias estratégicas na região sul-americana. 

 

4.3.2 As Novas Parcerias Estratégicas do Brasil 

As parcerias estratégicas do Brasil, que oficialmente começaram com assinatura do 

acordo de parceria estratégica com a China em 1993, se desenvolveram na experiência de 

inserção internacional universalista do Brasil, sendo construída desde os anos 1960 com o início 

da PEI, com a diversificação das relações bilaterais. 

Esses relacionamentos bilaterais tiveram grande expansão e prioridade durante a gestão 

de Celso Amorim-Samuel Guimarães no MRE. O objetivo do Brasil com essas parcerias é o 

“desenvolvimento nacional”, logo sua importância estratégica está relacionada à relativização 

da dependência econômica – objetivo estratégico de um GEP, ou seja, esse interesse nacional 

é “a grande meta definida e consistentemente seguida na estratégia internacional do Brasil por 

décadas” (LESSA; OLIVEIRA, 2013, p.11). 
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Nesse período, destaca-se as parcerias estratégicas com os países do sul, na política 

integração regional e com os grandes estados periféricos por intermédio do grupo dos 

emergentes BRICS que tinha como principal o princípio do multilateralismo fundamental no 

pensamento de Guimarães. 

A parceria estratégica é um conceito que foi criado pela política externa definido como 

uma “aceitação mútua da importância dos Estados parceiros” (LESSA; OLIVEIRA, 2013, 

p.25). Essa parceria analisada pela ótica realista é entendida como tendo uma natureza 

cooperativa, não necessariamente um alinhamento ou aliança propriamente dita. 

A parceria estratégica é uma expressão que tem seu uso intensificado nos últimos anos, 

com destaque às parcerias firmadas na política externa do governo Lula, na busca por conceitos 

de parceria estratégica do Brasil pela academia e diplomacia decorre do aumento da utilização 

do termo em acordos firmadas com atores novos e tradicionais das relações do país. 

Essa intensificação explica-se pela “necessidade que a as diplomacias enfrentam de dar 

um sentido prioritário a determinados relacionamentos bilaterais (...) agendas (...) densas e 

revestidas de alta relevância política e econômica” (LESSA; OLIVEIRA, 2013, p. 9). O 

conceito é utilizado em outras disciplinas como marketing e administração, para determinar 

parcerias entre empresas que trabalham conjuntamente para alcançar um objetivo estratégico 

(HARRIGAN, 2002, p. 205). 

A despeito desse rótulo ser empregado por outras disciplinas, na diplomacia, esse termo 

de “parceiro estratégico” tem “uma significância tão grande que vem carregado de outros 

conceitos, onde deve ser atentado ao fato do nível de relacionamento entre as partes e não só 

como um conceito descritivo” (TEIXEIRA, 2017, p. 156). 

Esse conceito adquiriu uma natureza mais ampla no debate político contemporâneo, 

outra definição mais geral e sintética do conceito seria o entendimento de parceria estratégica 

como um “compromisso de longo prazo entre dois importantes atores com vistas a estabelecer 

uma relação próxima em um número significativo de áreas ou políticas (CAMERON; 

YONGNIAN, 2010, p. 4). 

A parceria estratégica como “modelo ideal”, de acordo com Vladas Sirutavicius (2006), 

“é considerada estratégica a parceria em que o diálogo entre as autoridades máximas de ambos 

os governos é profícuo e amistoso, podendo inclusive assumir formatos cada vez mais 

institucionalizados”. Essa formalização institucional ocorreu na forma de acordos e planos de 

parceria estratégica assinados pelo governo brasileiro no período do governo Lula. 

As parcerias estratégicas – que contemporaneamente aumentaram a sua incidência com 

os principais colaboradores regionais e globais - têm o objetivo de “promover o 
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desenvolvimento, diminuir assimetrias, garantir sua segurança e aumentar ou preservar seu 

poder relativo no sistema internacional” (BECARD in: LESSA; OLIVEIRA, 2013, p. 45). 

Nos anos 1990 esse conceito adquiriu um caráter operacional e subordinado à realização 

de diferentes finalidades e interesses nacionais: 

 

No pós-Guerra Fria o termo é reformulado como um instrumento para precisar as 

interações que permitem ganhos substantivos numa cena internacional caracterizada 

por uma crescente amplitude das margens de decisão, um crescente elenco, de atores 

internacionais, no que os novos temas da agenda internacional reativam a necessidade 

de construção de alianças operativas pautadas pela concertação política nos foros 

internacionais multilaterais para a negociação de regimes internacionais regulatórios, 

e de outro a própria cooperação científica e tecnológica com a intenção de superar as 

limitações ao acesso de insumos para o desenvolvimento (BACIGALUPO, 2000). 

 

O conceito de parceria estratégica para a diplomacia brasileira “atribui-se, em princípio, 

àquele Estado, bloco ou coalização capaz de aportar elementos substantivos à expansão do 

comércio exterior, dos investimentos diretos, da organização empresarial, da ciência e da 

Tecnologia”, com o objetivo de nortear “as opções de cooperação externa para o 

desenvolvimento” (CERVO, 2008, p.29). 

Quanto à utilização do conceito de parceria estratégica, o ex-ministro da defesa Nelson 

Jobim critica ironicamente o uso do adjetivo, que, em sua visão, limita-se ao discurso 

diplomático do Itamaraty, mas não se concretiza em ações práticas. Essa posição é apoiada pelo 

ex-embaixador brasileiro nos Estados Unidos e mentor de Paulo Almeida na carreira 

diplomática Rubens Barbosa122. 

Essa política de parcerias estratégicas não é unanime na diplomacia, o diplomata Paulo 

Roberto de Almeida apresenta uma posição contrária a essa política de parcerias estratégicas 

desenvolvida na gestão Amorim-Guimarães em seu “relatório de minoria” definido por ele 

como: 

 

“ dá-se o nome de ‘relatório de minoria’ nos casos em que um ou mais membros de 

uma comissão governamental qualquer, convocada oficialmente para apresentar um 

diagnóstico sobre uma questão de interesse público, divergem das conclusões gerais 

ou das recomendações formuladas pela maioria dos membros da comissão” 

(ALMEIDA, 2019, p. 86) 

 

Essa análise dissidente, procura criticar o uso das parcerias estratégicas na diplomacia 

“tanto no plano puramente conceitual, quanto no de sua aplicação prática na política externa 

brasileira desse período [nos últimos dez ou quinze anos]”, tal período corresponde aos 

governos Dilma e Lula, chamado Lulopetista por Almeida. 

 
122 GAZETA DO POVO. Jobim ironiza Itamaraty diante de embaixadores nos EUA. Disponível em: 

https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/jobim-ironiza-itamaraty-diante-de-embaixadores-nos-eua-bbdo8p4pll 

kztx9x23me2sxn2/ Acesso em: 16 de set. de 2019. 
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A crítica de Amado Cervo também gira em torno da banalidade da utilização do termo 

parceria estratégica. Na análise de Cervo, “a linguagem diplomática por vezes, abuse do termo 

com o fim de engrandecer determinado vínculo externo” (2008, p. 29). 

Na academia foram desenvolvidas algumas classificações para o conceito de parceria 

estratégica no Brasil, primeiramente quanto à geopolítica (LESSA; OLIVEIRA, 2013, p.11-12) 

pode ser classificado como: dimensão regional; dimensão extrarregional; e dimensão sistêmica 

em nível global.  

A dimensão regional refere-se aos países da América do Sul e os planos econômico, 

político e estratégico. A dimensão extrarregional trata dos países com grande peso 

internacional, tanto os tradicionais como Estados Unidos e os europeus, como os mais recentes 

– China, África do Sul, Índia, Nigéria e Rússia. A dimensão sistêmica em nível global 

compreende a os condicionamentos para atingir os objetivos estratégicos, em relação aos 

parceiros regionais e extrarregionais instrumentalizados nos foros multilaterais. 

A classificação ainda pode ser quanto às parcerias históricas, dividindo-se em: parcerias 

tradicionais – EUA, EU, Portugal, Espanha e Japão; e parcerias regionais – países sul-

americanos como Argentina, Venezuela (LESSA; OLIVEIRA, 2013, p. 12), e Peru123. 

Essas parcerias estratégicas podem ser classificadas ainda quanto ao grau de importância 

dos atores envolvidos (RENARD, 2010), sendo distinguidos em três tipos: o essencial; o 

pivô124; e o natural. O essencial é aquele sem o qual ficaria impossível realizar atingir alguns 

interesses; o pivô ou parceiro-chave aquele que pode mudar o equilíbrio regional ou global; o 

natural é aquele que compartilha visões e valores de mundo parecidos (BECARD in: LESSA; 

OLIVEIRA, 2013, p. 50). 

A classificação quanto aos documentos oficiais, não foi tratado de forma sistêmica pela 

academia, sendo referida apenas em artigos de Política Externa para referir-se a determinada 

relação bilateral, pode ser divido em: aliança estratégica; diálogo estratégico; parceria 

estratégica propriamente dita. 

Aliança Estratégica é um conceito que remete à defesa, acordos de alianças militares 

foram historicamente assinados em especial na Europa para manter o equilíbrio de poder do 

Sistema multipolar Europeu no século XIX, foi utilizado contemporaneamente pela diplomacia 

 
123 O acordo de parceria estratégica com o Peru é mais recente, sendo oficializado durante o governo Dilma 

Roussef, mas com algumas críticas sobre a sua importância. 
124 Essa é a classificação da parceria do Brasil como uma das noves parcerias estratégicas da União Europeia sendo 

considerado um parceiro pivô, um parceiro formal e uma das potências importantes (RENARD, 2010). 
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brasileira e para demonstrar um grau maior de comprometimento na cooperação em áreas 

diversas como política, econômica, tecnológica e militar. 

Diálogo Estratégico é um conceito utilizado para denominar as parcerias com o mais 

alto nível de importância na política externa brasileira, que foram construídas historicamente 

no tempo e são dotadas de um grau de confiança acima das demais.  

Parceria Estratégica é o termo genérico utilizado nos documentos oficiais para criar um 

entrelaçamento da política externa bilateral ou multilateral do país. Esse termo originalmente 

utilizado para acordos de cooperação técnica e acadêmica na área da ciência e tecnologia, teve 

um grande impulso político e diplomático durante o período do governo Lula. 

A diferença básica entre aliança e parceria estratégica e aliança estratégica está nas 

limitações desta última à dimensão política e militar em ambientes de percepção de ameaça, 

enquanto a primeira, é marcada pelo esforço cooperativo com base na percepção de 

oportunidades (FARIAS in: LESSA; OLIVEIRA, 2013, p.31). 

A tabela abaixo descreve as áreas de atuação de todas as parcerias estratégicas 

brasileiras construídas historicamente e formalizadas pela diplomacia desde a primeira parceria 

com a China em 1993 até 2014: 

 

Tabela 8: Parcerias Estratégicas do Brasil entre 1993 e 2014  

Parceiros 

estratégicos 
Status 

Formalização 

da parceria 
Áreas de atuação 

Documentos 

oficiais 

China 
Parceria 

estratégica 
1993 

Comercial, político, 

jurídica, econômica, 

tecnológica, espacial, 

energética, financeira e 

portuária 

Visita do Primeiro-

Ministro Zhou 

Rongji ao Brasil 

Argentina 

Aliança 

Estratégica => 

Diálogo de 

Integração 

estratégica 

1997 

Política, econômica, 

integração regional, 

social, energética, 

militar. 

Visita de Estado do 

presidente da 

Argentina, Carlos 

Menem, ao Brasil 

Rússia 
Parceria 

Estratégica 
2002 

Político, ciência e 

tecnologia, 

aeroespacial, Técnico-

militar, energia, 

econômica e 

comercial, agricultura, 

Visita oficial à 

Rússia do 

Presidente FHC 
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cultura, educação e 

esportes 

Alemanha 
Parceria 

Estratégica 
2002 

Político, comercial, 

ambiental, científico, 

tecnológico e cultural 

Visita ao Brasil do 

chanceler Gerhard 

Schröder 

Peru 
Aliança 

Estratégica 
2003 

 

Meio Ambiente e 

Econômica 

Visita oficial do 

Presidente Lula à 

Lima 

Venezuela 
Aliança 

Estratégica 
2005 

científico, econômico, 

político e social  

Sem Informação 

oficial 

Espanha 
Parceria 

Estratégica 
2005 

Político, econômico, 

educação e cultura. 

Visita do Presidente 

do Governo da 

Espanha ao Brasil 

França 
Parceria 

Estratégica 
2005 

Política, econômica, 

defesa, espacial, 

energia nuclear, 

desenvolvimento 

sustentável, científico- 

educacional 

visita ao Brasil do 

Presidente Jacques 

Chirac 

Índia 
Parceria 

Estratégica 
2006 

Ciência e tecnologia, 

Defesa, agricultura, 

energia, espaço 

exterior, meio 

ambiente e temas 

sociais 

Visita do primeiro-

ministro 

Manmohan Singh 

ao Brasil 

Itália 
Parceria 

Estratégica 
2007 

Político, econômico, 

industrial, comercial, 

financeira, cultural, 

Técnico-militar, 

educação, ciência e 

tecnologia.  

Visita ao Brasil do 

Presidente do 

Conselho de 

Ministros Romano 

Prodi e assinatura 

de parceria 

estratégica Brasil-

Itália 

União Europeia 
Parceria 

Estratégica 
2007 

políticas, 

comerciais e de 

cooperação técnico-

financeira 

Primeira Cúpula 

Brasil-União 

Europeia. 

Lançamento da 

Parceria Estratégica 

Brasil-UE 
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Suíça 
Parceria 

Estratégica 
2008 Econômica e política 

Visita ao Brasil da 

ministra dos 

Negócios 

Estrangeiros 

Micheline Calmy-

Rey 

Indonésia 
Parceria 

Estratégica 
2008 

político-estratégico, 

econômico-comercial, 

sociocultural, 

científico-tecnológico 

e ambiental 

Presidente Susilo 

Bambang 

Yudhoyono visita o 

Brasil  

Suécia 

Plano de Ação 

de Parceria 

Estratégica 

2009 

Ambiental, de defesa, 

de energia renovável, 

de ciência e tecnologia 

e de educação e cultura 

Visita do Presidente 

Lula a Estocolmo, 

por ocasião da 

Cúpula Brasil-

União Europeia 

Angola 
Parceria 

Estratégica 
2010 

Político, diplomático, 

judicial, de segurança 

pública e defesa, 

econômico, financeiro, 

comercial, energético, 

científico, ambiental, 

cultural e desportivo 

Visita do presidente 

José Eduardo dos 

Santos ao Brasil 

Canadá 

Reunião de 

Diálogo de 

Parceria 

Estratégica 

2012 

Investimentos nos 

setores Energético, 

Financeiro e turístico.  

Vista do chanceler 

Antonio Patriota ao 

Canadá 

Japão 

Parceria 

Estratégica e 

Global 

2014 

Político, comercial, 

científico, tecnológico, 

cultural. 

Visita do primeiro-

ministro Shinzo 

Abe ao Brasil 

Fonte: elaborado pelo próprio autor 

 

Os Estados unidos configura-se como a principal e mais antiga parceria brasileira 

(LESSA; OLIVEIRA, 2013, p. 29). Essa parceria história e tradicional do Brasil inicia-se e 

fortalece seus laços com a política externa do Barão do Rio Branco que fundou os princípios na 

moderna diplomacia brasileira. 

A grande referência de destaque a importância de uma marinha forte no Brasil aparece 

com o famoso discurso do Rio Branco na Escola Superior de Guerra, onde declara a necessidade 

de uma marinha forte e moderna para projeção do poder nacional e uma política de aliança 
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“pragmática” com os Estados Unidos para impedir intervenção de potências extra regionais no 

continente e intervenções ou tentativas de recolonização. 

A mais longa e relevante parceria brasileira, entre Brasil-Estados Unidos, “entra em 

crise nos anos 1970 e a política exterior dirige seu foco para a diversificação” (LESSA; 

OLIVEIRA, 2013, p. 29). Essa relação bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil “encontra-

se atualmente no patamar de Diálogo Estratégico” (PECEQUILO, 2014, p. 13), conceito da 

diplomacia brasileira compreendido como: 

 

o reconhecimento norte-americano de que o Brasil encontrava-se em uma nova 

posição no equilíbrio de poder mundial. Define-se que a parceria detém implicações 

globais e não restrita a temas regionais. Isso não reflete plena convergência de 

interesses ou eliminação de conflito, e sim um status de intercâmbio entre potências. 

 

A parceria estratégica com os Estados Unidos remonta a política externa construída pelo 

Barão do Rio Branco no início do século XX como uma forma de contrabalancear a influência 

das grandes potências europeias e uma aliança para manter a balança de poder no próprio cone 

sul em relação à crescente prosperidade Argentina. 

 Essa parceria histórica elevou as relações bilaterais entre os dois países no início do 

século XXI ao patamar de diálogo estratégico desde 2005 entre Lula e Bush (PECEQUILO, 

2014, p. 13), sendo reiterado 2011 pelo governo brasileiro durante o governo Dilma. 

A relação bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil encontra-se atualmente no patamar 

segundo o conceito de diálogo estratégico, formulado pela diplomacia brasileira, é 

compreendido como: 

 

o reconhecimento norte-americano de que o Brasil encontrava-se em uma nova 

posição no equilíbrio de poder mundial. Define-se que a parceria detém implicações 

globais e não restrita a temas regionais. Isso não reflete plena convergência de 

interesses ou eliminação de conflito, e sim um status de intercâmbio entre potências. 

 

Esse nível elevado na evolução das relações bilaterais remonta a política externa do 

Barão do Rio Branco, que fundou a política externa da republicana entre 1902 e 1912, com base 

nos princípios do pragmatismo político, do respeito ao direito internacional e da não-

intervenção garantindo a soberania nacional e a manutenção do comércio e da paz. 

A defesa do direito internacional, da paz e do pragmatismo - ou moderação (Ricupero, 

2017, p. 707) - na perseguição dos interesses nacionais é a base da escola de pensamento criada 

por Rio Branco na diplomacia brasileira de forma praticamente homogênea. 

O conhecimento histórico geográfico foi muito importante para a expansão territorial 

desses dois países monstros. Rubens Ricupero (2017, p. 17) destaca a importante do IHGB e 
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do Barão do Rio Branco da cartografia e geografia da América do Sul durante a negociação de 

arbitragem da delimitação das fronteiras sob a alcunha de “diplomacia do conhecimento”. 

A aliança estratégica com a Argentina é resultado de um longo processo de aproximação 

entre os dois Grandes Estados Periféricos da América do Sul, essa aproximação contou com a 

participação de Samuel Guimarães com a assinatura do PICE. A crise econômica e a criação do 

Mercosul alinharam a Argentina política e economicamente ao Brasil, recebendo o status de 

aliança estratégica. 

Essa aliança estratégica, formada em 1997, converge em um Diálogo de Integração 

Estratégico com o aprofundamento da aliança entre os dois Grandes Estados Periféricos da 

América do Sul. 

Outra aliança estratégica construída pelo Itamaraty na América do Sul foi a Venezuela. 

O lançamento dessa parceria estratégica ocorreu durante o governo Lula no Brasil e o governo 

Chavez na Venezuela, em 2005125. O estabelecimento de reuniões presidenciais periódicas 

aprofundando a parceria tem início em 2007, e a incorporação da Venezuela ao Mercosul, em 

2012, marcam esse processo de aproximação. (Ministério das Relações Exteriores - MRE126) 

O principal interesse comum da implementação dessa parceria estratégica foi: a 

eliminação da pobreza. 

Essa aliança estratégica permitiu o desenvolvimento de uma política de integração 

regional capitaneada pelo Eixo Caracas-Brasília-Buenos Aires, tendo como principal resultado 

a criação em 2008 da Unasul. 

A aliança estratégica com o Peru é uma das mais controversas no sentido de relevância, 

as bases dessa aliança encontram-se no Acordo de Complementação Econômica MERCOSUL-

Peru (ACE-58) e no Memorando de Entendimento em Matéria de Proteção e Vigilância da 

Amazônia, nas áreas econômica e de proteção e monitoramento do meio-ambiente, ou seja, 

trata-se de questões fronteiriças, ponto fundamental para a END. 

 

 

 

 
125 Comunicado Conjunto/Aliança Estratégica Brasil-Venezuela e Declaração dos Governos do Brasil e da 

Venezuela/ Implementação da Aliança Estratégica. Acesso em: 06 de Julho de 2018. 

http://www.itamaraty.gov.br/o-ministerio/conheca-o-ministerio/america-do-sul/departamento-da-america-do-sul-

ii-das-ii/venezuela/comunicados-conjuntos-820846550497/comunicado-conjunto-alianca-estrategica-brasil-

venezuela-e-declaracao-dos-governos-do-brasil-e-da-venezuela-implementacao-da-alianca-estrategica/print-nota 
126 Essas informações foram encontradas em trabalhos acadêmicos, o site do MRE retirou todos os dados das 

relações bilaterais entre Brasil e Venezuela tornando-se impossível a confirmação de algumas das informações na 

fonte original. 
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4.3.3 Os Grandes Acordos de Transferência de Tecnologia 

A inovação tecnológica é a pedra filosofal do desenvolvimento nacional 

contemporâneo, extremamente importante para a formação de uma Industrial Nacional de 

Defesa e a autonomia na produção de material bélico. Essa necessidade de um Grande Estado 

Periférico como o Brasil não se limita somente à área militar, mas faz parte da grande estratégia 

para o desenvolvimento da sociedade na área econômica e social. 

O Brasil formou algumas parcerias estratégicas na área de defesa e segurança, assinando 

acordos com transferência de tecnologia. 

A parceria estratégica com a Itália na área de defesa é marcada pelo sucesso do 

desenvolvimento conjunto do avião de combate AMX (produzido pelas empresas italianas 

Aeritalia e Aermacchi e pela brasileira Embraer), o Plano de Ação visa à aproximação entre as 

indústrias dos dois países e à transferência de tecnologias. 

Em 2008, o Ministro-Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 

República, Mangabeira Unger, em visita à Suécia, formulou proposta de estabelecimento de 

parceria estratégica entre os dois países. A proposta brasileira foi convertida no Plano de Ação 

da Parceria Estratégica, assinado em 2009, durante nova visita do Presidente Lula a Estocolmo. 

O mecanismo estabelece diálogo político e orienta a cooperação em áreas como defesa, ciência, 

tecnologia e inovação. 

A cooperação técnico-militar é uma importante parte desse acordo bilateral127, tendo 

sido dinamizada com a decisão do Governo brasileiro de comprar, no âmbito do Programa FX-

2, caças suecos Gripen NG, da empresa sueca Saab, para a FAB. Serão adquiridas 36 aeronaves 

de caça, com logística inicial, treinamento de pilotos e equipes de solo, simuladores de voo, 

além de transferência de tecnologia e cooperação industrial junto à Embraer.  

A participação brasileira no projeto do Gripen NG implica o compartilhamento da 

propriedade intelectual do resultado final, assim como a capacitação dos engenheiros brasileiros 

para, futuramente, desenvolver de forma autônoma uma aeronave de combate de 5ª geração. 

A cooperação em ciência, tecnologia e inovação entre o Brasil e a Suécia ocorre com 

base no Protocolo Adicional sobre Cooperação em Alta Tecnologia Industrial e Inovadora, 

assinado em 2009. Nesse diapasão, ressaltam-se as ações de cooperação entre a Agência 

Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e a Agência Sueca de Inovação128 (ASI). 

 
127 ITAMARATY. Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article& 

id=5494&Itemid=478&cod_pais=SWE&tipo=ficha_pais&lang=pt-BR Acesso em: 29 de set. de 2019. 
128 Tradução da versão em inglês: Sweden’s Innovation Agency (VINNOVA); do original em sueco: Sveriges 

innovationsmyndighet (VINNOVA). Disponível em: www.vinnova.se Acesso em: 29 de set. de 2019 
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A criação do Centro Brasil-Suécia de Pesquisa e Inovação (CISB), com sede em São 

Bernardo do Campo foi inaugurado em 2011, com o objetivo contribuir para o desenvolvimento 

de setores tecnológicos de ponta de ambos os países mediante a identificação, desenvolvimento 

e apoio de projetos de pesquisa de alta tecnologia em distintas áreas do conhecimento.  

As principais áreas de atuação do Centro de Pesquisa é a aeroespacial, defesa e cidades 

sustentáveis, com destaque para segurança pública, saneamento urbano e tratamento de resíduos 

sólidos. 

A parceria estratégica com a França, oficializada em 2009, por tratado internacional 

(BRASIL; FRANÇA, 2009), por outro lado apresenta um caráter de acordos na área da defesa 

e segurança, como a compra de submarinos de propulsão nuclear. Essencial para o 

desenvolvimento tecnológico na área militar na grande estratégia de Guimarães para o Brasil. 

A parceria Brasil-França possibilitou a transnacionalização da BID na área militar e 

defesa “o desenvolvimento conjunto de blindados, (...), pode ser um aliado do desenvolvimento 

(...) de tecnologias sensíveis cujo domínio é essencial para a inserção autônoma do Brasil no 

cenário internacional” (MÜLLER, 2009, p. 12). 

O interesse comum de Brasil e França na formação dessa parceria estratégica é 

oficialmente: “o reforço do multilateralismo, à preservação da paz e da segurança internacional, 

à não-proliferação e ao desarmamento, à conservação do meio ambiente, e à promoção do 

desenvolvimento sustentável, com justiça social” (BRASIL; FRANÇA, 2008). 

 O Plano de ação da parceria estratégica, assinado com a França em 2008 prevê a 

Cooperação e intercâmbio de longo prazo na área de defesa e segurança, com destaque para 

compra de helicópteros, submarinos nucleares e convencionais com transferência de tecnologia, 

podendo incluir projeto do “combatente brasileiro do futuro”, redes de vigilância e 

comunicação, e parceria tecnológica e operacional no domínio de aviões de combate com 

transferências de tecnologia e produção. O plano de ação ainda envolvia a cooperação científica 

e tecnológica para as áreas sensíveis como a nuclear e a aeroespacial. 
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CONCLUSÃO 

 

A Macroestrutura hegemônica de poder no Brasil é o resultado da disputa de visões de 

mundo diferentes formada por grupos econômicos, sociais, políticos, militares e da alta 

burocracia. Esta última do qual fazem parte as Forças Armadas e a Diplomacia são apenas mais 

alguns dos fatores que incidem no debate político nacional.  

A estratégia diplomática mistura cooperação, confrontação, competição e conciliação 

como métodos de atingir os interesses nacionais apresentando dois níveis quando trata de temas 

políticos: a diplomacia mundial ou multilateral – hemisférica, e a diplomacia regional – sul-

americana. 

A contribuição intelectual de Samuel Pinheiro Guimarães para o pensamento estratégico 

contemporâneo brasileiro vai além da simples definição tipológica de estratégias para o país. 

Mas de conseguir formar conceitos políticos próprios para entender a realidade do Estado 

brasileiro e a capacidade de conjugar as ideias do campo das relações internacionais e dos 

estudos estratégicos de forma singular, direcionando-as para alcançar um único objetivo 

estratégico: o desenvolvimento nacional. 

O projeto de Brasil de Samuel Guimarães, demonstra que o caminho mais natural para 

atingir os objetivos estratégicos do Brasil como um Grande Estado Periférico – que em razão 

de sua localização na América do Sul, é a integração regional. 

A dissertação analisou o pensamento de Samuel Pinheiro Guimarães para as relações 

internacionais e os estudos estratégicos, utilizando o método de análise histórica com a 

abordagem metodológica de história dos conceitos de Koselleck.  

O primeiro capítulo buscou compreender a construção teórico-conceitual de seu 

pensamento e as suas origens, demonstrando a formação dos conceitos que utiliza para explicar 

o caso brasileiro. 

O principal conceito para compreensão do Brasil é o de Grande Estado Periférico, cujos 

objetivos estratégicos são praticamente os mesmos do que Guimarães denomina “desafios 

brasileiros”, basicamente: a redução das disparidades internas; a eliminação das 

vulnerabilidades Externas; a construção do Potencial brasileiro por meio da multiculturalidade; 

e a consolidação de uma democracia sólida e efetiva. 

Esse conceito principal é próximo ao de Estado Médio que é utilizado pelas correntes 

de pensamento mainstream no campo teórico das relações internacionais, também encontrando 

semelhanças com o de países Monstros criado por Kennan.  
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O contexto do sistema internacional em que se insere o Brasil determina a suas posições 

e estratégias. Esse contexto é determinado e mantido pelas Estruturas Hegemônicas de Poder, 

conceito mais amplo que o de Poder Hegemônico, comportando a evolução desse sistema sem 

invalidar a teoria. 

O conceito de América do Sul também é essencial para a formação do pensamento 

estratégico brasileiro contemporâneo, pois pensar Brasil sem a América do Sul seria como 

pensar os Estados Unidos sem o resto do mundo. 

As origens da formação intelectual de Samuel Guimarães são as mais diversas, 

destacando-se o alemão Karl Deutsch, que trata do controle da comunicação pelo Estado e 

configura a base para sua reflexão sobre a influência e vulnerabilidade no campo Ideológico. 

No campo da política, economia e estratégia, utilizou-se o recorte temático, seguindo a 

seguinte evolução lógica: o pensamento econômico periférico da escola cepalina é o ponto de 

partida para a construção conceitual desse pensamento sob a ótica latino-americana. 

Os conceitos de desenvolvimento econômico e de subdesenvolvimento definidos pela 

Cepal são correlatos da Dependência Latino-americana. Essa dependência encontra como 

resposta o Nacionalismo – conceito revisado de Guimarães, que promove a autonomia por meio 

de políticas públicas em prol do interesse nacional, reafirmando a soberania nacional.  

Essas políticas buscam o desenvolvimento econômico – que vai ser acrescido do social 

posteriormente. A convergências desses dois conceitos forma o processo histórico do Nacional-

desenvolvimentismo. O fim desse processo e da guerra fria leva a liberalização e abertura 

econômica, e à inserção internacional dos países da América do Sul – em seus três caminhos 

principais. 

A estratégia de Inserção Internacional adotada pelo Brasil para atingir seus objetivos 

estratégicos de superação do subdesenvolvimento – expressa pelas suas disparidades internas, e 

a dependência – expressa pelas vulnerabilidades externas, foi a Integração regional da América 

do Sul. 

O segundo capítulo apresenta uma análise teórica mais profunda com as definições de 

teoria das relações internacionais para a corrente clássica, a corrente latino-americana e a escola 

de Brasília. 

O pensamento sobre os Grandes Estados Periféricos forma uma construção teórico-

conceitual. Desta forma, na perspectiva clássica é uma teoria apenas na vertente filosófica, sob 

a ótica do pensamento latino-americano sobre relações internacionais como uma teoria sul-

americana ou latino-americana de relações internacionais com base em ideias originais e própria 
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da região e à luz da escola de Brasília como um pensamento “sem teoria” com enfoque 

conceitual  

No terceiro capítulo demonstrou-se como essa teoria foi aplicada na prática, analisando 

os discursos e posicionamentos tomados pelo Itamaraty e a Secretaria de Assuntos Estratégicos 

da Presidência da República. Essa prática foi marcada pela priorização da América do Sul, outro 

conceito formado no âmbito diplomático. 

Essa prioridade está expressa no documento, quase manuscrito feito por Samuel 

Guimarães nas funções de Ministro de Estado intitulado “Plano Brasil 2022” (SAE, 2010). Esse 

projeto de longíssimo prazo prescrevia ações para o país atingir as aspirações da sociedade 

brasileira. Esse plano foi aprovado em 2010 por todos os Ministros de Estado do governo Lula, 

mas nunca foi colocado efetivamente em prática. 

As principais críticas contrárias à visão de Guimarães sobre o Brasil e às suas ideias 

foram elaboradas pelo diplomata Paulo Roberto de Almeida (2014), que desenvolveu uma 

“teoria”, que chamou de “Lulopetismo diplomático”. Essas críticas à política externa do 

governo Lula no plano das ideias são acrescidas do seu “relatório de minoria” sobre a 

construção e formalização de novas parcerias estratégicas.  

O ex-chanceler e acadêmico Celso Lafer  travou uma verdadeira disputa ideológica no 

Itamaraty em relação à ALCA, sendo acusado de censura pela implementação da “Lei da 

Mordaça” e pela exoneração de Samuel Guimarães do cargo de diretor do Ipri, e se eximindo 

de defender o diplomara brasileiro e ex-diretor da OPAQ José Maurício Bustani durante o caso 

das Armas Químicas no Iraque. 

As Influências de suas ideias foram importantes para a teoria crítica da insubordinação 

fundadora de Marcelo Gullo, que utiliza os conceitos de Grande Estado Periférico, 

Imperialismo e Estruturas Hegemônicas de Poder para a sua construção teórica.  

O historiador Moniz Bandeira também sofreu influência de suas ideias na construção do 

conceito de Imperialismo, segundo releva o próprio Samuel Guimarães em entrevista. As 

revistas acadêmicas de estudos estratégicas pesquisadas, a extensa publicação de livros e a 

quantidade de referências de suas obras e de sua atuação profissional na Funag – um dos 

maiores Think Tanks do Brasil – demonstram a sua relevância e influência à nível nacional. 

Essa influência que teve na academia e na diplomacia brasileira decorre da produção 

intelectual de Samuel Guimarães materializa-se em obras ensaísticas de pouco rigor técnico, 

mas com um enorme aprofundamento reflexivo.  

Essa produção Como demonstramos continua intensa, mesmo após a aposentadoria, o 

diplomata continua com um pensamento aguçado e envolvido no debate nacional sobre a 
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política externa brasileira. Participa desse debate escrevendo e publicando artigos, dando 

entrevistas, ministrando aulas e palestras em instituições da sociedade civil e universidades. 

O capítulo quatro trata de como o conceito de Grande Estratégia sob a ótica das 

definições e perspectivas brasileiras – de Celso Amorim (2017) e de João Paulo Alsina Júnior 

(2018), apresenta uma sinergia com o conceito de Grandes Estados Periféricos.  

A Grande Estratégia do Brasil está relacionada às “grandes estratégias” dos Estados 

Unidos, em contraposição em alguns pontos ou apresentando convergências em outras temas, 

mas mantendo relações de Diálogo Estratégico de alto nível. 

As reflexões de Samuel Guimarães sobre as questões de Defesa nacional e Segurança 

internacional tem relação com os desafios brasileiros para o novo século – denominado “Era 

dos Gigantes” por Guimarães (2006). 

A participação do Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas é um dos pontos 

mais relevantes de sua reflexão, pois seus participantes estão, na percepção de Guimarães, 

“acima do direito internacional”. Essa foi a relevância da formação do G4 - com Índia, Japão e 

Alemanha – para pressionar uma reforma do CSNU. 

As novas ameaças para o Brasil e para a América do Sul não são as mesmos dos países 

desenvolvidos, enquanto estes últimos vislumbram o terrorismo, fundamentalismo islâmico, e 

os grandes países dissidentes – nuclearmente armadas, e revisores do status quo do sistema 

internacional, para os países sul-americanos, por outro lado, o narcotráfico, a desigualdade 

social, as potências estrangeiras na região e as amarras ao seu desenvolvimento econômico e 

democracia política se materializam como as “verdadeiras ameaças”. 

As Vulnerabilidades externas nos campos político, econômico, ideológico e militar na 

reflexão de Guimarães auxiliam o entendimento das estratégias estadunidenses e das estratégias 

brasileiras para a América do Sul. As vulnerabilidades externas – como um grande desafio 

brasileiro, são o nexo causal entre os conceitos de Grande Estado Periférico e Grande 

Estratégia no caso do Brasil.  

Essa Grande Estratégia do Brasil na área da Defesa e Segurança foi implementada por 

uma Política Externa de Defesa, onde a alta burocracia estatal, formada por militares e 

diplomatas, convergiram esforços para alcançar o interesse nacional: o desenvolvimento. 

Essa Política Externa durante o Governo Lula e Dilma foi expressa pela criação do 

Conselho de Defesa Sul-americano – órgão responsável pela manutenção da paz e resolução de 

conflitos regionais, sem a necessidade de levar o caso ao CSNU ou à OEA, aumentando a 

autonomia da América do Sul em questões de Defesa e Segurança. 
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A formalização de parcerias estratégicas – novo conceito para denominar as relações 

bilaterais mais intensas com os países de maior importância para o Brasil atingir seus objetivos 

estratégicos. A importância maior foi dada para os países da região sul-americana que 

formalizaram acordos de Aliança Estratégica com o Brasil, como Argentina, Venezuela e Peru.  

Na área militar essas parcerias foram importantes para a assinatura de Grandes Acordos 

de transferência tecnológica. O primeiro foi acordo com a Itália para a criação do avião de 

combate AMX. Recentemente os programas de submarinos convencionais e nucleares com a 

França, e a parceria entre a Embraer e a Saab para a participação do Brasil no projeto de 

desenvolvimento do caça Grippen NG, com a Suécia. 
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ANEXO I: Entrevista com Samuel Pinheiro Guimarães em 07 de agosto de 2019. 

  

GUIMARÃES, Samuel Pinheiro. Samuel Pinheiro Guimarães (depoimento, 2019). Rio de 

Janeiro, arquivo pessoal (Anderson de Oliveira Amendola da Silva), (1h 27min). 

 

Relato de História Oral: Entrevista de Samuel Pinheiro Guimarães realizada no dia 07 de 

Agosto de 2019, no Rio de Janeiro. 

 

[Anderson Amendola] Quais são as origens do seu pensamento? Quais são os autores mais 

relevantes na sua obra e no seu pensamento? 

 

[Samuel Pinheiro Guimarães] Eu acho que em primeiro lugar a obra da CEPAL, foi de grande 

importância para a minha formação, inclusive como economista, em primeiro lugar. Em 

segundo lugar, do ponto de vista de ciência política, uma obra que me influenciou muito é a 

obra de Karl Deutsch chamado os nervos do governo, que é uma obra de grande importância 

para explicar o funcionamento do Estado. E a obra que se chama a lógica do poder [Mundial de 

Franz Schurmann], chama-se The logic of world power. E a obra fundamental de Gundar 

Myrdal chamada Teoria Econômica e regiões subdesenvolvidas, fundamental para a 

compreensão do subdesenvolvimento. E duas pessoas que me influenciaram muito foi um 

diplomata chamado Márcio do Rego Monteiro, homem de grande conhecimento na área da 

economia e ciência política, fez a graduação em Columbia com todas as notas máximas, sendo 

diplomata. E depois fez o doutorado no MIT, em ciência política, e tinha um conhecimento 

extraordinário. Nós trabalhamos juntos 3 anos mais ou menos em Boston [no consulado 

brasileiro], nós almoçávamos juntos, jantávamos juntos, era uma pessoa extraordinária do ponto 

de vista do conhecimento e a capacidade de transmitir de forma muito gentil o que ele conhecia 

para o jovem que eu era. Eu fiz um curso também no Iseb [Instituto Superior de Ensino] a 

muitos anos atrás, em 1959. 

 

[Anderson Amendola] No momento em que o Helio Jaguaribe escreveu sobre o Nacional-

desenvolvimentismo . . . 

 

[Samuel Pinheiro Guimarães] Eu só vim a ler o Nacionalismo na atualidade brasileira muito 

mais tarde, um livro muito importante, mas não foi da época em que estava me formando. Eu 

li faz uns 2 anos atrás, a parte de política externa é extraordinária. Eu fui muito amigo dele, 

como você pode ver ele fez o prefácio dos meus dois livros. 

 

[Anderson Amendola] E quanto ao conceito de Imperialismo? O Moniz Bandeira teve alguma 

influência nessa concepção? Eu vejo muito do seu pensamento sobre o Império Americano na 

obra dele. 

 

[Samuel Pinheiro Guimarães] Talvez você veja o meu pensamento na obra dele. Nós 

trabalhamos juntos quando eu fui diretor do Instituto de Pesquisas [do Ipri]. Ele tinha se 

aposentado da Unb e eu dei uma mesa pra ele lá. Ele sentava lá, então passamos 4 anos 

conversando. Como você pode ver algumas obras dele tem prefácio meu. Ele era um grande 

pensador, mas um outro tipo de pensamento, grande historiador, fundamental, mas quando eu 

me formei eu não tinha lido ainda o Moniz Bandeira. Eu tinha lido um livro muito importante 

dele, muito interessante, esse sim eu li no início, que era a presença dos Estados Unidos no 

Brasil , um livro dele muito importante, anterior a todos esses, muito antigo, depois eu li os 

outros livros dele. 
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[Anderson Amendola] E nessa sua construção de formação teórico-conceitual, o senhor acha 

que teve uma experiência prático-profissional para depois para depois vir a obra teórico-

acadêmica, no texto que o senhor escreveu, ou antes teve teoria acadêmica para depois aplicar 

na prática-profissional. 

 

[Samuel Pinheiro Guimarães] Simultânea, isso ocorre de forma simultânea, você não tem teoria 

sem prática, nem prática sem teoria. Você sabe quem disse isso? Lênin.  

 

[Anderson Amendola] Essa parte do Imperialismo na sua obra veio do Lênin? 

 

[Samuel Pinheiro Guimarães] Não. Eu li foram os livros 18 de Brumário de Marx e as lutas de 

classe na França também de Marx, isso eu li lá quando estava no primeiro ano da faculdade e 

ajudou a formar o meu pensamento. 

 

[Anderson Amendola] Quais você acha que são os principais conceitos políticos que você 

utiliza no seu pensamento? Eu vi na sua obra os Grandes Estados Periféricos, as Estruturas 

Hegemônicas de Poder, inclusive outros autores [teóricos] latino-americanos utilizaram esses 

conceitos em sua construção teórica. Quais os conceitos mais importantes? 

 

[Samuel Pinheiro Guimarães] Eu esqueci de citar Celso Furtado, a obra dele especificamente, 

Formação Econômica do Brasil, foi muito importante pra mim. Eu li outros, Raymundo Faoro. 

O livro do Karl Deutsch, os nervos do governo, uma coisa primorosa, extremamente útil. 

 

[Anderson Amendola] E Quais são os principais conceitos políticos?  

 

[Samuel Pinheiro Guimarães] Primeiro, a questão do Imperialismo, a minha definição. Depois 

a questão do subdesenvolvimento, depois a questão da dominação cultural, a noção de racismo, 

de superioridade civilizacional dos países que se industrializaram. Basicamente isso. O resto, 

essa noção de país em desenvolvimento, tudo isso é falso, é para enganar. Não está em 

desenvolvimento, pelo contrário, a distância tem aumentado. Não é emergente também, porque 

não está emergindo para lugar nenhum.  

 

[Anderson Amendola] Continua subdesenvolvido . . . 

 

[Samuel Pinheiro Guimarães] E cada vez mais, no caso do Brasil é patente isso, no caso do 

Brasil teve uma regressão industrial muito grande, isso é um sintoma de subdesenvolvimento. 

O subdesenvolvimento é a não industrialização, não é outra coisa. Não há nenhum país 

subdesenvolvido sendo industrializado, e não há nenhum país desenvolvido que seja 

principalmente agrícola. Os Estados Unidos é uma exceção, é um importante país agrícola, 

extremamente fértil, de altíssima produtividade, não só de produção agrícola, como de minérios. 

Um dos maiores países do mundo produtores de petróleo são os Estados Unidos, o segundo, foi 

o primeiro durante muitos anos. Mas tem uma indústria extraordinária, uma vitalidade 

tecnológica extraordinária. Não existe nenhum país desenvolvido, que se desenvolveu a base 

da agricultura. Então ficamos no Brasil com a ideia do Agronegócio. Uma falta de 

conhecimento técnico muito grande.  

 

[Anderson Amendola] Só tivemos um crescimento agora [durante o governo Lula] por causa 

do aumento do preço das commodities, e com aumento da produção da China, mas daqui a 

pouco isso pode diminuir . . . 
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[Samuel Pinheiro Guimarães] Não é isso, uma sociedade consome uma variedade de produtos 

que são industriais, todos naturalmente de origem natural. Isso aqui tem origem natural, [pega 

o prato sobre a mesa] para fazer essa cerâmica e tudo, isso aqui também tem origem natural 

[pega um livro], os óculos, o celular, tudo originalmente da natureza. 

A industrialização é a transformação dos recursos naturais, que não podem ser consumidos 

diretamente. Você não pode consumir bauxita diretamente. Você não usa o plástico 

diretamente, você precisa transformar. 

 

[Anderson Amendola] Você precisa da tecnologia imbutida nesse equipamento. 

 

[Samuel Pinheiro Guimarães] Não tem tecnologia nenhuma, isso é besteira. Esses são processos 

físicos mecânicos. Não existe “a tecnologia”, tecnologia dá impressão de uma categoria, não, é 

um processo totalmente diferente. O processo que faz isso [pega um garfo], é diferente do 

processo que faz isso [pega um prato], e o processo que faz isso [pega um livro]. São processos 

físicos mecânicos, você pega a árvore transforma em papel, pega as folhas de papel para aí fazer 

o livro, é um processo mecânico. É um processo mecânico feito por máquinas, não é a 

tecnologia. A tecnologia são conceitos genéricos, mas que não é a realidade. 

Você não aplica a tecnologia para fazer isso aqui [mostra o livro], você aplica um processo 

físico-mecânico. É totalmente diferente dos processos para criar essa caneta [mostra a caneta]. 

Existem muitas tecnologias, uma para cada produto. Isso é uma bobagem, não sua, mas dos 

professores que ensinam. 

 

[Anderson Amendola] A questão da tecnologia?  

 

[Samuel Pinheiro Guimarães] Não sabem, não tem ideia, nunca entraram numa fábrica, 

pergunta para ao seu professor se ele já entrou e uma fábrica? Se tiver entrado, me desculpe. 

Nunca entrou pra ver, eu já entrei, em muitas fábricas. 

 

[Anderson Amendola] E na área de defesa e Segurança? 

 

[SPG] É a mesma coisa . . . Na realidade os tanques são produzidos em fábricas de automóveis, 

não é a mesma máquina, são máquinas diferentes, para fazer coisas diferentes, depois são 

montadas, o avião é um processo de montagem, ninguém faz um avião. Se faz várias peças e 

depois são montadas e transformadas em um avião, como um automóvel. 

 

[Anderson Amendola] No caso o Brasil precisaria dominar essa técnica [de processo físico-

mecânico] 

 

[Samuel Pinheiro Guimarães] As tecnologias. Você não domina “a tecnologia”. Engenheiros 

dominam diferentes tecnologias, diferentes engenheiros. Não é o que ensinam na escola. O 

conceito de tecnologia é fundamental, [dizem] vamos desenvolver “a tecnologia”. Você vai 

desenvolver o conhecimento dos métodos de produção de determinadas linhas de produção, 

com engenheiros especializados, não é o que está no livro não, no livro você faz a bomba 

atômica na internet, mas não é isso, aquilo ali não é a tecnologia, é o conhecimento, o modo de 

fazer, que é muito mais complexo do que está escrito. É como dizer que a descrição de uma 

cirurgia habilita você a fazer uma cirurgia, descreve, é importante, é parte da formação. Você 

tem que formar os engenheiros naquela área. Então o país que está desenvolvendo a sua 

tecnologia que é diferente da ciência. Ciência é uma coisa, tecnologia é outra. Tecnologia são 

métodos de produção. Ciência é o conhecimento das leis da natureza. É útil para a tecnologia, 
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mas não é a tecnologia. Conhecimentos gerais, tanto é que você não pode patentear uma lei da 

natureza. (...) 


