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APRESENTAÇÃO: 

 

 

CONTRIBUIÇÕES DOS ESTUDOS ESTRATÉGICOS, DA GEOPOLÍTICA E DA 

INTEGRAÇÃO REGIONAL PARA A BUSCA POR SOBERANIA E 

DESENVOLVIMENTO NA AMÉRICA DO SUL 

 

Esta coletânea reúne um total de 36 textos acadêmicos, incluindo artigos completos e resumos 

expandidos, reunidos na forma de capítulos e organizados em onze eixos temáticos. Os textos 

dispostos nesta obra foram selecionados e apresentados no “Seminário Internacional de Estudos 

Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional: Desenvolvimento e Soberania na América do Sul”, 

SIEEGI. O SIEEGI foi um evento acadêmico de caráter internacional, realizado em 2018 na 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) pelo NEEGI, Núcleo de Estudos 

Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional. Este evento foi organizado para viabilizar o debate e 

análise, de forma integrada e interdisciplinar, dos campos de conhecimento dos Estudos Estratégicos, 

Geopolítica e Integração Regional, considerando os principais desafios contemporâneos para a 

Soberania e o Desenvolvimento dos países sul-americanos. 

Os processos contemporâneos de aceleração das transformações estruturais e conjunturais no 

plano da política internacional implicam em significativos desafios em termos de desenvolvimento e 

soberania para os Estados Nacionais periféricos e semi-periféricos. Ademais, ampliam a necessidade 

de se debater de forma conjunta tais problemáticas, incluindo os principais desafios da integração 

regional, considerado o conjunto dessas variáveis como requisitos essenciais para a estabilidade 

política, social e econômica destes países. 

Neste contexto, torna-se crítico retomar o esforço de construção do conhecimento a partir das 

teorias e modelos explicativos oriundos da geopolítica, dos estudos estratégicos, da política 
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internacional e da economia política internacional, tendo como foco a realidade periférica ou semi-

periférica da América Latina, em especial, da sua porção setentrional, o continente Sul-Americano. 

Apesar da complexidade dos processos internacionais, é possível identificar um conjunto de 

estruturas e tendências que tornam possível a interpretação dos processos em andamento e de suas 

direções mais prováveis. Dentre as principais tendências do sistema internacional contemporâneo que 

se pode analisar a partir destas ferramentas teórico-metodológicos, destaca-se o aprofundamento ou 

acirramento da competição internacional entre as grandes potências, que se desdobra na disputa por 

áreas de influência e manutenção de governos aliados. 

Tais disputas por áreas de influência, progressivamente, se mesclam aos processos de 

integração regional em construção em todos os continentes, na medida em que ampliam as disputas 

entre os blocos regionais. Consequentemente, tais processos aumentam significativamente as disputas 

por recursos naturais estratégicos, especialmente por recursos energéticos finitos e que apresentam 

implicações para o crescimento econômico e o equilíbrio de poder entre as grandes potências. 

Estes processos envolvidos no acirramento da competição inter-estatal global, associado à 

crescente instabilidade nas alianças e imprevisibilidade do comportamento das grandes potências, 

acabam por impactar os Estados e blocos regionais, que diante da insegurança crescente, passam a 

procurar a ampliação de suas capacidades de segurança, defesa e dissuasão. Simultaneamente, a 

integração regional apresenta-se como estratégia fundamental para o desenvolvimento conjunto de 

blocos de países localizados em regiões periféricas ou semi-periféricas do Sul Global geopolítico, 

especialmente da América Latina, África e Ásia. 

 

 

Sobre o NEEGI 

 

O Núcleo de Estudos Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional (NEEGI) da 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), é um Grupo de Pesquisa registrado 

no CNPq, atuando desde 2014 na realização de diversas atividades de ensino, extensão, e 

principalmente, pesquisa. O NEEGI possui diversas linhas de pesquisa, sendo estas: “Geopolítica dos 

Conflitos Internacionais, Estudos Estratégicos, Defesa e Inovação Tecnológica”, “Geopolítica e 

História da Integração Regional: América Latina, África e Ásia”, “Economia Política e Geopolítica 

da América Latina e do Sistema Mundo”, “Geopolítica da Energia e dos Recursos Energéticos”, 

“Geopolítica e Inserção Internacional dos Países Emergentes: Relações Sul-Sul e a estratégia dos 

países do BRICS”, “Pesquisa sobre as Relações entre o Pacífico e a Amazônia”, “Meio Ambiente na 

Tríplice Fronteira”, “Geopolítica da Tríplice Fronteira: Infraestrutura, Território e Desenvolvimento 
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em Regiões de Fronteira” e uma linha de pesquisa metodológica, voltada para a “Análise de 

Conjuntura, História Contrafactual, Simulações, Projeção e Prospecção de Cenários”. 

O grupo conta com pesquisadores (discentes e docentes) de diferentes áreas de formação e 

pesquisa. Desse modo, o SIEEGI também viabilizou a convergência entre os diferentes projetos de 

ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos pelos docentes do NEEGI e seus respectivos orientandos, 

oriundos de cursos da graduação (Relações Internacionais e Integração, Ciência Política e Sociologia, 

Geografia, Ciências Econômicas, História, Filosofia, Biotecnologia, Engenharia de Energia) e pós-

graduação (Programa de Pós-Graduação em Integração Contemporânea da América Latina). 

Estes projetos de pesquisa e extensão são voltados para a pesquisa e difusão de informação, 

por meio de uma plataforma pública e gratuita em que são veiculados notícias, artigos, vídeos e 

demais materiais que abordem as suas respectivas temáticas, visando estruturar um banco de dados 

acessível ao público comum e para pesquisas acadêmicas, bem como democratizar o acesso à 

informação qualificada. 

O Observatório da Energia e da Geopolítica dos Recursos Energéticos na América do Sul é 

um projeto que busca promover análises das mudanças na geopolítica energética e na geopolítica do 

petróleo, a evolução da exploração petrolífera no Pré-Sal, o desenvolvimento tecnológico e a 

construção de novos sistemas e usinas de geração de energia na região e as perspectivas e desafios 

para a integração energética regional na América Latina. 

O Observatório da Integração Regional na América do Sul aborda os processos de cooperação 

e integração na América do Sul em múltiplas áreas, como nos âmbitos Político e Institucional, 

Econômico, Sociocultural, de Infraestrutura, de Defesa e no nível Geopolítico. Embora esses 

processos possam ser considerados predominantemente fenômenos de longa duração, sofrem grande 

influência das constantes transformações estruturais das relações internacionais, das crises (globais e 

locais) e das mudanças de conjuntura nos campos da política, economia e geopolítica. Os impactos 

destas transformações para a integração contemporânea na América Latina e Caribe é o que o 

Observatório da Integração Regional pretende analisar de forma crítica e contínua. 

O Observatório da Integração Econômica da América do Sul aborda de maneira mais 

específica a temática da Integração Econômica, trabalhando-a através de quatro eixos principais: o da 

integração de infraestrutura, da integração comercial, da integração financeira e da integração 

produtiva. 

O Observatório dos BRICS é destinado a monitorar a Grande Estratégia adotada pelos países 

emergentes do grupo BRICS - Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Serão temas recorrentes 

das análises realizadas pelo Observatório os seguintes aspectos da Grande Estratégia de cada um dos 

países do grupo: (I) Modernização Militar; (II) Capacidade de liderança de processos de Integração 

Regional; (III) Processos de Transição Tecnológica e Energética. 
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A realização do SIEEGI 

 

Foi partindo desse contexto analítico da política internacional, e dos projetos em andamento 

no NEEGI, que o SIEEGI buscou debater estratégia, geopolítica e integração regional de forma 

integrada e a partir de uma perspectiva multidisciplinar. Assim, buscou-se desenvolver uma análise 

das estruturas globais e da conjuntura internacional e regional, para debater os conhecimentos de 

ponta sobre os desafios sul-americanos de soberania e desenvolvimento, contribuindo de forma atual 

e pertinente à análise da realidade dos temas que podem ser considerados centrais para a 

compreensão dos fenômenos da Política Internacional. 

O evento contou com a participação de uma grande diversidade de profissionais, técnicos, 

docentes e discentes de graduação e pós-graduação de diferentes áreas de conhecimento, como 

Ciência Política, Relações Internacionais, Economia, Ciências Sociais, Economia Política 

Internacional, Geopolítica, Estudos Estratégicos, Defesa, História, Geografia, Urbanismo, 

Administração Pública, além de Ciências Exatas e Engenharias, especialmente engenharias de 

Infraestrutura e de Energia. 

O SIEEGI contou com a participação total de cerca de 500 ouvintes, tendo destaque para a 

participação de cerca de 140 autores e coautores de 81 trabalhos acadêmicos submetidos para 

apresentação em 11 grupos de trabalho distintos. Todos os grupos de trabalho contaram com um 

docente doutor debatedor e um ou dois debatedores discentes da pós-graduação. A Comissão 

Científica foi composta por 17 docentes de 8 universidades diferentes do Brasil e de países do 

Mercosul e a equipe organizadora e de apoio contou com cerca de 50 discentes de graduação e pós-

graduação. Ademais, 38 palestrantes conferencistas, debatedores e mediadores participaram das 8 

mesas redondas e das mesas de abertura e encerramento, as quais serão descritas em seguida.  

O evento realizado pelo NEEGI teve como parceiros o Centro Interdisciplinar de Integração e 

Relações Internacionais (CIIRI) e o Programa de Pós-Graduação em Integração Contemporânea da 

América Latina (PPG-ICAL), da UNILA. Como realizadores externos, contou-se com o Instituto Sul-

Americano de Política e Estratégia (ISAPE), organização sem fins lucrativos voltada à promoção de 

pesquisa, ensino e consultoria nas áreas de Relações Internacionais, Estudos Estratégicos e temas 

correlatos como Política e Segurança Internacionais, Integração Regional e Economia, e com a 

Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA), cujo objetivo institucional é organizar e 

disseminar atividades e projetos que visem a integração de nações e povos da América Latina e do 

Sul, a disseminação de suas culturas e a democratização do conhecimento.  
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O evento contou, ainda, com apoio direto da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

(PRPPG) da UNILA (através do Edital PRPPG 114/2017) e de outros apoiadores externos à UNILA, 

incluindo a Fundación Vívian Trías e a Associação Methol Ferré, a Prefeitura de Foz do Iguaçu, a 

Municipalidad de Puerto Iguazú, a Municipalidad de Ciudad del Este, bem como o apoio de diversas 

universidades, centros de pesquisa, associações de pesquisadores e outras instituições de ensino 

superior da Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai e Equador que custearam a vinda de pesquisadores 

para participar como apresentadores de trabalhos e palestrantes conferencistas. 

  

 

Pensadores sul-americanos homenageados 

 

As Comissões Científica e Organizadora do SIEEGI decidiram incluir na estrutura do evento 

uma homenagem a alguns intelectuais sul-americanos cujas ideias, em função da relevância de suas 

obras a partir da segunda metade do século XX, impactaram significativamente o pensamento latino-

americano, especialmente no campo das Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas, com 

destaque para temas centrais para este Seminário, como o Desenvolvimento, a Geopolítica e a 

Integração Regional. 

Dentre os pesquisadores que se destacam pela temática dos desafios geopolíticos e 

estratégicos do Brasil, com foco em suas relações com os países vizinhos sul-americanos, e as 

principais grandes potências que marcaram a estratégia de inserção internacional do país no século 

XX, o evento prestou homenagem ao historiador e cientista político Luiz Alberto Moniz Bandeira 

(1935–2017). Sua obra se destaca pela densidade de artigos, livros e outras publicações que trazem à 

tona, sob uma perspectiva crítica e extensivamente documentada, o desafio da construção de uma 

Grande Estratégia de inserção internacional do Brasil que seja mais autônoma e soberana. Por estas 

razões, o autor brasileiro foi escolhido como o homenageado geral do evento. 

Ademais, cada eixo do Seminário contou com dois homenageados de destaque para o 

pensamento sul-americano contemporâneo. Para o eixo do Desenvolvimento, foi homenageado Celso 

Furtado (1920-2004), economista cuja principal contribuição baseou-se na discussão dos conceitos de 

desenvolvido e subdesenvolvimento, com especial atenção para a aplicação destes na realidade sul-

americana, razão pela qual sua obra marcou profundamente o pensamento econômico da região. 

Além do economista brasileiro, este eixo também contou com a homenagem de Aldo Ferrer (1927-

2006), ex-ministro da economia da Argentina (1970-1971), presidente do banco estatal da província 

de Buenos Aires (1983-1987) e embaixador da Argentina na França (2011-2013). Publicou obras 

acerca do desenvolvimento econômico e o papel do Mercosul no sistema internacional. 
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No eixo da Geopolítica, os homenageados foram a professora brasileira Therezinha de Castro 

(1930-2000) e o uruguaio Alberto Methol Ferré (1929–2009). Therezinha de Castro destaca-se por 

ser uma autora que defendeu o papel estratégico do Brasil na sua região, especialmente a América do 

Sul e o Atlântico Sul, buscando pensar a geopolítica do Brasil para além da segurança hemisférica, 

além de ser uma referência para o debate da Geopolítica Amazônica e defender a ideia de uma 

Antártica Brasileira. Ao lado de Castro, está Alberto Methol Ferré (1929-2009), intelectual e 

professor uruguaio cujo trabalho é notavelmente original, sendo sua principal contribuição o conceito 

de Estados Continentais Industriais e a sua subsequente aplicação ao caso da geopolítica sul-

americana, em que considerava estratégico o papel dos blocos de integração regional sul-americanos 

principalmente no Cone Sul, como o Mercosul. 

Por fim, para o eixo de Integração Regional, foram homenageados o argentino Juan Carlos 

Puig (1928-1989), notável pelo seu trabalho acerca da dependência e da autonomia dos países 

periféricos dentro do sistema internacional, e o brasileiro Marco Aurélio Garcia (1941-2017), político 

e intelectual que trabalhou na construção da política externa ativa e altiva, influenciando diretamente 

a cooperação entre os países dos BRICS e o fortalecimento das relações do Brasil com a África e o 

restante da América Latina. 

 

 

Estrutura e atividades acadêmicas do SIEEGI 

 

O Seminário foi organizado em distintas atividades, com conferências, mesas de debate e 

grupos de trabalho (GTs) para apresentação de artigos acadêmicos dos participantes. A partir do 

subtítulo do SIEEGI, “Desenvolvimento e Soberania na América do Sul”, foram apresentados três 

eixos temáticos principais, os quais nortearam a atividades do evento, sendo eles: (I) Perspectivas 

para o Desenvolvimento; (II) Geopolítica, Estudos Estratégicos e Defesa; (III) Desafios para a 

Integração Regional. 

 

Eixo 1. Perspectivas para o desenvolvimento na América do Sul 

Descrição do Eixo: 

Este eixo teve por objetivo debater as perspectivas para o desenvolvimento e o 

desenvolvimentismo na América do Sul e América Latina/Caribe, a partir de diferentes perspectivas 

latino-americanas, heterodoxas e desenvolvimentistas, abordando temas como: 

• Desenvolvimento e soberania, políticas de desenvolvimento, desenvolvimento econômico, 

desenvolvimento social, desenvolvimento socioeconômico, desenvolvimento e distribuição de renda, 
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desenvolvimento na América Latina, desenvolvimentismo latino-americano, perspectivas e desafios 

para o desenvolvimento dos países da América do Sul e América Latina; 

• Desenvolvimentismo, teorias do desenvolvimento, teorias econômicas do desenvolvimento, 

economia heterodoxa, Keynesianismo, economia política do desenvolvimento, economia política 

internacional, teorias latino-americanas do desenvolvimento; 

• Indústria e desenvolvimento, política industrial, desenvolvimento industrial, 

desenvolvimento tecnológico, políticas de inovação e desenvolvimento tecnológico na América 

Latina, perspectivas para a (re)industrialização frente aos desafios da desindustrialização na 

América Latina; 

• Infraestrutura e desenvolvimento, investimentos em infraestrutura e crescimento econômico, 

contribuições da infraestrutura de transportes, energia e comunicações para o desenvolvimento, 

desafios para o financiamento da construção de infraestrutura, infraestrutura na América Latina; 

• Recursos naturais e desenvolvimento, soberania sobre os recursos naturais e energéticos, 

controle de recursos naturais e soberania, energias alternativas e renováveis e desenvolvimento mais 

limpo; 

• Interiorização do desenvolvimento, desenvolvimento local, desenvolvimento das regiões de 

fronteira, desenvolvimento das faixas de fronteira, desenvolvimento na Amazônia, desafios para o 

desenvolvimento nos países mais pobres da América do Sul e América Latina/Caribe, 

desenvolvimento e integração regional na América do Sul; 

 

Eixo 2. Geopolítica, Estudos Estratégicos e Defesa 

Descrição do Eixo: 

Este eixo teve por objetivo abordar e discutir a realidade geopolítica, estratégica e da defesa 

dos países da América do Sul, tendo em vista a necessidade de se debater os desafios para a soberania 

dos países da região, tratando de temáticas como: 

• Geopolítica clássica, teorias e modelos geopolíticos, teorias geopolíticas, escolas de 

pensamento geopolíticas e pensadores clássicos da geopolítica, contribuições da geopolítica clássica 

para a análise da realidade sul-americana contemporânea; 

• Geopolítica contemporânea e novas geopolíticas, geopolítica do sistema mundo, geopolítica 

dos países emergentes, geopolítica das relações sul-sul, geopolítica das comunicações, geopolítica 

da energia e dos recursos energéticos, geopolítica dos blocos regionais de poder e dos processos de 

integração regional; 
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• Geopolítica sul-americana e latino-americana, geopolítica da América do Sul, 

geopolitólogos e pensadores da geopolítica sul-americana, geopolítica dos processos de integração 

regional na América do Sul e América Latina; 

• Estudos estratégicos, análise de estratégia, operações e tática, grande estratégia, política 

externa e de segurança; 

• Estratégia de defesa, aquisição de capacidades de defesa, defesa e soberania, ameaças à 

soberania dos países latino-americanos; 

• A política das Grandes Potências, os conflitos e as guerras contemporâneas, conflitos entre 

as Grandes Potências, impactos das guerras centrais, intervencionismo, guerras convencionais e não 

convencionais nos países periféricos, Guerras de Libertação Nacional, Guerra Híbrida, Revoluções 

Coloridas, inteligência e contra-inteligência; 

• Segurança internacional, segurança regional, segurança na América do Sul, segurança na 

Tríplice Fronteira; 

• Cooperação internacional em defesa, a UNASUL e o Conselho Sul-Americano de Defesa, 

política industrial de defesa, indústria de defesa, cooperação tecnológica em defesa, integração de 

indústrias de defesa na América do Sul; 

• História das guerras na América Latina, Forças Armadas na América do Sul, relações civil-

militares na América do Sul e América Latina/Caribe. 

 

Eixo 3. Desafios para a Integração Regional 

Descrição do Eixo: 

Este eixo teve por objetivo debater os desafios e as perspectivas para os múltiplos processos 

de formação de blocos regionais e de integração regional em andamento na América do Sul e 

América Latina/Caribe, abordando temas como: 

• Processos de integração regional, blocos regionais, cooperação regional, regionalização, 

teorias e modelos explicativos da integração regional; 

• Integração política e institucional, integração intergovernamental, integração supranacional, 

integração de políticas públicas, institucionalização da integração e organizações regionais, CEPAL, 

ALADI, MERCOSUL, UNASUL, CELAC, Pacto Andino, CAN, CAF, ALBA, OLADE, AEC, 

SELA, CARICOM; 

• Integração econômica, integração comercial, integração produtiva, integração financeira; 

• Integração sociocultural, integração educacional, processos de construção de identidades 

regionais, livre circulação de pessoas e integração, turismo e integração, integração de políticas 

sociais; 
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• Cooperação e integração em segurança e defesa, integração de políticas de defesa, 

comunidade de segurança e comunidade de segurança regional, coalizões e alianças regionais; 

• Integração de infraestrutura, infraestrutura para a integração, integração da infraestrutura de 

transportes (hidrovias, ferrovias, rodovias, dutos, portos e aeroportos), integração da infraestrutura 

de comunicações (redes de fibra ótica, redes de transmissão por microondas, satélites), integração 

logística, integração energética; 

• Integração latino-americano e caribenha, integração sul-americana, integração no Cone Sul; 

• Processos de integração regional em perspectiva comparada, a América do Sul diante dos 

processos de integração na África, Ásia e Oriente Médio;  

• Conflitos, cooperação e integração regional na África, Ásia e Oriente Médio. 

 

 

Conferências e Mesas de Debate realizadas no SIEEGI 

  

 Durante a realização do SIEEGI (19 a 23/06/2018), foram realizadas uma série de 

conferências e mesas de debates, que envolveram um total de 38 palestrantes conferencistas e 

debatedores, contando na sua totalidade com um público aproximado de 500 ouvintes. 

 

MESA DE ABERTURA: 

A mesa de abertura do Seminário Internacional de Estudos Estratégicos, Geopolítica e 

Integração Regional (SIEEGI) ocorreu no dia 19 de junho de 2018, no Parque Tecnológico de Itaipu. 

Essa mesa contou com a participação dos professores coordenadores do evento, Dr. Lucas Kerr 

Oliveira, Dr. Luciano Wexell Severo e Dr. Wolney Carvalho, de Aram Aharonian (FILA) e de João 

Henrique Salles Jung (ISAPE).  

 

MESA DE DEBATE I: “Geopolítica da Mídia e dos Meios de Comunicação na Era Digital: 

Impactos para Soberania e a Integração Regional na América do Sul” 

Mesa de debate realizada no dia 19 de junho de 2018 no Parque Tecnológico de Itaipu, 

contando com a presença dos seguintes palestrantes conferencistas:  

- Pedro Brieger, jornalista e sociólogo argentino, especializado em Política Internacional, 

titular da cátedra de Sociologia do Oriente Médio na Universidade de Buenos Aires (UBA), 

atualmente dirige NODAL - Notícias de América Latina y Caribe;  
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- Aram Aharonian, jornalista e docente, mestre em Integração, fundador da TELESUR, 

coorientador do Observatório de Comunicação e Democracia e do Centro Latino-americano de 

Análises Estratégicos (CLAE), Presidente da fundação para a Integração Latino-americana (FILA); 

- Joaquim Ernesto Palhares, jornalista da Agência Carta Maior.  

A Mesa foi mediada pelo Prof. Dr. Luciano Wexell Severo, da UNILA. 

 

MESA DE DEBATE II: “Desafios e Perspectivas para a Soberania, Desenvolvimento e 

Integração Regional na América do Sul” 

Mesa realizada no dia 19 de junho de 2018, no Parque Tecnológico de Itaipu, contando com 

a presença dos seguintes palestrantes conferencistas:  

- Victorio Oxilia Henrique Davalos, professor da Politécnica da Universidad Nacional de 

Asunción, ex-diretor da OLADE;  

- Thiago Mitidieri, da Associação de Funcionários do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES);   

- Diego Pautasso, professor do Colégio Militar de Porto Alegre, graduado em Geografia pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), mestre e doutor em Ciência Política 

(UFRGS), colaborador do Grupo de Estudos em Segurança e Política Internacional, do Núcleo 

Brasileiro de Estratégia e Relações Internacionais e Centro Brasileiro de Estudos Africanos da 

UFRGS, do Grupo de Estudos e Pesquisa em Ásia-Pacífico da UEPB, do Grupo de Estudos em 

Capacidade Estatal, Segurança e Defensa da UFSM e do Grupo de Pesquisa das Potências Médias 

da PUC-Minas; 

- Juan Pastor Gonzalez, professor da Universidad Nacional Arturo Jauretche, licenciado em 

Ciência Política.  

A mesa contou com a mediação do Prof. Dr. Lucas Kerr de Oliveira, coordenador do NEEGI, 

da UNILA. 

 

MESA DE DEBATE III: “Desafios para o Desenvolvimento na América do Sul” 

Mesa realizada no dia 20 de junho de 2018, no Parque Tecnológico de Itaipu, contando com 

a presença dos seguintes palestrantes conferencistas:  

- Katiuska King Mantilla, docente da Universidade Central do Equador, graduada em 

Economia (Pontifícia Universidade Católica do Equador), mestre em Estatística e Econometria 

(Universidade de Lovaina Bélgica), foi coordenadora do Centro de Investigações Econômicas e da 

Pequena e Médias Empresa (CIEPYMES) em FLACSO Equador;  

- Guillermo Carmona, graduado em Direito pela Universidade de Buenos Aires, 

especializado em Direito Público, realizou pós-graduação em Ciências Sociais e em Economia 



 

xxviii 

 

Política pela FLACSO, curso de pós-graduação “UNASUR no processo de Integração Regional 

Sul-Americana” na IAEN, deputado nacional desde 2011 pela província de Mendoza na Argentina;  

- Jorge Marchini, professor titular de Economia da Universidade de Buenos Aires, diretor da 

Sociedade Latino-Americana de Economia Política (SEPLA) desde 2010, coordenador para 

América Latina do Observatório Internacional da Dívida, pesquisador do Conselho Latino-

americano de Ciências Sociais (CLACSO), grupo de Trabalho “Integração e Gestão da Economia 

Solidária” e membro do Conselho Editor da Revista “Tempo de Crises”.  

A mesa contou com a mediação do Prof. Dr. Luciano Wexell Severo, da UNILA. 

 

MESA DE DEBATE IV: “Perspectivas para o Desenvolvimento na América do Sul” 

Mesa realizada no dia 20 de junho de 2018, no Parque Tecnológico de Itaipu, contando com 

a presença dos seguintes palestrantes conferencistas:  

- Nilson Araújo de Souza, doutor em Economia pela Universidad Nacional Autónoma de 

México, mestre em Economia Rural pela Universidade Federal do Rio do Rio Grande do Sul, 

graduado em Economia pela Universidade Federal do Pará, foi professor adjunto na Universidade 

Federal da Paraíba, (UFPB) e na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e é 

professor visitante sênior da UNILA;  

- Silvio Torres Chávez, professor da Universidad Internacional Tres Fronteras (UNITER), 

doutor em Desarrollo y Defensa Nacional;  

- Marisa Duarte, do Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE), doutora em 

Ciências Sociais pela Universidad de Barcelona, mestre em Sociologia Econômica pela Universidad 

Nacional de General San Martín; 

- Fernando Porta, professor da Universidad Nacional de Quilmes, licenciado em Economia 

Política pela Universidad de Buenos Aires, especialista em economia internacional e economia 

industrial.  

A mediação da mesa foi de responsabilidade do Prof. Dr. Wolney Carvalho, da UNILA. 

 

MESA DE DEBATE V: “Geopolítica da América do Sul e o Pensamento Geopolítico Sul-

Americano” 

Mesa realizada no dia 21 de junho de 2018, no Parque Tecnológico de Itaipu. Contou com a 

presença dos seguintes palestrantes conferencistas e debatedores:  

- Alcides da Costa Vaz, professor da Universidade de Brasília (UnB) e Diretor da Associação 

Brasileira de Defesa (ABED), doutor em Sociologia pela USP, graduado e mestre em Relações 

Internacionais pela UnB;  
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- Aldomar Arnaldo Ruckert, professor da UFRGS, mestre em Geografia pela Unesp e doutor 

em Geografia Humana pela USP;  

- Marcos Methol Sastre, secretário da Associação Alberto Methol Ferré desde 2011, 

graduado em Direito pela Universidade de Montevideo e Geografia pela UDELAR, colunista do 

diário uruguaio “La República”;  

- Gustavo Rojas, pesquisador do centro de Análises e Difusão da Economia Paraguaia 

(CADEP), mestre em Relações e Negócios Internacionais (FLACSO, Universidad de San Andrés, 

Argentina), mestre em Relações Econômicas Internacionais (Universidad de Barcelona, Espanha) e 

graduado em Relações Internacionais (PUC-MG); 

- Lucas Kerr de Oliveira, coordenador do NEEGI e docente da UNILA, doutor em Ciência 

Política e mestre em Relações Internacionais pela UFRGS. 

 

MESA DE DEBATE VI: “Estudos Estratégicos e Defesa na América do Sul” 

Mesa realizada no dia 21 de junho de 2018, no Parque Tecnológico de Itaipu. Contou com a 

presença dos seguintes palestrantes conferencistas e debatedores:  

- Eduardo Munhoz Svartman, doutor em Ciência Política pela UFRGS, professor na 

graduação e nos cursos de pós-graduação em Ciência Política e em Estudos Estratégicos 

Internacionais desta Universidade, pós-doutor na George Washington University e professor 

visitante na Elliott School of International Affairs (EUA);  

- Graciela de Conti Pagliari, professora no curso de graduação e pós-graduação de Relações 

Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), doutora em Relações 

Internacionais (UnB), mestra em Relações Internacionais (UFRGS), graduada em Direito 

(Unisinos), com especialização em Integração e Mercosul e em Direito Internacional;  

- Marcelo Gullo Omodeo, professor da Universidade Nacional de Lanús e da Escuela 

Superior de Guerra, doutor em Ciência Política pela Universidade del Salvador (Argentina), mestre 

em Relações Internacionais pelo Institut Universitaire de Hautes Études Internationales, da 

Universidade de Genebra, graduado em Estudos Internacionais pela Escuela Diplomática de Madrid; 

- Miguel Ángel Barrios, doutor em Ciência Política e em Educação, especialista em 

Relações Internacionais (Universidade Complutense de Madrid, Espanha), especialista em Política e 

Gestão de Segurança (Instituto Universitario Sudamericano, Uruguai).  

A mesa contou com a mediação de João Henrique Salles Jung, diretor do Instituto Sul-

Americano de Política e Estratégia (ISAPE). 
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MESA DE DEBATE VII: “Desafios e Perspectivas para a Integração Regional na América do 

Sul” 

Mesa realizada no dia 22 de junho de 2018, no Parque Tecnológico de Itaipu, contando com 

a presença dos seguintes palestrantes e debatedores:  

- Arthur Koblitz, da Associação de Funcionários do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES);  

- Mara Espasande, historiadora, diretora do centro de Estudos da Integração Latino-

americana “Manuel Ugarte” da Universidade Nacional de Lanús (UNLa), coordenadora do “Atlas 

Histórico da América Latina e Caribe: aportes para a descolonização pedagógica e cultural”;  

- Paula Giménez, da Universidad Nacional de Cuyo.  

O mediador desta mesa foi o Prof. Dr. Pablo Felix Friggeri, da UNILA. 

 

MESA DE DEBATE VIII: “Desafios e Perspectivas para a Integração Regional na América do 

Sul” 

Mesa realizada no dia 22 de junho de 2018 no Parque Tecnológico de Itaipu, contando com 

a presença dos seguintes palestrantes e debatedores:  

- Leonardo Granato, professor do Departamento de Ciências Administrativas e do Programa 

de Pós-Graduação em Ciências Políticas da UFRGS, doutor em Economia Política Internacional 

(UFRJ), mestre em Direito da Integração Econômica (Universidade de Salvador, Argentina e 

Université Paris Panthéon - Sorbonne, França), graduado em Direito (Universidade de Belgrano, 

Argentina); 

- Luis Vignolo, diretor da Fundación Vivian Tría;  

- Pedro Silva Barros, doutor em Integração da América Latina (PROLAM/USP), mestre em 

Economia Política (PUC-SP), graduado em Ciências Econômicas (USP) e em direito (USP), diretor 

de Assuntos Econômicos da UNASUL.  

O Prof. Dr. Pablo Felix Friggeri, da UNILA, foi o mediador da mesa. 

 

MESA DE ENCERRAMENTO: “Desafios para a Integração Regional na Tríplice Fronteira 

Brasil-Argentina-Paraguai” 

Mesa realizada no dia 22 de junho de 2018, no Parque Tecnológico de Itaipu. A mesa de 

encerramento contou com a participação dos representantes das prefeituras e municipalidades de 

Puerto Iguazú, Ciudad del Este e Foz do Iguaçu; do ex-reitor da UNILA, prof. Nielsen de Paula 

Pires; e teve como mediador e debatedor o Prof. Dr. Lucas Kerr de Oliveira. 
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Grupos de Trabalho do SIEEGI 

 

Os Grupos de Trabalho do SIEEGI foram formados pelos temas transversais aos artigos 

apresentados para a Comissão Científica do evento. Ao todo, foram recebidos 81 trabalhos 

acadêmicos, tendo cerca de 140 autores e coautores submetido seus trabalhos para os 11 GTs - entre 

esses autores estavam docentes universitários, doutores, mestres, graduados e graduandos de 

diversas áreas científicas. Os textos enviados pelos autores foram avaliados, pelo sistema duplo 

cego, por dois membros da Comissão Científica do SIEEGI – e, em alguns casos, por um terceiro 

avaliador -, os quais aprovaram, reprovaram, ou sugeriram alterações em alguns dos trabalhos. 

Durante o Seminário, foram apresentados 63 trabalhos acadêmicos. Destes, 36 foram encaminhados 

e autorizados para a publicação nesta coletânea. 

Após as apresentações, de acordo com as críticas realizadas pelas mesas-debatedoras de 

cada Grupo de Trabalho, novas alterações puderam ser realizadas para que os textos se adequassem 

à compilação aqui realizada. Em geral, os temas debatidos pelos Grupos de Trabalho dialogam com 

os grandes temas do Seminário e estabelecem correlações entre si. A seguir, encontra-se a lista de 

GTs do SIEEGI: 

• GT 1 – Estratégias de Desenvolvimento Nacional, soberania, industrialização, 

desnacionalização e desindustrialização      

• GT 2 – Estudos Estratégicos e Integração Regional em Segurança e Defesa, Indústria e 

Tecnologia 

• GT 3 – Geopolítica das Fronteiras e Regiões Periféricas, Território e Transfronteirização 

• GT 4 – Integração de Infraestrutura na América do Sul, Planejamento e Geopolítica 

Energética 

• GT 5 – Integração Econômica e Comercial na América do Sul 

• GT 6 – Integração Político-Institucional e Instituições na América do Sul 

• GT 7 – Desenvolvimento Econômico e Soberania, Finanças e Comércio Internacional 

• GT 8 – Desenvolvimento local, Desenvolvimento Social e Sustentável 

• GT 9 – Integração Sociocultural, Identidades e migrações na América Latina 

• GT 10 – Geopolítica dos conflitos contemporâneos, Segurança Internacional e Segurança 

Regional 

• GT 11 – Relações Sul-Sul, Pensamento Político-Estratégico e Geopolítico desde a América 

do Sul 
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Considerações finais    

 

Destaca-se, por fim, que a opinião dos autores de cada artigo não reflete necessariamente a 

opinião das instituições e organizadores dessa coletânea, sendo de responsabilidade individual de 

cada autor. Os autores dos trabalhos aqui disponibilizados autorizaram sua reprodução nesta obra e 

se responsabilizaram pelo seu conteúdo. Ademais, esta coletânea foi produzida, editada e difundida 

sem fins lucrativos, sendo a reprodução dos artigos aqui dispostos realizada com objetivos 

exclusivamente didático-acadêmicos e científicos.  

Considera-se de grande aporte científico e bibliográfico o conjunto de textos aqui disposto, 

especialmente para o estímulo do pensamento crítico latino-americano, marcado pela busca de 

propostas político-acadêmicas que visam a emancipação, desenvolvimento e soberania dos povos e 

Estados da região. Desejamos uma excelente leitura e que estes trabalhos ecoem pelas mentes que 

sonham com uma América Latina mais autônoma, desenvolvida e integrada. 

 

Foz do Iguaçu, junho de 2019. 

 

Lucas Kerr Oliveira, Jéssica Maria Grassi & Ana Karolina Morais Silva 

 

 



 

xxxiii 

 

SUMÁRIO 
 

GGTT  11 EEssttrraattééggiiaass  ddee  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  NNaacciioonnaall,,  ssoobbeerraanniiaa,,  

iinndduussttrriiaalliizzaaççããoo,,  ddeessnnaacciioonnaalliizzaaççããoo  ee  ddeessiinndduussttrriiaalliizzaaççããoo 

LEI DA MAQUILA NO PARAGUAI: SOBRE A PERSPECTIVA DO MERCOSUL E DO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL ..................................................................................... 38 

DESNACIONALIZAÇÃO DOS SETORES PRODUTIVOS E DE SERVIÇOS 

BRASILEIRO DE 1990 A 2016 .............................................................................................. 53 

PRECEITOS DE WASHINGTON: AS INFLUÊNCIAS NEOLIBERAIS NA AMÉRICA 

LATINA ................................................................................................................................... 69 

MUDANÇAS NA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DA ÍNDIA: DA 

INDEPENDÊNCIA ÀS REFORMAS LIBERALIZANTES ................................................... 86 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROGRAMA MAQUILADOR PARAGUAIO E A 

INTEGRAÇÃO DO MERCOSUL ......................................................................................... 104 

 

GGTT  22 EEssttuuddooss  EEssttrraattééggiiccooss  ee  IInntteeggrraaççããoo  RReeggiioonnaall  eemm  SSeegguurraannççaa  ee  

DDeeffeessaa,,  IInnddúússttrriiaa  ee  TTeeccnnoollooggiiaa 

GEOPOLÍTICA RUSSA E O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO EURASIANA .................. 111 

O IRAQUE E A INDÚSTRIA BÉLICA BRASILEIRA (1970-1989) .................................. 132 

SISTEMA DE ALOCAÇÃO DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO BRASILEIRO: UM 

ESTUDO SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DOS PROJETOS DE DEFESA DA 

AMAZÔNIA AZUL ............................................................................................................... 155 

 

GGTT  33 GGeeooppoollííttiiccaa  ddaass  FFrroonntteeiirraass  ee  RReeggiiõõeess  PPeerriifféérriiccaass,,  TTeerrrriittóórriioo  

ee  TTrraannssffrroonntteeiirriizzaaççããoo 

A AFIRMAÇÃO DO ESTADO TERRITORIAL COMO OBSTÁCULO À INTEGRAÇÃO 

REGIONAL LATINO-AMERICANA: ANÁLISE DE QUESTÕES DE LIMITES 

SUBMETIDAS À CORTE DE HAIA ................................................................................... 176 

PLANO ESTRATÉGICO DE FRONTEIRA EM DESDOBRAMENTO ATRAVÉS DA 

OPERAÇÃO ÁGATA COMO POLÍTICA PÚBLICA DE DEFESA NACIONAL NA 

FRONTEIRA DO BRASIL COM A ARGENTINA ............................................................. 196 

POLÍTICAS TERRITORIAIS NA AMÉRICA DO SUL: INFRAESTRUTURAS DE 

CONEXÃO E REPERCUSSÕES EM REGIÕES PERIFÉRICAS ....................................... 213 

 



 

xxxiv 

 

GGTT  44 IInntteeggrraaççããoo  ddee  IInnffrraaeessttrruuttuurraa  nnaa  AAmméérriiccaa  ddoo  SSuull,,  

PPllaanneejjaammeennttoo  ee  GGeeooppoollííttiiccaa  EEnneerrggééttiiccaa 

O PETRÓLEO NA ECONOMIA VENEZUELANA: CAMINHO PARA O 

DESENVOLVIMENTO OU PARA A VULNERABILIDADE EXTERNA? ...................... 219 

EXPANSÃO DO SISTEMA ELÉTRICO NA BOLÍVIA: UMA AVALIAÇÃO DA 

CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA “ELETRICIDAD PARA VIVIR CON DIGNIDAD”. 240 

O PROCESSO DE REPRIMARIZAÇÃO ECONÔMICA E A INICIATIVA PARA 

INTEGRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUL-AMERICANA (IIRSA) ..... 246 

LA EXPANSIÓN DE CHINA EN LOS MERCADOS DE ENERGÍA EÓLICA DE BRASIL 

Y ARGENTINA: SU IMPACTO EN LA INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ........................ 252 

A INTEGRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA NA AMÉRICA DO SUL: 

PANORAMA ATUAL, POSSIBILIDADES E DESAFIOS ................................................. 257 

 

GGTT  55 IInntteeggrraaççããoo  EEccoonnôômmiiccaa  ee  CCoommeerrcciiaall  nnaa AAmméérriiccaa  ddoo  SSuull 

APUNTES SOBRE LAS FORMAS DEL REGIONALISMO LATINOAMERICANO Y 

DESAFIOS DE LA INTEGRACIÓN CONTEMPORÁNEA ............................................... 278 

RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE O PARANÁ, A AMÉRICA LATINA E O CARIBE. 

UMA PERSPECTIVA SOBRE A INTEGRAÇÃO COMERCIAL DE 2000 A 2015. ......... 298 

EL MERCOSUR DE CARÁCTER DINAMICO UNA MIRADA HISTÓRICA, ANALÍTICA 

Y SECTORIAL A LAS EXPORTACIONES DE LÁCTEOS URUGUAYOS 

INTRABLOQUE .................................................................................................................... 315 

NOVO IMPERIALISMO, NOVÍSSIMA DEPENDÊNCIA E INTEGRAÇÃO SUL-

AMERICANA ........................................................................................................................ 335 

DAS TEORIAS DA INTEGRAÇÃO AOS ACORDOS COMERCIAIS: O CASO DO 

MERCOSUL E DA UNIÃO EUROPEIA ............................................................................. 352 

 

GGTT  66 IInntteeggrraaççããoo  PPoollííttiiccoo--IInnssttiittuucciioonnaall  ee  IInnssttiittuuiiççõõeess  nnaa  AAmméérriiccaa  

ddoo  SSuull 

CLIVAGEM PARADIGMÁTICA NA POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA: OS FÓRUNS 

MULTILATERAIS ENQUANTO INDICADORES DE NOVOS RUMOS NO GOVERNO 

TEMER ................................................................................................................................... 374 

A INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA E CARIBE VINCULADA À POLÍTICA 

EXTERNA VENEZUELANA: ANÁLISE COMPARADA DA ALIANÇA BOLIVARIANA 

PARA OS POVOS DA NOSSA AMÉRICA E A COMUNIDADE ANDINA..................... 390 



 

xxxv 

 

POLÍTICA EXTERNA E A REDEMOCRATIZAÇÃO DA AMÉRICA LATINA: UMA 

ANÁLISE COMPARATIVA DO BRASIL, URUGUAI, CHILE E ARGENTINA NOS 

ANOS PÓS-DITADURA ....................................................................................................... 395 

 

GGTT    77 DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  EEccoonnôômmiiccoo  ee  SSoobbeerraanniiaa,,  FFiinnaannççaass  ee  

CCoomméérrcciioo  IInntteerrnnaacciioonnaall 

(Nenhum artigo do GT foi autorizado para publicação nesta coletânea) 

 

GGTT  88 DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  LLooccaall,,  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  SSoocciiaall  ee  

SSuusstteennttáávveell 

ENERGIA SOLAR E TECNIFICAÇÃO AGRÍCOLA: O PAPEL DAS FEIRAS E DOS 

SISTEMAS DE FINANCIAMENTO .................................................................................... 416 

A UNIVERSIDADE COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO:  A UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA FRONTEIRA SUL – CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL ........................ 432 

TEORIA FEMINISTA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS -PRÁTICA E APLICAÇÃO 

NA AMÉRICA LATINA ....................................................................................................... 438 

 

GGTT  99 IInntteeggrraaççããoo  SSoocciiooccuullttuurraall,,  IIddeennttiiddaaddeess  ee  mmiiggrraaççõõeess  nnaa  

AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa 

IDENTIDADES: COTIDIANO EM AMBIENTE ESCOLAR DE FOZ DO IGUAÇU ....... 464 

ATUAÇÃO E DESAFIOS INSTITUCIONAIS DA UNASUL: O COSIPLAN E O CSDS 484 

DIREITOS HUMANOS E INTEGRAÇÃO – GÊNERO, SEXO, RAÇA, COLONIALIDADE 

E CLASSE. ............................................................................................................................. 490 

 

GGTT  1100 GGeeooppoollííttiiccaa  ddooss  CCoonnfflliittooss  CCoonntteemmppoorrâânneeooss,,  SSeegguurraannççaa  

IInntteerrnnaacciioonnaall  ee  SSeegguurraannççaa  RReeggiioonnaall 

COLOMBIA: EL PARAMILITARISMO COMO NEGACIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y 

DURADERA. ......................................................................................................................... 497 

ANÁLISE DA DINÂMICA GEOECONÔMICA E GEOPOLÍTICA DO TRÁFICO 

INTERNACIONAL DE DROGAS ILÍCITAS NA AMÉRICA LATINA: PREMISSAS 

INICIAIS PARA DISCUSSÃO ............................................................................................. 515 

POLITICA DE SEGURIDAD DEMOCRATICA Y DISPUTAS POR LOS USOS 

CORPORATIVOS DEL TERRITORIO EN BUENAVENTURA-COLOMBIA ................. 521 

HEGEMONIA NAS AMÉRICAS, BINÔMIO DE INTEGRAÇÃO-SEGURANÇA, E OS 

DESAFIOS PARA O FUTURO ............................................................................................ 538 



 

xxxvi 

 

 

GGTT  1111 RReellaaççõõeess  SSuull--SSuull,,  PPeennssaammeennttoo  PPoollííttiiccoo--EEssttrraattééggiiccoo  ee  

GGeeooppoollííttiiccoo  ddeessddee  aa  AAmméérriiccaa  ddoo  SSuull 

GEOPOLÍTICA DAS COMUNICAÇÕES: PERSPECTIVAS PARA INTEGRAÇÃO DA 

AMÉRICA LATINA .............................................................................................................. 544 

POLÍTICA EXTERNA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA: PERONISMO HISTÓRICO Y 

KIRCHNERISMO  ................................................................................................................. 559 

 



 

 

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

GGTT  11  

EEssttrraattééggiiaass  ddee  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  NNaacciioonnaall,,  ssoobbeerraanniiaa,,  

iinndduussttrriiaalliizzaaççããoo,,  ddeessnnaacciioonnaalliizzaaççããoo  ee  

ddeessiinndduussttrriiaalliizzaaççããoo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

KERR OLIVEIRA, L.; GRASSI, J. M.; WEXELL SEVERO, L.; CARVALHO, W. R. (2019) [orgs.].  

Estudos Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional.  
ISAPE, Porto Alegre, RS. / NEEGI, UNILA, Foz do Iguaçu, PR. 

 

38 

 

 

LEI DA MAQUILA NO PARAGUAI: SOBRE A PERSPECTIVA DO 

MERCOSUL E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Renan Silvestro Alencar Silva1 

 

RESUMO 
O artigo tem como finalidade exploratória sobre o projeto de industrialização paraguaia por via normativa, ou 

seja, por meio do modelo produtivo que tem como atributo a abertura de mercado e concessões fiscais, traçando 

as consequências da lei n°1.064/97 (Lei de maquila) para a formação sócia-espacial paraguaia e seus impactos no 

MERCOSUL. Analisando o paralelismo entre abertura de mercado e vulnerabilidade territorial e sua repercussão 

na integração latino americana, ou seja, no desenvolvimento regional. Lei de maquila que surge da experiência 

das maquiladoras no México que tem como referencial e patrocinador o modelo de integração da América 

defendido pelos Estados Unidos.  
 

Palavras-chave: Lei de Maquila, Integração, MERCOSUL, Paraguai. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O artigo visa traçar as consequências da lei n° 1.064/97 (Lei de maquila) para a 

formação sócio-espacial do Paraguai e de como as formas geográficas derivadas desse plano 

politico e normativas atenuam o imperialismo e desenvolvimento desigual e combinado do 

território paraguaio. Traçando o paralelismo entre abertura de mercado e vulnerabilidade 

territorial do espectro social ao geopolítico. Formas essas que quando introduzidas servem ao 

modo de produção dominante e não o desenvolvimento local que será altamente dependente e 

assim concretizando sua vulnerabilidade territorial. 

Santos (2003) se refere ao papel das formas geográficas na difusão do capital e nas 

mudanças das estruturas sociais. E como a transferência de uma forma de uma formação sócio 

econômico para outra podem comportar a força de modificar a ultima. Formas que penetram o 

território sem que seja necessário tocar nas estruturas socioeconômicas e derivam 

consequências politicas e assim conformam os processos de modernização capitalista através 

de projetos nacionais subordinados. 

 
1 Graduando em Geografia (bacharelado) na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. E-mail: 

silvestroenator@gmail.com. 
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Sendo a lei da maquila uma ação normativa, que ira derivar estruturas, formas e 

funções no território e que serão determinantes para a inserção do capital tecnológico 

estrangeiro em uma economia subdesenvolvida e dependente. O artigo busca explorar também 

o papel da lei de maquila como a via de entrada e ponto central do desimpedimento de 

produtos que buscam o mercado do MERCOSUL, assim orientando o impacto desse modelo 

de industrialização na economia e integração regional. A inserção fiscal e a necessidade do 

estado de dar condições de produção para essa nova forma que é territorializada, alavanca 

uma subordinação do estado aos interesses meramente econômicos sem o compromisso de 

retorno a sociedade local, ou seja, os custos são socializados e os lucros são externalizados. 

Conformando, desta maneira, uma dinâmica de vulnerabilidade territorial onde os 

investimentos estatais não serão empregados na transformação das estruturas sociais e nos 

problemas socioeconômicos e serão subordinados ao interesse privado. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Determinar o papel do Paraguai no modo de produção vigente assim como no processo 

de mundialização do capital é necessário dizer a respeito da evolução diferencial das 

sociedades, no seu próprio quadro e em relação às forças exógenas que dão impulso a essa 

inserção subordinada à economia mundial. Segundo Milton Santos (1982) a Geografia como 

disciplina esteve por muito tempo preocupado em estudar as formas já cristalizadas do que a 

formação da sociedade, as dinâmicas que a criam e a transformam. Para que a Geografia possa 

interpretar o espaço humano como o fato histórico que ele é e compreender a realidade 

espacial, é necessário analisar a história da sociedade mundial aliada à história da sociedade 

local.  

É importante salientar inseparabilidade das noções de sociedade e de espaço, que são 

inerentes à categoria da Formação Econômica e Social conceito fundamental da teoria 

marxista e compõem como um norte para o desenvolvimento do método de formação 

socioespacial por Santos “Só o atraso teórico conhecido por essas duas noções pode explicar 

que não se tenha procurado reuni-las num conceito único. Não se pode falar de uma lei 

separada da evolução das formações espaciais. De fato, é de formações sócio-espaciais que se 

trata” (SANTOS, 1982). A categoria de formação sócio-espacial expressa à unidade e a 

totalidade da vida em sociedade, isto porque ela só pode se referir a uma sociedade dada, 

específica, e não a “sociedade geral”, e esta sociedade específica só podem ser fundadas sobre 



 
 
 

KERR OLIVEIRA, L.; GRASSI, J. M.; WEXELL SEVERO, L.; CARVALHO, W. R. (2019) [orgs.].  

Estudos Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional.  
ISAPE, Porto Alegre, RS. / NEEGI, UNILA, Foz do Iguaçu, PR. 

 

40 

 

a totalidade estrutural. Portanto levando em consideração este constructo teórico e 

metodológico, serão analisadas as novas dinâmicas sociais e econômicas trazida pela lei 

n°1.064/97 (Lei de maquila) a formação socioespacial do Paraguai e sua contribuição para a 

divisão internacional do trabalho e vulnerabilidade territorial. Para que isso ocorra se faz 

necessário analisar as particularidades e contradições inerentes à formação socioespacial para 

que a partir das investigações possam nos orientar em uma reflexão do impacto na sociedade 

local e posteriormente evidencie as contradições nos processos de integração regional assim 

como a analise dos elementos em conjunto nos fornece uma perspectiva mais totalitária sobre 

a sociedade em geral. Logo, a Lei de maquila nos fornece exemplos de particularidades e 

contradições internas a formação socioespacial, como nos explicita o processo de difusão do 

capitalismo e a dinâmica do modo de produção vigente em seu território.  

 

 

A LEI DA MAQUILA 

 

 Em 1997 foi promulgada a lei n° 1064 (Lei de maquila), e em 2000 foi emitido o 

decreto n° 9.585/00 que regulamenta a lei no Paraguai, tendo suas primeiras operações só em 

meados de 2001. Lei da maquila regulamenta um sistema de produção no qual empresas 

localizadas no Paraguai podem produzir bens e serviços para serem exportados por ordem de 

uma matriz localizada no exterior. A base do sistema é o conjunto de isenções fiscais, sendo 

os operadores do regime de maquila isentos de todos os impostos e taxas relacionadas ao 

processo de produção. Apenas um por cento de imposto é aplicado no valor adicionado ao 

produto em território paraguaio. Outro conjunto de benefícios para as empresas maquiladoras 

são: Isenção de imposto sobre remessas de renda e dividendos no exterior, suspensão de 

tarifas de importação, recuperação do IVA (imposto sobre o valor agregado), exoneração de 

impostos municipais. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 
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O Paraguai como estado-membro do MERCOSUL está suscetível ao regime de 

origem, acordo de complementação econômica n°18 celebrado entre Brasil, Argentina, 

Paraguai e Uruguai que estabelece uma relação mínima de conteúdo regional sobre qualquer 

produto produzido no Paraguai, ou seja, empresas maquiladoras para usufruir do mercado do 

MERCOSUL devem atingir uma meta de conteúdo regional.   

 

FIGURA 2 

 

Traduzido pelo autor. Fonte: Câmara de empresas maquiladoras do Paraguai. 

 

 

A maquila é criada a partir de um contrato com uma matriz estrangeira de processos 

industriais ou de serviço, total ou parcial sobre bens tangíveis ou não tangíveis, cujo destino 

do produto é a exportação. O contrato é realizado entre – matriz – contratante que reside no 

exterior e a – maquiladora – contratada e domiciliada em qualquer parte do território 
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paraguaio, sendo que a maquiadora pode subcontratar outra empresa a fim de desenvolver os 

processos contemplados no programa do contratado.  

 

FIGURA 3 

 

Traduzido pelo autor. Fonte: Câmara de empresas maquiladoras do Paraguai. 

 

A matriz envia para a maquiladora, bens de capital, matéria primas, insumos 

diretamente de outros países. E a maquiladora por sua vez pode contratar bens, serviços, mão 

de obra e outros dentro do território paraguaio ou importar de outros países por conta e ordem 

da matriz. Os produtos resultantes dos serviços da maquiladora são enviados novamente para 

a matriz e para o mercado de exportação. 

 

 

AS MAQUILADORAS DO PARAGUAI E O MERCOSUL 

 

Segundo Prebisch (1959) existe uma necessidade intrínseca ao processo de integração 

regional de um avanço da industrialização que será força motriz que desenvolveria as 

capacidades produtivas da região e reflexionaria a sua posição na divisão internacional do 

trabalho, salientando a importância de criar um amplo mercado comum regional e em paralelo 

a consolidação de indústrias tecnologicamente avançadas e complexas, formando uma divisão 

regional do trabalho, sendo assim ele evidencia o processo de integração regional como um 

meio para estabelecer uma politica de substituição de importações, ou seja, diminuição do 

coeficiente de importações e assim superando sua dependência econômica e tecnológica dos 

países no topo da divisão internacional do trabalho. 
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O avanço da industrialização conjunta dos países envolvidos e seus efeitos 

sistêmicos, possibilitados dento de um processo de integração regional, estão 

ligados a um amplo processo de inclusão social, geração de emprego e renda, 

em prol do  desenvolvimento das forças produtivas, se enquadrando assim 

dentro de um amplo processo civilizatório. A relação entre poder político e 

industrialização é vital para os objetivos sócio-econômicos aqui almejados. 

(PADULA, 2010, p.109). 
 

 

Dado a importância do desenvolvimento industrial e dos processos de integração para 

uma economia subdesenvolvida e altamente dependente como o Paraguai o modelo produtivo 

paraguaio das maquiladoras não assume todas as competências defendidas por Prebisch, como 

também salientam um modelo produtivo caracterizado pela liberalização que é sem resultados 

quando comparados a outras partes do mundo, como Europa e sudeste asiático: 

 

 

De fato, a liberalização comercial não foi a força condutora tanto na 

integração européia pós-guerra quanto nas experiências mais recentes do 

Leste e do Sudeste da Ásia. (...) Em ambos os casos (...) estados fortes foram 

chave para a integração entre países vizinhos, e as bases sobre as quais a 

convergência e a integração regional foram capazes de progredir em uma 

maneira relativamente estável e equilibrada. (UNCTAD, 2007 apud 

PADULA, 2010, p. 110). 
 

 

Já o modelo produtivo das maquiladoras se inspira na experiência mexicana de 

abertura econômica e papel menor do Estado, sendo ele somente o fornecedor das condições 

de produção no quesito estrutural e normativo, ou seja, o papel do estado paraguaio será de 

fornecer a infraestrutura necessária para a consolidação dos polos indústrias onde se perfaz a 

localização física das maquiladoras. Investimentos esses que partem de recursos públicos e do 

endividamento do estado para consolidação de um modelo produtivo baseado na renúncia 

fiscal criando uma contradição inerente a formação sócio espacial do país que terá seus 

recursos drenados pela iniciativa privada estrangeira e sem a garantia de retorno societário. 

Alguns autores argumentam sobre o lado benéfico do processo de integração 

econômica e salientam o papel de multinacionais sobre o processo de regionalização, no caso 

da integração produtiva Brasil e Paraguai Castelli (2016) afirma:  

 

 

Com a atratividade deste mercado, aumenta o número de empresas 

brasileiras que cruzam fronteiras e expandem seus negócios, mantendo o 

centro decisório no Brasil e a integração produtiva da unidade no Paraguai 

com as operações no Brasil. Promovem o intercâmbio e a interconexão 

regional, com a implantação de tecnologia, produção a baixo custo, melhora 

na infraestrutura local e capacitação da mão de obra. Ademais, verifica-se 

uma mescla de culturas, sendo famílias constituídas entre cidadãos de ambos 
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os países e tendo, inclusive, o “portunhol” como “idioma oficial” na região. 

Aproveita-se, outrossim, da proximidade e facilidades regionais para a 

disseminação dos produtos e da tecnologia igualmente em outros países da 

América Latina, beneficiando-se, ainda, das vantagens do Mercosul. Isto sem 

falar do acesso a outros mercados, com produtos a preços mais competitivos, 

comparados aos produzidos no Brasil. (CASTELLI, 2016). 
  
 

Os próprios meios de comunicações no Brasil, como jornais reforçam a ideia das 

maquiladoras como motor da economia e principal motivo do crescimento econômico 

paraguaio (PARO, 2014). Mas o que se afere é que o Paraguai ainda é uma economia 

predominantemente agroexportadora e essa dinâmica permanece mesmo quando se trata da 

participação comercial do Paraguai no MERCOSUL e também altamente dependente de 

importações de produtos de alto valor agregado. 
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Mapa 1 

 

           Elaborado pelo autor. Fonte: The Observatory of Economic Complexity, OEC. 

 

Demonstrando que as exportações de produtos industrializados para os países 

membros do MERCOSUL são modestas. Mesmo que o mercado de exportação do Paraguai 

represente 47% da totalidade das suas exportações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://atlas.media.mit.edu/
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Mapa 2 

 

 

           Elaborado pelo autor. Fonte: The Observatory of Economic Complexity, OEC. 

 

Já no caso das importações que tem como destino os países membros do MERCOSUL 

elas representaram 39,2% da totalidade das importações do Paraguai, ou seja, por mais que a 

inserção do Paraguai ao mercado do MERCOSUL seja considerável, o impacto da lei das 

maquila ainda é modesto no fluxo de produtos industrializados de origem paraguaia dentro do 

bloco regional, pelo menos por vias formais.  

 

 

 

 

https://atlas.media.mit.edu/
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Mapa 3 

 

 

           Elaborado pelo autor. Fonte: The Observatory of Economic Complexity, OEC. 

 

Confrontando os dados de 2016 referentes aos mapas de importação e exportação, a 

Lei da maquila existe como lei há 15 anos e quantitativamente pouco mudou o panorama e 

perfil do Paraguai como país depende da agroexportação. Como afirma Cristiana (2016) a Lei 

da maquila existente destes 1997 e foi reavivada em 2013 como resposta ao endurecimento do 

controle fronteiriço brasileiro, que teria acarretado no enfraquecimento do comercio turístico e 

do setor informal sacoleiro por parte do Brasil, que teria Ciudad Del este como principal 

centro de venda de produtos importados pelos paraguaios e vendidos aos brasileiros. Porém a 

indagação sobre as transformações produtivas por via da lei da maquila e o seu impacto no 

MERCOSUL continua, pela dificuldade de mensurar quantitativamente o fluxo de mercadoria 

informa entre o Paraguai e os outros membros do MERCOSUL.  

https://atlas.media.mit.edu/
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Santos (2003) explicita a função das formas geográficas e o seu papel na viabilização 

da difusão do capital hegemônico, por mais que o discurso por trás da Lei da maquila2 seja a 

inserção do Paraguai a economia mundial, promovedora de desenvolvimento tecnológico e da 

industrialização é importante um estudo aprofundado sobre os impactos ocasionado pela 

abertura economia e a renuncia fiscal do estado, nesse sentido a lei da maquila com norma, 

ocasiona formas geográficas que permeiam o desenvolvimento territorial ou aprofunda a 

dependência e contradições internas da formação sócio espacial do Paraguai? E qual é o 

projeto de integração regional que a lei da maquila suscita, a integração regional por meio da 

desterritorialização e fragmentação territorial causada pela formação de regiões competitivas 

(CASTILLO, 2008) e outras regiões opacas no sentido dos serviços públicos? 

Através da analise de variáveis quantitativas analisamos que o combate a desigualdade 

social no Paraguai teve o pior desempenho dos países do MERCOSUL e contém um dos 

maiores níveis de extrema pobreza do bloco, sendo a lei da maquila um modelo produtivo que 

é atribuído como percussor de um desenvolvimento e progresso social como defende o 

governo paraguaio e certos setores capitalista, porém de 2000 a 2015, época da vigência da 

lei, existe uma grande inconsistência tanto na perspectiva de renda da população, quando na 

eficiência da lei em gerar processos de modernização e industrialização, assim como seu 

impacto mínimo no comercio exterior, sendo o Paraguai mesmo depois de uma década da 

existência da lei da maquila uma nação agroexportador, ou seja, seu mercado de exportação 

reside principalmente de produtos primários e de baixo valor agregado e essa condição é a 

mesma mesmo sobre a perspectivo do mercado regional e do MERCOSUL.  

É importante salientar que os projetos de desenvolvimento regional por meio da 

subordinação e abertura econômica ao capital econômico não é uma estratégia de integração 

econômica nova e remete ao processo de mundialização do capital (SANTOS, 2000) assim 

como reflete as estratégias geopolíticas estadunidenses frente ao continente latino americano. 

Quando colocado em questão qual a eficiência da industrialização por via normatiza e 

através desse modelo produtivo, questionamos a capacidade de transferência e 

territorialização de novas tecnologias e inovações, que sejam capazes de alavancar de fato um 

processo de industrialização e modernização que sem contramedias fiscais ou normativas que 

vão nesse sentido, tornam a lei da maquila uma mera oportunidade para a mobilidade de  

plantas produtivas do Brasil para o Paraguai que buscam mão de obra mais barata e um carga 

 
2 Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay.  “Ley de Maquila: una alternativa de desenvolvimiento regional”, 

Disponível em: < http://www.maquila.org.py/?p=2551/> Acesso em: 29 de novembro 2017. 

 

http://www.maquila.org.py/?p=2551
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tributaria mais baixa e assim alavancarem suas taxas de lucros, mas sem resolvem os 

problemas ou até mesmo agravar a vulnerabilidade territorial. 

 

Gráficos 1, 2 e 3 

 

 

Elaborados pelo autor. Fonte: Banco Mundial. 

 

Logo conseguimos refletir que a lei da maquila é mais uma estratégia de captação de 

investimentos externos do que um processo de industrialização de fato, porque primeiro como 

citado não existe modernização ou transformação tecnológica e segundo não transforma as 

estruturas sociais dos pais. Já os impactos no MERCOSUL são modestos, existe um aumento 

nos laços econômicos entre os países do bloco e o Paraguai, avanço que tem certo 

https://atlas.media.mit.edu/
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intermediário a lei das maquila, mas é insuficiente para alavancar as relações comerciais entre 

o Paraguai e o bloco econômico.  

 

Gráfico 4 

 

Fonte: MACIEL, 2017. 

 

Como podemos ver no gráfico apresentado acima existe uma grande disparidade em 

relação aos países presentes no empreendimento das maquiladoras no Paraguai, sendo o 

Brasil, Uruguai, Estados unidos e Argentina a presença mais preponderante respectivamente. 

Porém a capacidade de atração de empresas brasileiras destoa de forma surpreendente 

salientando ainda mais o papel regional desse modelo produtivo. Logo a Lei de maquila não 

oferece ao Paraguai uma oportunidade de desempenhar outro papel na divisão internacional 

do trabalho, sendo condicionado a receber plantas produtivas sem necessariamente 

desenvolver suas forças produtivas próprias. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da reflexão sobre o modelo produtivo das maquiladoras do Paraguai, 

conseguimos empreender um paralelismo de tal empreendimento com a necessidade do 

Paraguai de aumentar os seus fluxos de capitais transfronteiriças, ou seja, pela sua condição 
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territorial, sendo um país mediterrâneo sem acesso ao mar, tem como o mercado regional um 

importante nexo econômico e tal modelo produtivo tem certo êxito em atrair investimentos 

dos países do MERCOSUL, porém a presença de plantas produtivas de países de fora do 

bloco são escassas, questionando a eficácia de tal modelo para uma inserção internacional 

mais profunda. 

Como analisado os impactos econômicos existem, mas os ganhos de tais processos não 

necessariamente são territorializados, ou seja, o baixo coeficiente de apropriação da 

propriedade intelectual, o investimento estatal necessário para dar condições de produção às 

maquiladoras e o retorno mínimo a maquina publica, acentuam a dependência e 

vulnerabilidade territorial da formação sócio-espacial paraguaia a um capitalismo predatório 

que não transforma a realidade social. Tratando das contradições ao processo de integração 

regional e o do MERCOSUL, tal modelo produtivo representa o aumento dos laços produtivos 

dos países associados, mas quando pensamos em um processo de integração para além de 

mero interesse econômico as maquiladoras não se perfazem como uma alternativa para o 

desenvolvimento regional.  
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DESNACIONALIZAÇÃO DOS SETORES PRODUTIVOS E DE 

SERVIÇOS BRASILEIRO DE 1990 A 2016 
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RESUMO 
O presente artigo tem por objetivo demostrar o processo de desnacionalização das empresas brasileiras a partir 

de 1990 até 2017, sob a influência da abertura econômica e a égide de um sistema econômico baseado na 

lucratividade do capital financeiro que segundo Medeiros (2015), com as contribuições de Lenin, apontam que o 

processo de financeirização faz parte da dinâmica do capital financeiro, na fase monopolista-imperialista do 

capitalismo. Está fase, segundo os autores, e que na análise do processo de desnacionalização de empresas 

brasileiras, se justifica por um pequeno número de grupos monopolistas estrangeiros concentrarem seus capitais 

nas fusões e aquisições (F e A) em diferentes setores produtivos e de serviços nacionais. O processo de 

desnacionalização das empresas pode ser observado em alguns setores específicos; energéticos, alimentares, 

agrícolas, e ainda nos setores de serviços; na saúde, educação, tecnologia da informação (TI) e bancário. Os 

grupos que adquiriram ou fundiram os capitais com as empresas nacionais têm origem norte americanas, 

chinesas, inglesas, entre outros e, atuam tanto nos setores produtivos bem como em grandes grupos de 

investidores. Utilizaremos os dados da KPGM5 que apresentam os números das Fusões e Aquisições (F e A), 

desde 1994 a 2017. Estes dados são importantes para demostrar a dinâmica das F e A ao longo do tempo, e como 

os interesses dos grupos empresariais e financeiros muda de setores produtivos dependendo do momento 

econômico, visando setores mais lucrativos e possíveis de expansão de mercado.  
 

 

Palavras-chaves: Desnacionalização, Capital Financeiro, Fusões e Aquisições. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Para entender o processo brasileiro de desnacionalização vivido pelo setor industrial e 

de serviços nas últimas décadas recorremos aos estudos realizados por Lenin em sua obra 

“Imperialismo Etapa Superior do Capitalismo”, a qual o autor estuda a evolução do 

capitalismo, apontando para as mudanças que ocorreriam na evolução do capitalismo. Como o 

título da obra sugere, e que nos é importante para o estudo da atual realidade da economia 

brasileira, Lenin, há 100 anos, demostrou que o surgimento do imperialismo, na forma de 

Estados, seria submetido aos interesses do capital. A fusão do capital industrial com o capital 

bancário no século XIX, deu origem, ao capital financeiro. O capital financeiro, por sua vez, 

atribui Lenin;  

 
3  Moacir Roberto Heimann, formado em Geografia Licenciatura e atualmente Mestrando em Geografia pela 

Unioeste- Universidade Estadual do Oeste do Paraná- Campus de Francisco Beltrão PR. E-mail: moarh@hotmail.com. 
4  Leonardo Martins, formado em Geografia Licenciatura e atualmente Mestrando em Geografia pela Unioeste- 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná- Campus de Francisco Beltrão PR. E-mail: Leonardo.martinslm@hotmail.com. 
5  Empresa de prestação de serviços profissionais, que incluem auditoria, impostos e consultoria de gestão e 

estratégica, Assessoria Financeira e em processos de Fusões & Aquisições, restruturações, serviços contábeis e terceirização. 

Segundo informações da própria empresa, disponíveis em: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/br/pdf/2017/07/br-

fusoes-aquisicoes-1o-trimestre-2017.pdf. Acesso em 05/01/2018. 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/br/pdf/2017/07/br-fusoes-aquisicoes-1o-trimestre-2017.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/br/pdf/2017/07/br-fusoes-aquisicoes-1o-trimestre-2017.pdf
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Como é próprio do capitalismo em geral separar a propriedade do capital da 

sua aplicação à produção, separar o capital-dinheiro do capital industrial ou 

produtivo, separar o rentista, que vive apenas dos rendimentos provenientes 

do capital dinheiro, do empresário e de todas as pessoas que participam 

diretamente na gestão do capital. O imperialismo, ou domínio do capital 

financeiro, é capitalismo no seu grau superior, em que essa separação 

adquire proporções imensas. O predomínio do capital financeiro sobre todas 

as demais formas do capital implica o predomínio do rentista e da oligarquia 

financeira, a situação destacada de uns quanto Estados de “poder” financeiro 

em relação a todos os restantes. Pode-se avaliar a dimensão deste processo 

através dos dados estatísticos das emissões de toda a espécie de valores 

(LENIN, 2011, p. 176 -177). 
 

 

Os efeitos do processo de financeirização do capital afetaram a economia brasileira a 

partir da década de 1980 e, nas décadas seguintes se verifica um aprofundamento no processo 

de F e A das empresas nacionais.  A explicação para o processo está ligada a uma série de 

medidas adotadas pelo centro financeiro, os Estados Unidos.  As baixas taxas de crescimento 

dos setores produtivos a partir da década de 1960 e com o agravamento da crise do petróleo 

dos anos de 1973, levou os Estados Unidos ao rompimento do padrão de Breton Woods, a 

desregulamentação do sistema financeiro e elevação nas taxas de juros.  

Para o Brasil, que teve sua industrialização baseada em grande maioria com capital 

externo, passou a partir da década 1970, a sentir os efeitos das políticas econômicas adotadas 

pelos Estados Unidos. Uma das principais razões, foi o aumento na taxa de juros sobre o 

capital já utilizado, passando de taxas anuais em torno de 2% para estrondosos 21% anual.  

Outro ponto foi a diminuição do crédito para novos financiamentos, que restringiu o 

acesso a novos capitais para investimentos nos setores produtivos. Os efeitos para o Brasil foi 

o endividamento público, redução nos investimentos para os setores produtivos, e, a partir dos 

anos de 1990, a adoção do Consenso de Washington e, segundo Medeiros e Sampaio (2016); 

 

 

Na década de 1990 o processo avança aceleradamente. A interligação 

eletrônica de bolsas e dos mercados financeiros, os mercados de futuros, o 

crescimento dos fundos de investimentos, as novas formas de contabilidade e 

distribuição dos lucros baseados em expectativas futuras, levaram ao 

crescimento sem precedentes da financeirização e seu descolamento dos 

setores produtivos. Tradicionalmente, os investimentos financeiros lucravam 

com os setores produtivos nos quais investiam, agora, os setores produtivos 

só lucram com as maquinações financeiras. 
 

 

Como apresentado pelos autores, a substituição de investimentos em setores 

produtivos que levou ao processo de industrialização, gradativamente passa aos investimentos 
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em mercados de futuros, compra de ações, fusões e aquisições.  Os Estados Unidos, em 

conjunto com o FMI e o Banco Mundial, elaboraram o Consenso de Washington no final dos 

anos de 1989.  

Para garantir o funcionamento da política econômica externa que os Estados Unidos 

planejaram, foi necessária uma mudança no mercado mundial. Diferentemente do pós II 

Guerra Mundial em que os países mantinham uma política de proteção de seus mercados e a 

economia fechada, os países que adotaram as medidas do Consenso de Washington, inclusive 

o Brasil, abrem seus mercados sem a proteção à indústria interna. A difusão do modelo 

econômico pode ser verificada em Medeiros e Sampaio (2016);  

 

 

A vitória norte-americana na Guerra Fria e o fim da URSS possibilitou uma 

ação mais agressiva por parte dos EUA para expandir suas áreas de interesse, 

seja por meio do soft power (ação por meio das ideologias sociais, culturais, 

ONGs, “jornalismo econômico” pago, financiamento de grupos opositores 

etc.) ou mesmo do hard power (as invasões propriamente ditas, como as 

ocorridas no Oriente Médio e Iugoslávia nos anos 1990). A ideologia da 

globalização “naturalizou” a expansão das políticas neoliberais para os 

países periféricos, possibilitando a compra de ativos por meio de uma forte 

internacionalização de empresas industriais privadas ou estatais e o próprio 

mecanismo da desregulamentação que possibilitou a entrada no processo de 

financeirização mundial. 
 

 

O Brasil adota estas medidas neoliberais a partir da ruptura política com os militares, 

sob a bandeira da democracia, a partir dos anos 1990, os governos de Collor e FHC criam 

políticas voltadas a atender o mercado, seguindo os passos neoliberais indicados pelo FMI. 

Para entender o que significou esta mudança faremos um breve resumo histórico sobre 

o desenvolvimento econômico brasileiro a partir de 1930.   

Utilizando do conceito de nacional-estadismo ou mesmo nacional desenvolvimentista, 

como projeto nacional econômico adotado no Brasil a partir de 19306 até o final do período 

militar, que se baseava em um Estado forte, centralizador, interventor e planejador, pretendia 

financiar e desenvolver a indústria, substituindo o modelo de importação de bens 

industrializados. Transformando o país de produtor primário, alcançando a revolução 

industrial brasileira.  

Os investimentos na industrialização pesada, siderurgia, petróleo, na indústria química 

e a criação de instituições para incentivar o desenvolvimento tecnológico, deram a dinâmica 

econômica. Os dados do período de 1956 a 1960 apresentam que a taxa média de crescimento 

 
6  Sobre este período ver ZAHLUTH, FONSECA, 2012.  
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econômico foi de 8,1%, com o setor industrial chegando a 25,6% do PIB. Sob o governo de 

Juscelino Kubistchek, o plano é superar a necessidade de energia e transporte e ampliam-se os 

investimentos na construção de novas hidroelétricas (Três marias e Furnas em malha 

rodoviária e ferroviária (6.000 quilômetros em rodovias e 2.000 quilômetros em ferrovias) 

(FERREIRA, 2012, p.304).  

No período de 1960 a 1964, com o governo de João Goulart, o modelo econômico de 

desenvolvimento centralizado pelo Estado, ampliou os investimentos na indústria de base 

(usinas Cosipa, Cariacica, Usiminas e Aços da Vitória), na geração de energia (fundação da 

Eletrobrás), criaram-se as refinarias de petróleo; Alberto Pasqualini (RS), Gabriel Passos, 

Artur Bernardes (BH), Landulfo Alves (BA) e Duque de Caxias (RJ). Armazenamento e 

distribuição, os oleodutos de Belo Horizonte e Porto Alegre. (FERREIRA, 2012, p.305) 

Mesmo com os avanços econômicos e sociais, em 1964, com o apoio externo dos 

Estados Unidos, ocorre o Golpe Militar. Alinhados com a ideologia da guerra fria em 

combater os comunistas, os militares não abandonaram o projeto nacional7. Neste período o 

Brasil viveu o chamado milagre econômico. Os militares investiram na criação de 

infraestruturas; no setor petroquímico (incentivos a Petrobras), nas telecomunicações 

(Telebrás), na siderurgia (Siderbrás), na geração de energia (Itaipu), em rodovias, e 

agricultura, com a criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Os 

militares investiram no desenvolvimento estrutural do Brasil, com a criação de algumas das 

mais importantes empresas estatais do período. Também atuaram com PAEG (Programa de 

Ação Econômica do Governo) nas normas financeiras; 

 

 

Desenvolveu políticas de estabilização econômica e, em conjunto, com 

transformações institucionais, principalmente no mercado financeiro, como 

por exemplo; a criação da correção monetária e do Banco Central, de certa 

maneira, prepara a economia para o milagre econômico e, também, 

aprofunda as características de um modelo econômico dependente e 

associado ao capital estrangeiro mantendo a matriz industrial implementada 

com o Plano de Metas. (CARTA CAPITAL, 2012). 
 

 

Os governos militares, como os governos anteriores, utilizaram de financiamento 

externo para desenvolver a indústria nacional, com os chamados petrodólares, com a crise do 

petróleo que de início afetou os Estados Unidos, desencadeou-se um processo de elevação nas 

taxas de juros, afetando diretamente a situação econômica brasileira, causando a crise 

 
7  Nosso objetivo aqui não é discutir as crises políticas que levaram as rupturas e trocas de governo, tão pouco 

colocar opiniões sobre o período militar.  
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econômica e o endividamento externo.   O período de 1930 (Era Vargas), (mesmo no período 

militar, 1964 a 1985), a 1985, o que predominou foi a presença do Estado, desempenhando a 

proteção das instituições locais, a propriedade pública de indústrias estratégicas, tarifas e 

subsídios que protegiam as empresas nacionais (PETRAS, 2001, p.10).   

Com a Europa e Japão reconstruídos, o Plano Marshall perde sua capacidade de 

acumular capital e inicia-se a crise nos setores produtivos dos países centrais do capitalismo 

pós II Guerra (1960). O capital acumulado pelas multinacionais americanas durante a 

reconstrução da Europa necessitava se revalorizar a partir de reinvestimentos produtivos.  

Os bancos que acumularam esse dinheiro trataram de emprestá-lo a juros baixos, e, o 

Brasil utilizou destes recursos para financiar seu projeto nacionalista de desenvolvimento. 

Entre 1960 a 1967, o Brasil se tornou o quarto maior receptor de recurso externos, chegou em 

1969 com dívida externa equivalente a US$ 4,4 bilhões (Pedras 2010). Com os efeitos 

causados pela crise do petróleo (1973), e o fracasso militar dos Estados Unidos na guerra do 

Vietnã (1975), levaram os Estados Unidos, na tentativa de recuperação de sua hegemonia 

econômica e política, iniciar uma série de mudanças econômicas, e nas décadas de 1980 e 

1990, instaurando um novo modelo econômico para os países periféricos.  Os resultados para 

os países endividados foi promover a agenda de liberalização econômica, das privatizações de 

empresas públicas para iniciar as negociações das dívidas externas. 

Este modelo se basearia no ajuste estrutural, com a economia liberalizada e 

desregulamentada. Como já mencionamos anteriormente, e nas palavras de Bandeira (2004); 

 

 

O conjunto de medidas conhecido como Consenso de Washington, resumia-

se na recomendação de que o Estado se retirasse da economia, quer como 

empresário quer como regulador das transações domésticas e internacionais, 

a fim de que toda América Latina se submetesse às forças do mercado. 
 

 

Segundo Medeiros e Sampaio (2016), foi utilizado a ideologia da globalização para a 

expansão das políticas liberais; 

 

 

Possibilitando a compra de ativos por meio de uma forte internacionalização 

de empresas industriais privadas ou estatais e o próprio mecanismo da 

desregulamentação que possibilitou a entrada no processo de financeirização 

mundial. 
 

 

O Brasil seguiu o modelo proposto pelo Consenso de Washington a partir da ruptura 

política com os militares, nos governos de Fernando Collor de Melo e Fernando Henrique 
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Cardoso. Os grupos financeiros passam a controlar as políticas econômicas, e os 

investimentos nos setores produtivos foram amplamente atingidos pelas regulamentações, 

ficando restritos aos investimentos de capitais externos.  

Diferentemente dos países asiáticos, a exemplo da China, que mesmo com a abertura 

da economia em 1979, manteve o Estado promotor do desenvolvimento econômico, com a 

proteção do mercado interno, financiamento ao desenvolvimento tecnológico, subsídios em 

P&D e aproximando empresas a universidades e centros de pesquisas. O projeto de nação 

almejado pelo Partido Comunista Chinês realizou reformas no sistema financeiro; separando 

bancos de financiamento de políticas de desenvolvimento, de bancos comerciais. O objetivo 

desta reforma foi impedir que o sistema financeiro atuasse no financiamento de empresas 

estatais com menor eficiência, direcionando recursos para setores de maior produtividade.  

O modelo econômico chinês conseguiu em pouco mais de três décadas, colocar a 

China em segunda economia mundial, com taxas medias de crescimento em torno de 8,5% ao 

ano, e, ultrapassando os Estados Unidos no setor de comercio. 

Outro elemento, que veremos a seguir, é a participação de grupos de empresas 

chinesas participando do processo de F e A de empresas brasileiras. 

O modelo adotado a partir de 1990, pelo Brasil e os demais países periféricos, segundo 

Bandeira (2004), possibilitou a compra de ativos por meio de uma forte internacionalização de 

empresas industriais privadas ou estatais e o próprio mecanismo da desregulamentação que 

possibilitou a entrada no processo de financeirização mundial. Este mecanismo deu início ao 

processo de desnacionalização das empresas brasileiras.  Como veremos a seguir, dados e 

gráficos que demostram a evolução do processo de F e A das empresas nacionais, que como 

vimos, teve o ponto de origem no esgotamento do Plano Marshall e a crise de expansão do 

capitalismo na década de 1960. 

 

 

 

ATUAÇÃO DO SISTEMA FINACEIRO NO PROCESSO DAS FUSÕES E 

AQUISIÇÕES DAS EMPRESAS E SETORES DE SERVIÇOS NO BRASIL A PARTIR 

DE 1994 A 2017: DESNACIONALIZAÇÃO 

 

Os rumos do desenvolvimento econômico do Brasil a partir de 1990, seguiram, 

segundo Bandeira (2002), as recomendações feitas aos países periféricos do capital. Tais 
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recomendações davam conta de que, para a estabilização monetária e o pleno 

restabelecimento das leis do mercado os países deveriam;  

 

 

1-Disciplina fiscal; 2- mudanças das prioridades no gasto público; 3- reforma 

tributária; 4- taxas de juros positivas; 5- taxas de câmbio de acordo com as 

leis do mercado; 6- liberalização do comércio;7- fim das restrições aos 

investimentos estrangeiros; 8- privatizações das empresas estatais; 9- 

desregulamentação das atividades econômica; 10- garantia dos direitos de 

propriedade  (BANDEIRA, 2002, p.50). 
 

 

Ao tornar realidade as ideias liberais da globalização, o Brasil em poucos anos, perdeu 

a participação do setor produtivo no PIB.  

 

Tabela 01- nível de participação da participação do setor industrial no PIB. 

Planos/governos Part. no PIB Anos  

Resultado da política varguista 19,9 % 1946/47 

Planos e Metas Juscelino Kubitschek 28 % 1961 

Milagre Econômico militares 33 % 1973 

 II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) 36 % 1985 

 Abertura econômica (Collor) 26,5 % 1990 

PAC (Lula) 14,6 % 2011  

Fonte: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/4620/1/td_2105.pdf, Acesso em; 19/01/2018. 
 

 

O quadro 1, representando a evolução da participação do setor industrial no PIB, e 

como podemos observar, ouve um forte aumento entre 1946/47 a 1895. 

 De 19,5 % em 1946 a 36% em 1985, isso significa que neste período o aumento da 

participação do setor industrial no PIB foi em torno 80%.  

Estes dados são importantes, pois demostram que durante mais 50 anos (de 1930 a 

1980/85), o projeto de desenvolvimento nacional, com o Estado forte, promotor do 

desenvolvimento, conseguiu mudar a realidade do Brasil, transformando o país agrário 

exportador, para um país industrializado.  

O segundo resultado, demostrado no texto, e com os dados do quadro, apresentam a 

queda na participação industrial em relação ao PIB a partir a abertura econômica e as medidas 

liberais adotadas a partir de 1990. Ainda em 1985 a participação foi de 36%, e em menos de 

uma década, sob o efeito do aumento da taxa de juros realizado pelos Estados Unidos, a 

participação industrial teve queda de 9,5% no PIB, chegando em 1990 a 26,5%.  O que pode 

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/4620/1/td_2105.pdf
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ser verificado é que os resultados das políticas liberais, com o afastamento do Estado, 

desregulamentação da economia, tiveram impacto negativo no processo de industrialização.  

Mesmo no governo de Luiz Inácio da Silva (Lula), 2002 a 2010, período de 

recuperação econômica, incentivadas pelo aumento no consumo e ganhos salariais, não foram 

feitas mudanças estruturais e legislativas que alterassem o modelo liberal. E, como 

apresentado no quadro 1, em 2011, a participação da indústria de transformação atingiu o 

valor de 14,6% do PIB. Assim, nas duas últimas décadas, a indústria de transformação perdeu 

aproximadamente 60% de participação relativa no PIB. Em 1947, no imediato pós-guerra e 

mesmo antes do Plano de Metas, ela detinha uma participação relativa 36% superior ao ano de 

2011. O gráfico a seguir a presenta a evolução da queda na participação industrial. 

 

 

Gráfico 1: queda na participação industrial em relação ao PIB. 

 

          Fonte: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/4620/1/td_2105.pdf. acesso em; 19/01/2018. 
 

 

 

 O gráfico 1, apresenta a queda da participação industrial, demostrando em diferentes 

períodos a evolução do processo. Em relação a China, que mencionamos anteriormente, que 

continuou com o processo de desenvolvimento mantendo rígidas regulamentações sobre o 

capital, poderemos ver e comparar no gráfico a seguir, como ocorre a evolução da 

participação do setor industrial no PIB chinês.  

Em comparação com o Brasil, a participação do setor industrial chinês manteve uma 

constante participação em relação ao PIB, isso se deu, devido ao planejamento e controle do 

Estado nas atividades econômicas, já mencionadas anteriormente. A China, seguiu o caminho 

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/4620/1/td_2105.pdf
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do desenvolvimento econômico que o Brasil apresentou durante sua fase de expansão 

industrial até a década de 1980.  

 

Gráfico 2: Participação do setor industrial chinês em relação ao PIB. 

 
Fonte: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/4620/1/td_2105.pdf. acesso em; 19/01/2018. 

 

Este processo de desindustrialização está ligado ao processo de desnacionalização das 

empresas nacionais. Com a abertura econômica, o capital externo passou a incorporar as 

empresas nacionais, no processo de F e A. As empresas estatais ou privadas fazem parte do 

processo. Os dados a seguir, demostraram quais os setores de interesse do capital financeiro 

ao longo do processo de desnacionalização brasileira. Os dados utilizados são da KPGM, 

empresa de prestação de serviços profissionais, que incluem auditoria, impostos e consultoria 

de gestão e estratégica, Assessoria Financeira e em processos de Fusões & Aquisições, 

restruturações, serviços contábeis e terceirização.  

Estes dados podem nos dar suporte para entender como o capital especulativo atua 

segundo o setor mais cotado a gerar lucros. 

Os dados representam o total de F e A realizados em cada ano. No endereço da página 

de web8 da KPGM, as series iniciam em 1994, e seguem até 2016, para nosso trabalho, 

usaremos dados dos anos relativos em que apresentem mudanças nos setores em que mais 

tiveram F e A.  

 

 

 
8 A sequência anual do total de F e S, está disponível no link da KPGM: 

https://home.kpmg.com/br/pt/home/insights/2017/10/fusoes-aquisicoes-2o-trimestre-2017.html 

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/4620/1/td_2105.pdf
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Tabela 02: total de F e A referente ao ano de 1994 

    

Fonte:https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/br/pdf/2017/07/br-fusoes-aquisicoes-1o-trimestre-

2017.pdf.acesso em; 20/02/2018. 

 

Os dados da tabela 2, apresentam o total de F e A no ano de 1994, e apresenta o setor 

de alimentos, bebidas e fumo em primeiro lugar, somando 21 transações. Os motivos para tal 

resultado podem ser verificados em COUTO (2001); 

 

 

Decididamente, e apostando nas virtudes cívicas de um sistema globalizado, 

o governo assumiu o pressuposto de auto capacidade apoiando-se para tanto 

na fixação da taxa de câmbio e no acúmulo de significativo saldo de divisas 

internacionais. Dessa forma, considerando-se a importância da chamada 

âncora verde11 para a consecução das metas de controle inflacionário, o 

abastecimento foi se tornando como que um apêndice do plano de 

estabilização econômica então em curso. 
 

 

Seguindo o plano de liberalização econômica, podemos verificar que o setor de 

alimentos e bebidas, foi posto em segundo plano pelo governo Collor e FHC.  

E os efeitos foram rapidamente surgindo. Com a realização de Fe A, criam-se o 

monopólio na indústria alimentar9.  

 
9  Para entender o processo de industrialização e urbanização e início da modernização da agricultura ver em: 

Introdução ao Desenvolvimento Econômico Brasileiro de Ignácio Rangel, 1990.  

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/br/pdf/2017/07/br-fusoes-aquisicoes-1o-trimestre-2017.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/br/pdf/2017/07/br-fusoes-aquisicoes-1o-trimestre-2017.pdf
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Outro dado importante é o segundo colocado, a partir de 1994 a 2004, é marcada pela 

F e A entre as instituições financeiras brasileiras, estatais e privadas, e começa a entrada para 

o mercado financeiro nacional de bancos estrangeiros.  

 

Tabela 03: Principais F e As no Setor Bancário Nacional/ Privado 

 

Fonte: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1233.pdf. Acesso em 19 de janeiro de 2018. 
 

 

No projeto de privatizações de bancos, o Itaú foi o maior beneficiado na compra de 

bancos públicos, em 1997, compra o Banerj que pertencia ao governo do RJ pelo valor de 

R$ 311 milhões. Nos anos seguintes também comprou o Banestado (Paraná), o Bemge (Minas 

Gerais) e o BEG (Goiás)10.   

Este processo de F e A que ocorre no sistema bancário, é importante pois nos 

apresenta a monopolização do sistema financeiro. O Governo brasileiro, como já apontado, 

diferente do governo chinês que reformou o sistema financeiro com o objetivo de impedir que 

bancos privados financiassem empresas estatais, o que se verificou no Brasil foi a absorção 

dos bancos estatais pelo sistema financeiro privado.  

Os dados que serão apresentados na tabela 4, representam as F e A de 2011. Para 

verificar a mudança de interesse dos investidores em relação os principais setores. 

 

 

 

 

 
10  Para maior entendimento deste processo recomenda-se analisar o texto Fusões e Aquisições Bancárias No Brasil: 

uma avaliação da Eficiência Técnica e de Escala, disponível em: 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1233.pdf, acesso em/ 19/01/2018. 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1233.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1233.pdf
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Tabela 04: total de F e A referente ao ano de 2011 

Fonte:

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/br/pdf/2017/07/br-fusoes-aquisicoes-1o-trimestre-2017.pdf. Acesso em; 20 de 

fevereiro de 2018. 

  

 

A tabela 4, de 2011, apresenta mudanças significativas em relação as F e A de 1994. O 

primeiro ponto apresenta a mudança dos setores que tiveram maiores F e A, em 1º e 2º 

lugares, estão Tecnologia da informação (TI), e Telecomunicações e mídia. A estratégia dos 

grupos internacionais é monopolizar os setores que mais se desenvolvem, no ano de 2011, das 

10 maiores empresas, 6 eram na área de TI.  

O que também se destaca é o número total, somando 817, F e A no ano de 2011, 3 

anos após a crise da bolsa imobiliária nos Estados Unidos.  Segundo Medeiros e Sampaio 

(2016); Maior acumulação de reservas em países emergentes com alto nível de 

industrialização (China, Coréia do Sul), e em países ricos em recursos naturais (Brasil, Rússia, 

Venezuela, países do Oriente Médio).  Estes elementos podem ser uma das explicações do 

aumento das F e A ocorridos no Brasil.  

Outro fator importante, mencionados por Medeiros e Sampaio (2016);  

 

 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/br/pdf/2017/07/br-fusoes-aquisicoes-1o-trimestre-2017.pdf
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As estratégias americanas na região tornaram-se mais intensas nos meados 

da década de 2010, incentivando grupos oposicionistas ou mesmo “golpes 

constitucionais” como o ocorrido no Paraguai e o que vem ocorrendo no 

Brasil. 
 

 

E a estratégia Norte Americana para o Brasil pode ser verificada com o impeachment 

de Dilma Rousseff, que iniciou em 2 de dezembro de 2015, com uma duração de 273 dias, o 

caso se encerrou em 31 de agosto de 2016, tendo como resultado a cassação do mandato da 

então presidente, Michel Temer, vice, ao tomar posse, inicia seu plano de governo “Ponte 

Para o Futuro”.  

Uma das principais propostas aprovada foi a Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC) 55, conhecida como PEC do teto dos gastos públicos. A proposta fixa um limite para os 

gastos do governo pelos próximos 20 anos, e a partir de 2018 e, limita os investimentos para 

as áreas de educação e saúde.  Entre outras medidas que o governo atual busca implantar, com 

a justificativa de resolver a crise, a PEC 55, aprovada pela Câmara dos deputados, aprovada 

pelos senadores e sancionada pelo presidente Michel Temer, já apresenta os efeitos nos 

setores da saúde e educação.  

Ocupando o 7ª, hospitais e laboratórios de análises clínicas com 31 F e A, e, ocupando 

o 12º, o setor de educação, com 19 F e A, os dados da tabela 5 demostram a realidade e os 

efeitos da PEC 55 para os setores de serviço. o que se verifica é o avanço dos monopólios 

financeiros sobre os setores. A limitação dos investimentos do Estado na área de saúde, e com 

a Lei 13.097/201511 que permite a atuação do capital estrangeiro atuar no setor, criaram as 

possibilidades das F e A no setor de saúde.  

O setor da saúde representa 10% PIB, e o sexto maior mercado global e, entre 2015 e 

2016, foram realizadas 117 transações do tipo F e A, os valores chegaram a R$ 18 bilhões, do 

total das transações, 45 não divulgaram os valores.  

A origem do capital esterno pode ser verificada na tabela 06, nela podemos observar o 

nível de participação dos países nas F e A no Brasil entre 2016 e 2017. O avanço dos capitais 

externos sobre os setores pode ser verificado na tabela 06. 

 

 

 

 

 
11   A Lei nº 13.093/2015, que permite a atuação do capital estrangeiro direto ou indiretamente, inclusive controle  de 

empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde, pode ser verifica no Capitulo XVII, Art. 25 e Art. 53 em: 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-13097-2015.htm, acesso em 19/01/2018. 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-13097-2015.htm
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Tabela 05: total de F e A referente ao ano de 2016 

 

Fonte:<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/br/pdf/2017/07/br-fusoes-aquisicoes-1o-trimestre-

2017.pdf.>Acesso em:  20 de fevereiro de 2018. 

 

Na tabela 06, podemos observar os países de origem dos capitais que investem nas F e 

A no Brasil, um dado importante é o número de capitais Norte Americanos presentes nas 

transações financeiras no Brasil, totalizando 24. E, chineses, com 8 participações. Estes dados 

podem ser interpretados para entender o papel que os Estados têm na manutenção dos 

interesses econômicos dos seus capitais.  

Esse capital externo passou a entrar no país nas últimas décadas não como 

investimentos em setores produtivos, ou seja, em investimentos diretos nas aquisições de 

setores produtivos já instalados. Esses capitais buscam lucrar a partir das cadeias produtivas 

nacionais, o papel dos setores passa a servir os interesses dos sócios dessas empresas. 

Esse movimento faz parte do processo já mencionado, a origem desses capitais 

demostra o avanço internacional e o interesse dos grandes monopólios em garantir acessos a 

matérias primas e total controle produtivo. 

 

 

 

 

 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/br/pdf/2017/07/br-fusoes-aquisicoes-1o-trimestre-2017.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/br/pdf/2017/07/br-fusoes-aquisicoes-1o-trimestre-2017.pdf
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Tabela 06: Origem dos Capitais que Investem em F e A no Brasil 

 

Fonte:https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/br/pdf/2017/07/br-fusoes-aquisicoes-1o-trimestre-

2017.pdf.acesso em; 20/02/2018. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O avanço do capital financeiro a partir de 1990, com a ideologia da globalização 

mostrou-se capaz de influenciar as políticas econômicas adotas em cada país. O Brasil, desde 

este período, adotou as leis do mercado internacional, abrindo seu mercado sem criar uma 

legislação regulamentária.  

Em comparação com outros Estados, vide a China, que abriu seu mercado para os 

capitais estrangeiros, criou um sistema de normas regulamentais que para que o capital 

esterno investisse em seu país deve seguir exigências de transferência tecnológicas, além, do 

que, protege suas empresas, através de incentivos fiscais, financeiros. Isto fez com que de uma 

economia fechada, em 3 décadas se tornasse uma das principais potencias mundiais.    

Este processo de F e A, pode reduzir o número de empresas atuando em diferentes 

setores, criando monopólios. É um processo dinâmico, e em expansão. Os resultados deste 

processo ainda não podem ser previstos, pois a capacidade do capitalismo de se transformar o 

torna em processo inacabado. 

 

 

 

 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/br/pdf/2017/07/br-fusoes-aquisicoes-1o-trimestre-2017.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/br/pdf/2017/07/br-fusoes-aquisicoes-1o-trimestre-2017.pdf
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PRECEITOS DE WASHINGTON: 

AS INFLUÊNCIAS NEOLIBERAIS NA AMÉRICA LATINA 

 
Joel Menezes Barreto Junior 12 

Armstrong Pereira da Silva 13 

   

RESUMO 
Este ensaio buscou traçar o histórico do neoliberalismo desde seu nascimento enquanto doutrina teórica, seu 

desenvolvimento enquanto práxis política até sua projeção para a América Latina.  Para tanto, foi feito um 

estudo qualitativo e de natureza descritiva, a partir da revisão de literatura dos estudos de Anderson (1995, 

1999), Batista (1994), Harvey (2007), Hobsbawm (1995) e Martins (2011) com o objetivo de refletir sobre a 

ascensão do neoliberalismo e sua projeção sobre a América Latina na década de 1990. Concluiu-se que as 

reformas neoliberais tiveram uma ampla adesão pelos Estados latino-americanos, sobretudo, por conta do 

contexto da crise da dívida, da pressão feita por meio do consenso de Washington e devido ao fim da Guerra 

Fria.    

Palavras-chave: neoliberalismo; consenso de Washington; América Latina.  

  

INTRODUÇÃO 

 

Apesar da constatação dos seus escassos resultados para a América Latina 

(MARTINS, 2015, p. 319) e diante do cenário de transição do epicentro da economia-mundo 

capitalista para a China, a ideologia neoliberal persiste (ARRIGHI, 2008, p. 17). Na América 

Latina contemporânea – sobretudo após o agravamento da crise de acumulação de capital em 

2008 – o neoliberalismo acentuou-se pondo em risco as democracias estabelecidas no “giro à 

esquerda” do início do século XXI.  

O esvaziamento da União das Nações Sul-americanas (UNASUL), fórum de diálogo 

regional e o pedido de ajuda da Argentina ao Fundo Monetário Internacional (FMI) são 

indícios mais recente da acentuação das ideias neoliberais, marcada sobretudo pela 

aproximação dos países latino-americanos à Washington e às instituições monetárias e 

financeiras internacionais.  

Em um cenário contemporâneo marcado por incertezas quanto ao futuro dos Estados 

da região latino-americana, o presente trabalho resgata as discussões sobre o neoliberalismo 

da década de 1990. Metodologicamente, esse ensaio, de caráter qualitativo e natureza 

descritiva, fez uma revisão de literatura a partir dos estudos de Anderson (1995, 1999), Batista 

 
12  Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Integração Contemporânea da América Latina, Universidade 

Federal da Integração da América Latina (UNILA). E-mail: barretoo.jr@gmail.com.  
13  Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Integração Contemporânea da América Latina, Universidade 

Federal da Integração da América Latina (UNILA). E-mail: armstron3@hotmail.com.  

mailto:barretoo.jr@gmail.com
mailto:armstron3@hotmail.com
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(1994), Harvey (2007), Hobsbawm (1995) e Martins (2011) buscando contemplar como 

surgiu o fenômeno neoliberal bem como a forma em que suas ideias penetraram na América 

Latina. 

Para a consecução de tal, o presente estudo estruturou-se em dois grandes blocos: 1. A 

ascensão do neoliberalismo, dividido em dois tópicos (o neoliberalismo enquanto doutrina 

teórica e o neoliberalismo enquanto práxis política); e 2. Ascensão do neoliberalismo na 

América Latina, dividido em três tópicos (a crise da dívida e do Estado nacional-

desenvolvimentista, o Consenso de Washington e a queda do Muro de Berlim e do 

Socialismo: o neoliberalismo).  

Assim, no primeiro momento construiu-se um panorama evolutivo que buscou 

explicar desde o surgimento dessa perspectiva no âmbito teórico até a sua práxis política na 

Europa e EUA para, no segundo momento, descrever como o corolário neoliberal espraiou-se 

para a América Latina, a partir do Consenso de Washington.  

 

 

1 A ASCENÇÃO DO NEOLIBERALISMO 

  

Em linhas gerais, o neoliberalismo pode ser definido como sendo uma ideologia 

político-econômica a qual afirma que a melhor maneira de se garantir o bem-estar humano é 

através do livre desenvolvimento das capacidades individuais e liberdades empresariais 

assegurados pelo direito à propriedade privada, à liberdade de comercio e o livre acesso aos 

mercados (HARVEY, 2007, p. 7).  

Apesar de ser uma ideologia político-econômica, as ideias neoliberais enquanto 

doutrina teórica econômica-liberal ascenderam no mundo acadêmico anteriormente a sua 

práxis política mundial. De acordo com Anderson (1995); Harvey (2007) e Hobsbaw (1995), 

as variantes do contexto histórico foram um dos principais fatores que influenciaram nesse 

processo. Assim, a presente seção tem por objetivo contextualizar a emergência teórica dessa 

ideologia para, posteriormente, adentrar na sua hegemonia enquanto prática político-

econômica dos estadistas, a priori, dos países capitalistas centrais e posteriormente das 

periferias.  
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1.1.  O neoliberalismo enquanto doutrina teórica: 

 

As ideias neoliberais enquanto vertente teórica do liberalismo surgiram na Europa e 

nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, sobretudo influenciadas pela obra “O 

Caminho da Servidão” de Friedrich Hayek (ANDERSON, 1995, p.1).  Escrita em 1944, essa 

obra tornou-se a carta fundacional do neoliberalismo ao criticar a interferência estatal sobre o 

livre funcionamento dos mecanismos de mercado. Em 1947, ela foi evocada pela sociedade de 

Mont-Pèlerin (composta por figuras como Milton Friedmann, Ludwig von Mises, Michael 

Polanyi, Karl Popper) para fundamentar uma crítica ao protagonismo da hegemonia das ideias 

keynesianas e do Estado de bem-estar social nos centros capitalistas (ANDERSON, 1999, p. 

2) 

Sob forte base da economia política liberal de Adam Smith e David Ricardo, a 

perspectiva teórica neoliberal defendia que o Estado e o Mercado tinham princípios e atuavam 

em áreas incompatíveis. Cabia ao primeiro assegurar o livre desenvolvimento das capacidades 

individuais e liberdades empresariais garantindo o direito à propriedade privada, à liberdade 

de comercio e o acesso ao livre mercado. Em contrapartida, cabia ao segundo o papel de 

agente promotor da eficiência, competição e desenvolvimento na medida que a mão invisível 

do mercado tornar-se-ia “uma ética em si mesma, capaz de atuar como um guia para toda a 

ação humana e substituir todas as crenças éticas anteriormente mantidas” (HARVEY, 2007, p. 

7). 

Assim, para os teóricos neoliberais o papel desempenhado pelo Estado, tanto no 

keynesianismo quanto no socialismo, era incongruente e insustentável à longo prazo.  

Contudo, apesar do neoliberalismo ter surgido no pós-1945, ele não se tornou uma ideia 

hegemônica e de imediata aplicação pelos Estados mundiais. Essa perspectiva teórica 

permaneceu em maturação durante toda a década de 1950 e 1960 (sem um respaldo na práxis 

política) porque a interferência estatal sobre e mercado era uma tendência promissora até o 

pós-Segunda Guerra Mundial: 

 

 

Após 1945, eram quase todos Estados que, deliberada e ativamente, 

rejeitaram a supremacia do mercado e acreditaram na administração e 

planejamento da economia pelo Estado. Por mais difícil que seja lembrar, na 

era da teologia do neoliberalismo econômico [...] os mais prestigiosos e até 

então influentes defensores da completa liberdade de mercado, como por 

exemplo Friedrich von Hayek, viram-se e a seus semelhantes como profetas 

no deserto [...]. Na verdade, avançava-se para uma era de milagres 

econômicos. Os governos capitalistas estavam convencidos de que só o 

intervencionismo econômico podia impedir um retorno às catástrofes 
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econômicas do entreguerras e evitar os perigos políticos de pessoas 

radicalizadas a ponto de preferirem o comunismo, como antes tinham 

preferido Hitler (HOBSBAWM, 1995, p. 144). 
 

 

Dessa maneira, o desenvolvimento econômico dos “anos dourados” no início da “era 

de ouro” do capitalismo, tal como dissertou Hobsbaw (1995, p. 144), subsidiou a hegemonia 

das ideias de Keynes na Europa, sustentou o cenário de bem-estar social nos EUA e na 

América Latina o Estado estava ganhando uma maior envergadura a partir do populismo e do 

nacional-desenvolvimentismo de 1950. Além dessa tendência de “Estado forte” nos países 

que adotavam o capitalismo, o contexto do início da Guerra Fria também legitimava um 

Estado (que per si, ideologicamente, já era atuante) no bloco do socialismo.  

 

1.2.  O neoliberalismo enquanto práxis política: 

  

Apesar da perspectiva teórica neoliberal ter sido gestada pela Mont Pelerin Society, 

devido a promissora “era de ouro” do capitalismo, seus pressupostos permaneceram no 

ostracismo. Todavia, a partir dos anos de 1970 o período próspero que dificultava a ascensão 

do neoliberalismo começou a dar os seus primeiros sinais de esgotamento. 

 No contexto internacional de bipolaridade da Guerra Fria, em 1971 houve o fim da 

paridade dólar-ouro estabelecida em Bretton Woods, dois anos depois instaurou-se a crise do 

petróleo desestabilizando a balança comercial dos países e inaugurando um cenário de crise 

sistêmica de acumulação de capital. Assim, de 1973 em diante – quando todo o mundo 

capitalista avançado entrava em uma longa e profunda recessão, combinada, pela primeira vez 

pela a estagflação – as ideias neoliberais começaram a ganhar poder explicativo sobre a crise 

que se estabelecia (ANDERSON, 1995, p. 1): 

 

 

O mundo capitalista viu-se novamente às voltas com problemas da época do 

entreguerras que a Era de Ouro parecia ter eliminado: desemprego em massa, 

depressões cíclicas severas, contraposição cada vez mais espetacular de 

mendigos sem teto a luxo abundante, em meio a rendas limitadas de Estado e 

despesas ilimitadas de Estado (HOBSBAWM, 1995, p.17). 
 

 

O arranjo político do Estado enquanto agente regulador do mercado e da sociedade, 

em voga durante os anos dourados, começou a ser questionado sistematicamente. Em meio a 

esse contexto, os teóricos neoliberais passaram a explicar esse cenário de contradição 
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profunda atrelando-o à centralidade que os Estados ganharam sobre a lei de livre-mercado no 

imediato pós-guerra, principalmente, através da teoria de bem-estar social de Keynes. 

Conforme destacou Anderson (1995, p.2), para Hayek a crise de acumulação da 

década de 1970 foi causada por conta do poder excessivo dado pelos Estados aos sindicatos (e 

ao movimento operário de modo geral) na medida em que eles corroíam as bases de 

acumulação capitalista com suas reivindicações sobre os salários (a qual acarretava na 

diminuição da extração da mais-valia) e com suas pressões “parasitárias” para o aumento dos 

gastos sociais estatais. Esses dois fatores, na visão do principal expoente do neoliberalismo, 

destruíram os níveis necessários de acumulação de lucros das empresas e desencadearam 

processos inflacionários insustentáveis, os quais, impreterivelmente, levaram a uma crise 

generalizada das economias de mercado. 

Diante desse cenário, a perspectiva neoliberal advogava que o Estado deveria romper 

com o poder sindical, controlar o seu dinheiro, seus gastos sociais e, sobretudo, conter suas 

intervenções econômicas sobre o mercado. Em linhas gerais, as diretrizes foram prescritas da 

seguinte forma:  

 

 

A estabilidade monetária deveria ser a meta suprema de qualquer governo. 

Para isso seria necessária uma disciplina orçamentária, com a contenção dos 

gastos com o bem-estar, e a restauração da taxa "natural" de desemprego, ou 

seja, a criação de um exército de reserva de trabalho para quebrar os 

sindicatos. Ademais, reformas fiscais eram imprescindíveis, para incentivar 

os agentes econômicos. [...] Desta forma, uma nova e saudável desigualdade 

iria voltar a dinamizar as economias avançadas, até então permeadas pela a 

estagflação, resultado dos diretos dos legados combinados de Keynes e de 

Beveridge, ou seja, da intervenção anticíclica e da redistribuição social, as 

quais haviam tão desastrosamente deformado o curso normal da acumulação 

e do livre mercado” (ANDERSON, 1995, p.11).  

 
 

Portanto, o crescimento retornaria na medida em que a estabilidade monetária e os 

incentivos essenciais (reforma fiscal e o retorno de uma taxa de desigualdade social/exército 

reserva) houvessem sido restaurados. Apesar de serem prescritivas, as ideias neoliberais 

inicialmente encontraram resistências à sua aplicação. Conforme apontou Anderson (1995, 

p.12), levou quase uma década (de 1970 a 1979) para que a maioria dos governos da 

Organização Europeia para o Comércio e Desenvolvimento (OCDE) passassem a seguir seus 

preceitos. Conforme contextualizou Hobsbaw, essa aversão aconteceu porque:  

 

 

No início havia a esperança de que os problemas da década de 1970 fossem 

uma pausa temporária no Grande Salto Avante da economia mundial, e 
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países de todos os tipos e modelos econômicos e políticos buscaram soluções 

temporárias. Porém foi ficando cada vez mais claro que se tratava de uma era 

de problemas de longo prazo, para os quais os países capitalistas buscaram 

soluções radicais, muitas vezes ouvindo teólogos seculares do livre mercado 

irrestrito, que rejeitavam as políticas que tão bem haviam servido à economia 

mundial durante a Era de Ouro e que agora pareciam estar falhando 

(HOBSBAWM, 1995, p.164). 
 

 

Durante quase uma década os Estados aplicaram remédios keynesianos às suas crises 

econômicas buscando retomar o crescimento, diminuir a inflação, à queda dos lucros sem 

afetar drasticamente os empregos, os salários e os índices de desigualdades sociais.  

Todavia, em 1979, no contexto do segundo choque do petróleo essa tendência 

novamente sofreu um revés. Na Inglaterra foi eleita Thatcher, uma “Dama de Ferro” sob a 

qual o seu governo representou o “primeiro regime de um país de capitalismo avançado 

publicamente empenhado em pôr em prática o programa neoliberal” a partir do controle a 

emissão monetária, da privatização, da elevação das taxas de juros, da diminuição dos 

impostos sobre os rendimentos altos, de abolição da intervenção sobre os fluxos financeiros e 

da criação de níveis de desemprego massivos (ANDERSON, 1992, p.2). 

Um ano depois Ronald Reagan foi eleito presidente dos Estados Unidos, o qual 

levantou esforços para alinhar a política norte-americana às ideias neoliberais, sobretudo, a 

partir do aprofundamento do plano de recuperação econômica de Paul Volcker, comandante 

da Reserva Federal (HARVEY, 2007, p. 7). Conforme destacou Anderson (1995, p.2), na 

política interna, tal como fez Thatcher, Reagan reduziu os impostos a favor dos ricos, 

aumentou as taxas de juros e dissipou a única grande greve de sua gestão, além de pôr em 

prática uma série de medidas antipopulares. 

Todavia, diferentemente da “Dama de Ferro”, que aplicou o neoliberalismo de forma 

pioneira e pura na Inglaterra, nos EUA não houve uma forte disciplina orçamentária. Os 

principais fatores que contribuíam para isso foram o contexto da guerra fria e o peso que os 

EUA tinham sobre a economia mundial nesse período: 

 

 

[Reagan] lançou-se numa corrida armamentista sem precedentes, envolvendo 

gastos militares enormes, que criaram um déficit público muito maior do que 

qualquer outro presidente da história norte-americana. Mas esse recurso a um 

keynesianismo militar disfarçado, decisivo para uma recuperação das 

economias capitalistas da Europa ocidental e da América do Norte, não foi 

imitado. Somente os Estados Unidos, por causa de seu peso na economia 

mundial, podiam dar-se ao luxo do déficit massivo na balança de 

pagamentos que resultou de tal política (ANDERSON, 1995, p. 2).  
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Assim, ainda com diferenças quanto a intensidade da aplicação dos preceitos 

neoliberais, as duas principais potências capitalistas mundiais passaram a aplicá-lo 

simultaneamente e defende-lo para todo o mundo enquanto estratégia para romper com a crise 

e voltar ao crescimento dos anos dourados. 

Conforme destacou Harvey (2005, p.7), a partir de Thatcher e Reagan as ideias 

neoliberais pouco a pouco foram saindo do domínio teórico para entrar no campo da prática, 

tornando-se uma praxi política da direita em grande parte da Europa na década de 1980: 

 

 

Em 1982, Khol derrotou o regime social liberal de Helmut Schimidt, na 

Alemanha. Em 1983, a Dinamarca, Estado modelo do bem-estar 

escandinavo, caiu sob o controle de uma coalizão clara de direita, o governo 

de Schluter. Em seguida, quase todos os países do norte da Europa ocidental, 

com exceção da Suécia e da Áustria, também viraram à direita. A partir daí, 

a onda de direitização desses anos tinha um fundo político para além da crise 

econômica do período. Os anos 80 viram o triunfo mais ou menos 

incontrastado da ideologia neoliberal nesta região do capitalismo avançado 

(HOBSBAWM, 1995, p.164).  
 

 

Deste modo, o neoliberalismo saiu do ostracismo teórico da década de 1950 para 

torna-se uma pratica hegemônica nos países do capitalismo avançado a partir do final dos 

anos de 1970. Influenciado pelo conceito de hegemonia gramsciana, Harvey (2005, p. 7) 

interpretou que a partir de então as ideias neoliberais paulatinamente passaram a serem aceitas 

e aplicadas por todo o mundo, partindo do centro às periferias:  

 

 

Praticamente todos os Estados, desde os recentemente criados pós-derrocada 

da União Soviética até os Estados de bem-estar tradicionais como a Nova 

Zelândia e Suécia, têm abraçado em ocasiões de maneira voluntária e em 

outras obedecendo a poderosas pressões alguma versão da teoria neoliberal 

ou, ao menos, têm ajustado algumas de suas políticas e de suas práticas a tais 

premissas (HARVEY, 2005, p. 07).    
 

 

Após a crise do início de 1970 observou-se todo um esforço institucional, midiático e 

propagandístico para legitimar medidas que durante a “era de ouro” eram inconcebíveis. Esse 

processo partiu desde a premiação de Hayek (protagonista da Mont-Pèlerin) e Friedman 

(figura central na Escola de Chicago) no Prêmio Nobel de Economia até o estabelecimento de 

um receituário ortodoxo neoliberal nos principais órgãos comerciais, monetários e financeiros 

internacionais (HARVEY, 2005, p. 28).  

  Todavia, conforme apontou Martins (2011, p.317), foi nos países subdesenvolvidos 

(sobretudo na América Latina) onde o receituário neoliberal ganhou ainda mais profundidade, 
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adesão e permeabilidade. O conjunto de ações engendradas por essa política econômica 

trouxeram reflexos devastadores sobre a periferia, tal como pôde ser constatada no pós-1990.  

 

 

2 ASCENSÃO DO NEOLIBERALISMO NA AMÉRICA LATINA 

 

Na Europa e nos EUA o neoliberalismo tornou-se, portanto, uma doutrina econômica 

hegemônica que advogava pela restrição à intervenção estatal na economia e pelo livre-

mercado. Teoricamente, os neoliberais da Mont-Pèlerin, bem como os da Escola de Chicago 

retomaram a metáfora liberal de Adam Smith do Laissez-faire para embasar que a “mão 

invisível” conduziria o capitalismo ao equilíbrio econômico e para defender que cabia ao 

Estado, apenas, o controle inflacionário, o controle de gastos e das reivindicações sindicais, 

além da promoção da justiça, de segurança e do poder repressivo (ANDERSON, 1995, p.8). 

Teórico-ideologicamente, eles se opuseram diretamente a vertente Keynesiana vigente 

até então, a qual preconizava (em contraposição) a atuação direta do Estado na economia a 

partir do princípio de bem-estar social. Político-ideologicamente, suas ideias foram postas em 

prática pela a Inglaterra e pelos Estados Unidos.  

Porém, antes mesmo da ascensão da Dama de Ferro em 1979, de Reagan em 1980, o 

neoliberalismo já havia sido posto em prática no Chile na Bolívia (HARVEY, 2005, p. 14; 

ANDERSON, 1995, p. 5). Eles foram o primeiro laboratório da práxis neoliberal no mundo. 

Seis anos antes de Thatcher adotar pela primeira vez o neoliberalismo na Europa, em 1973 o 

Chile já passava por uma série de reformas de austeridade ortodoxas e antissociais marcadas 

pela desregulação, pelo desemprego, pela repressão sindical, pela concentração de renda e por 

privatizações orquestradas pelo ditador Pinochet após a derrubada de Allende: 

 

 

O golpe contra o governo democraticamente eleito de Salvador Allende foi 

promovido pelas elites econômicas domésticas que se sentiam ameaçadas 

pela inclinação ao socialismo de seu presidente. Contaram com respaldo de 

companhias estadunidenses, da CIA, e do secretário de Estado estadunidense 

Henry Kissinger. Reprimiu-se de maneira violente todos os movimentos 

sociais e as organizações públicas de esquerda e desmantelou-se todas as 

formas de organização popular (como os centros de saúde comunitários dos 

bairros pobres) que existiam no país. O mercado de trabalho, por sua vez, foi 

<< liberado >> das restrições regulamentárias ou institucionais (o poder dos 

sindicatos, por exemplo) (HARVERY, 2005, p. 14).   
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Durante a Guerra Fria, qualquer regime que mostrasse inclinação à vertente nacional-

desenvolvimentista era visto como pró-comunista na América Latina, sendo assim 

prerrogativa para intervenção norte-americana. O Chile foi o caso exemplar no Cone Sul, após 

o golpe protagonizado por Pinochet, o cenário interversão e repressão político-ideológica 

favoreceu a implementação sem precedentes de uma política econômica a partir das diretrizes 

dos Chicago Boys, formuladas na escola norte-americana de Chicago sob aval de Friedman 

(HARVERY, 2005, p. 14). Ademais, abra-se um parêntese para evidenciar que desde o seu 

primeiro experimento o neoliberalismo já se apresentou como paradoxal, a premissa que 

pregava a liberdade foi empregada sob um regime ditatorial.  

Treze anos após Pinochet e cinco depois de Reagan, em 1985 a Bolívia também 

passou a adotar uma série de reformas ortodoxas para conter a hiperinflação. Conforme 

apontou Anderson (1995, p.5), diferentemente do regime chileno que se estabeleceu sobre 

bases ditatórias para conter o protagonismo dos sindicatos, o governo boliviano de Victor Paz 

Estenssoro chegou ao poder por vias democráticas e alegando ter bases populistas, todavia, 

igualmente pôs em prática reformas neoliberais que ficaram conhecidas como “tratamento de 

choque”, formuladas por Jeffrey Sachs. 

Conforme concluiu Anderson (1995, p.5), é interessante notar que tanto o Chile quanto 

a Bolívia foram pioneiros de duas variantes do neoliberalismo. O primeiro foi o experimento 

da vertente neoliberal clássica, posteriormente adotada pelo Tatcherismo e por quase todos os 

países do capitalismo ocidental, enquanto o segundo representou a experiência-piloto para o 

neoliberalismo progressista praticado pelo Oriente pós-soviético e após o “Giro à esquerda” 

dos anos 2000 por todos os governos progressistas do Cone Sul latino-americano.    

Deste modo, apesar do mérito ter sido dado à Dama de Ferro, o regime de Pinichet tem 

a “honra” de ter sido o verdadeiro pioneiro do ciclo neoliberal do mundo ocidental, assim 

como o regime de Victor Paz Estenssoro deve ser reconhecido por ter representado a primeira 

vertente do neoliberalismo progressista do século XXI. Todavia, conforme Anderson (1995, 

p.5), Chile e Bolívia ainda eram experiências isoladas até o final de 1980 em toda a América 

Latina. Esse cenário começou a mudar a partir da alteração de uma série de foças 

internacionais, regionais e internas que giraram em torno da crise da dívida e do Estado 

nacional-desenvolvimentista latino-americano, do Consenso de Washington e da queda do 

Muro de Berlim. 
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2.1. A crise da dívida e do Estado nacional-desenvolvimentista 

  

À margem da ajuda externa dos EUA, a qual no período do pós-guerra estava 

direcionada ao Plano Marshal de reconstrução e contenção do comunismo na Europa, 

constatada a tendência de deterioração dos termos de troca, os países da América Latina 

começaram a investir em um processo de Industrialização por Substituição de Importação 

(ISI), sistematicamente a partir de 1950, visto que as duas guerra mundiais e a crise dos anos 

trinta mostraram que o seu modelo de desenvolvimento econômico agroexportador era 

corrosivo à longo prazo.  

No início década de 1970, já não tendo grandes reservas de capital interno e diante da 

grande liquidez internacional produzida nos anos dourados pelos “petrodólares”, os Estados 

latino-americanos – para superar os gargalos produzindo pelas etapas da ISI – passaram a 

financiar os seus desequilíbrios comerciais e o próprio esforço de desenvolvimento através do 

mercado privado de capitais, seja sob a forma de operações de euromoney ou de eurobonds. 

Esse estratagema era incentivado porque os prazos de amortização da dívida eram inferiores 

aos de maturação dos projetos de investimento financiados. Diante desse clima de euforia do 

início da “Era de Ouro” os estadistas da época endividaram-se imprudentemente sem levar em 

consideração o fato que as taxas de juros eram flutuantes (BATISTA, 1994, p.13). 

Assim, mesmo com o fim da paridade dólar-ouro estabelecida em Bretton Woods e 

com o choque do petróleo de 1973 os países latino-americanos continuam contraindo dívidas 

sistematicamente:  

 

 

Apesar das perdas de reservas internacionais resultantes da desvalorização da 

moeda norte-americana e do choque traumático dos novos preços do petróleo 

sobre nossa balança comercial, a América Latina perseverou na crença de 

que o sistema econômico internacional em que se achava inserida continuava 

a oferecer segurança e previsibilidade. [...]Tendência que se evidenciaria, de 

modo dramático para a América Latina, com a decisão do Federal Reserve 

System de elevar espetacularmente as taxas de juros sobre o dólar para 

combater a inflação nos Estados Unidos. Coincidindo com uma política 

fiscal frouxa do governo norte-americano, a decisão do FED teve efeito 

especialmente perverso sobre as taxas internacionais de juros e pegaria 

desprevenida a América Latina, imprudentemente endividada a taxas de 

juros flutuantes (BATISTA, 1994, p. 13).  
 

 

Em corolário, com a elevação repentina das taxas de juros os países latino-americanos 

não conseguiram honrar suas dívidas, mesmo utilizando mais de 80% de suas receitas de 

exportação (BATISTA, 1994, p.13). A crise da dívida foi utilizada para criticar o Estado 
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nacional-desenvolvimentista e a forma como se deu o processo de industrialização 

destacando-se teses as quais tinham como argumento central a velha retórica da intervenção 

estatal sobre as leis de mercado. Conforme situou Batista (1994, p.9): “Passou-se a admitir 

abertamente e sem nuances a tese da falência do Estado, visto como incapaz de formular 

política macroeconômica, e à conveniência de se transferir essa grave responsabilidade a 

organismos internacionais” 

A crítica as políticas estatais da época de 1950 passaram a servir de bote e como 

fundamentação para o neoliberalismo a partir do final da década de 1980: 

 

 

Tudo se passaria, portanto, como se as classes dirigentes latino-americanas 

se houvessem dado conta, espontaneamente, de que a gravíssima crise 

econômica que enfrentavam não tinha raízes externas - a alta dos preços do 

petróleo, a alta das taxas internacionais de juros, a deterioração dos termos 

de intercâmbio - e se devia apenas a fatores internos, às equivocadas 

políticas nacionalistas que adotavam e às formas autoritárias de governo que 

praticavam. Assim, a solução residiria em reformas neoliberais apresentadas 

como propostas modernizadoras, contra o anacronismo de nossas estruturas 

econômicas e políticas (BATISTA, 1994, p.7). 
 

 

Em contrapartida, foi se construindo a imagem de que as Organizações Internacionais, 

por não terem uma ligação direta com os Estados, eram organismos imparciais14 e 

independentes, sendo, portanto, entidades indicadas para a resolução da crise dos países 

latino-americanos. A isso somou-se a construção midiática de uma imagem positiva da práxis 

desenvolvida pela Dama de Ferro e a legitimação do neoliberalismo enquanto modelo teórico 

através do prêmio Nobel de economia concedido à Hayek e Friedman. Assim na América 

Latina: 

 

 

Não se discutia mais apenas, por conseguinte, se o Estado devia ou podia ser 

empresário. Se podia, ou devia, monopolizar atividades estratégicas. Passou-

se simplesmente a admitir como premissa que o Estado não estaria mais em 

condições de exercer um atributo essencial da soberania, o de fazer política 

monetária e fiscal (BATISTA, 1994, p. 9). 
 

 

A crise da dívida causou uma convulsão nos Estados, a inflação e a estagnação 

econômica passaram a ser combatidas à custa do emprego, do salário, da repressão sindical e 

 
14  O protagonismo bem como a parcialidade do FMI na América Latina foi explicado por Batista: “Ao ser 

instrumentada sob a supervisão do FMI, a estratégia da dívida desejada pelos credores permitiria que o organismo 

encontrasse uma nova missão, recuperando uma parcela do prestígio que havia perdido, primeiro, em consequência da 

modéstia de seus recursos em face do crescimento do comércio internacional e do surgimento do mercado de euromoeda; em 

seguida, principalmente, pelo colapso do regime de paridades fixas de câmbio (BATISTA, 1994, p.14).“ 
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da renúncia ao desenvolvimento autônomo nacional. Nesse contexto, a solução da crise deixa 

de ter como agente central o controle estatal para fundamentar-se em um conjunto de 

diretrizes neoliberais advindas de três organismos de atuação internacional: o FMI, a 

Organização Mundial do Comércio (OMC) e o Banco Mundial (BM): 

 

 

Como resultado dessa estratégia inicial [...] converter-se-iam os latino-

americanos, irônica e inapelavelmente, em importantes exportadores líquidos 

de capital. Transfeririam para o exterior, entre 1982 e 1991, US$ 195 bilhões 

de dólares, quase o dobro, em valores atualizados, do que os Estados Unidos 

concederam, como doação, à Europa ocidental entre 1948 e 1952, sob o 

Plano Marshall (BATISTA, 1994, p.16). 
 

 

  

2.2.  O Consenso de Washington 

  

No ano de 1989, em princípios do fim da Guerra Fria, funcionários do governo norte-

americano, do FMI, do Banco Mundial, especializados em assuntos latino-americanos 

reuniram-se em Washington em um encontro convocado pelo Institute for International 

Economics cujo o título era Latin American Adjustment: How Much Has Happened? 

(BATISTA, 1994, p.5). Em tal ocasião discutiu-se um conjunto de reformas econômicas que 

deveriam ser aplicadas na América Latina no contexto da sua crise. O corolário dessa reunião 

ficou conhecido como o "Consenso de Washington". Para Batista: 

 

 

O valor do Consenso de Washington está no fato de que ele reúne, num 

conjunto integrado, elementos antes esparsos e oriundos de fontes diversas, 

às vezes diretamente do governo norte-americano, outras vezes de suas 

agências, do FMI ou do Banco Mundial. O ideário neoliberal já havia sido 

contudo, apresentado de forma global pela entidade patrocinadora da reunião 

de Washington - o Institute for International Economics - numa publicação 

intitulada Towards Economic Growth in Latin America, de cuja elaboração 

participou, entre outros, Mário Henrique Simonsen (BATISTA, 1994, p.6). 
 

 

De acordo com Batista (1994, p.18), em linhas gerais o Consenso de Washington 

advogava por reformas neoliberais em 10 áreas que serviriam de receituário para a contenção 

da crise na América Latina, a citar:  

1. Disciplina fiscal como forma de conter a inflação, o déficit público e gerar um 

superávit primário para o pagamento da dívida; 

2. Priorização dos gastos públicos (o que incluía uma diminuição do aparato 

estatal sobre as políticas sociais); 
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3. Reforma tributária como forma de otimizar a arrecadação pública e facilitar a 

livre circulação de mercadorias e serviços; 

4. Privatização de empresas estatais como forma de gerar receita e favorecer a 

livre iniciativa; 

5. Estabelecimento de um regime de propriedade intelectual com ampla 

capacidade para proteger as patentes, marcas e descobertas científicas privadas; 

6. Desregulação das leis econômica e trabalhistas como forma de desmontar os 

sindicatos, atrair investimentos e catalisar a livre concorrência; 

7. Liberalização comercial a partir da redução das barreiras alfandegárias; 

8. Liberalização financeira para facilitar a circulação do capital financeiro; 

9. Adoção de regime cambial de mercado;  

10.  Estimulo à captação de investimentos estrangeiros direto. 

Apesar de extenso, esses 10 pontos podem ser resumidos em dois objetivos básico: o 

receituário tinha como pretensão a drástica redução do Estado e a maximização da abertura 

comercial e de investimentos (BATISTA, 1994, p.18). Mesmo limitando claramente a 

soberania estatal, essa política foi vista pelas elites políticas, empresariais e intelectuais da 

região (que tinha forte identificação com a matriz teórica neoliberal) como sinônimo de 

modernidade e de fim do subdesenvolvimento. Esse processo assentou-se com fim da Guerra 

Fria. 

 

2.3.  A queda do Muro de Berlim e do Socialismo: o neoliberalismo enquanto práxis política 

generalizada na América Latina 

  

Enquanto que na década de 1980 as ideias neoliberais tornaram-se, em maior ou menor 

grau, uma prática generalizada em todos os países capitalistas centrais na Guerra Fria, na 

década 1990 – simultaneamente ao processo de enfraquecimento da União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) – essa perspectiva foi corroendo as barreiras do socialismo e 

adquirindo um caráter muito mais profundo no Segundo Mundo, para, com o fim da Guerra 

Fria, alastra-se de forma sistemática para o Terceiro Mundo, em especial, para a América 

Latina.   

O fim da rivalidade bipolar iniciada no pós-1945 não anunciou o Fim da História, tal 

como acreditaram alguns discípulos da dialética hegeliana em 1990. Mas representou uma 

ruptura mais profunda do que simplistamente a vitória da “tese” sobre a “antítese”, isto é, de 

um lado sobre o outro. 
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 Tal como dissertou Anderson (1995, p.4), a hegemonia de um polo marcada pela 

vitória do Ocidente na guerra fria e o colapso de seu adversário comunista não foi o triunfo de 

qualquer capitalismo, ou do capitalismo anterior à Segunda Guerra, mas de um tipo específico 

liderado e simbolizado por Reagan e Thatcher nos anos 80. Esse processo foi o marco da 

vitória da economia de mercado sobre a economia protecionista. Nas suas palavras: 

 

 

Os novos arquitetos das economias pós-comunistas no Leste, gente como 

Balcerovicz na Polônia, Gaidar na Rússia, Klaus, na República Tcheca, eram 

e são seguidores convictos de Hayek e Friedman, com um menosprezo total 

pelo keynesianismo e pelo Estado de bem-estar, pela economia mista e, em 

geral, por todo o modelo dominante do capitalismo ocidental do período pós-

guerra. Estas lideranças políticas preconizam e realizam privatizações muito 

mais amplas e rápidas do que haviam sido feitas no Ocidente. Para sanear 

suas economias, aceitam quedas de produção infinitamente mais drásticas do 

que haviam sido aceitas no Ocidente. E promovem graus de desigualdade – 

sobretudo de empobrecimento da maior parte da população – muito mais 

brutais do que tínhamos visto nos países do Ocidente.  Não há neoliberais 

mais intransigentes no mundo do que os "reformadores" do Leste 

(ANDERSON, 1995, p. 4). 
 

 

Assim como cogitou Hobsbawm (1995, p. 17) “O colapso de uma parte do mundo 

revelou o mal-estar do resto”. A derrocada do “Segundo Mundo” que contrastava com o “o 

Primeiro” rebatou na hegemonia político-econômica neoliberal nesse último e no “Terceiro”. 

Ainda conforme esse autor, o fim dos regimes comunistas entre Istria e Vladivostok não só 

produziu uma enorme zona de incerteza política, instabilidade, caos e guerra civil, como 

também destruiu o sistema internacional bipolar que deu estabilidade às relações 

internacionais após a Segunda Guerra Mundial. 

 

 

A disputa ideológica Leste-Oeste, maniqueistamente travada entre modelos 

estereotipados do capitalismo à la Ronald Reagan e o comunismo stalinista, 

inviabilizaria a discussão racional e mais serena de alternativas importantes, 

em  
particular de outras modalidades de economia de mercado, como as 

praticadas na Europa ocidental e no Japão. O colapso do comunismo na 

Europa central e a desintegração da União Soviética, somados à adesão do 

socialismo espanhol e francês ao discurso neoliberal, facilitou a 

disseminação das propostas do Consenso de Washington e a campanha de 

desmoralização do modelo de desenvolvimento, inspirado pela Cepal, que se 

havia montado na América Latina sobre a base de capitais privados nacionais 

e estrangeiros e de uma participação ativa do Estado, como regulador e até 

empresário (BATISTA, 1994, p. 7). 
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Assim, no final dos anos de 1980, os preceitos do consenso de Washington 

encontraram um respaldo histórico na queda do Muro de Berlim e, a posteriori, dissolução da 

União Soviética. O “giro ao neoliberal” aconteceu em efeito dominó iniciando-se com a 

presidência de Salina, no México, de Menem na Argentina, de Carlos Andrés Perez 

(Venezuela), de Fujimori no Peru e de Fernando Collor no Brasil (ANDERSON, 1995, p. 5).  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O Laissez-faire gestado pela Mont-Pèlerin e pela Escola de Chicago tornou-se 

hegemônico no mundo. Germinado teoricamente na Europa e nos Estados Unidos e testado 

empiricamente no Chile e na Bolívia, essa doutrina conseguiu ser ainda mais perversa 

socialmente do que a tradicional perspectiva neoliberal.  

Apesar da constatação dos seus escassos resultados para o mundo, da sua incoerência 

teórico e pratica, tal como constataram Anderson (1995); Harvery (2005), mesmo tendo sido 

nefasta para a América Latina na década de 1990 (MARTINS, 2015), essa perspectiva 

continuou sendo adotada pelo o mundo, no geral, e por vários países do continente latino-

americano.  

A ascensão de governos progressistas como o de Hugo Chávez (Venezuela), de Lula 

(Brasil), de Fernando Lugo (Paraguai), de Tabaré Vázquez, (Uruguai), de Nestor Kirchner 

(Argentina), de Michele Bachelet (Chile), de Evo Moráles (Bolívia) e de Rafael Correa 

(Equador) inaugurou uma onda de otimismo na região. Acreditou-se que com a “onda 

vermelha” marcada pelo “giro à esquerda” o processo neoliberalizante tivesse sido apagado na 

América Latina. Todavia, o cenário contemporâneo, apesar de incontáveis avanços 

inaugurados por esses governos, tem mostrado que as ideias neoliberais nunca saíram da 

práxis dos Estados da região.  

O neoliberalismo apenas ganhou uma máscara populista para disfarçar o seu caráter e 

obter a legitimidade necessária para assegurar a sua hegemonia. Porém, sobretudo após a crise 

mundial de 2008, ainda que seja cedo para ter convicções, tudo indica que ele cansou de usar 

disfarces. O golpe do Brasil em 2016, o governo antipopulista do Marcri, na Argentina, a 

recém “vitória” de Mário Aldo do partido conservador Colorado no Paraguai além do 

agravamento na polarização política na Venezuela, Colômbia, Bolívia, Chile e Uruguai nos 

leva à essa hipótese.  
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Simultaneamente, na escala mundial, observa-se uma dinâmica de transição da 

economia-mundo capitalista dos EUA para China combinada com o aumento da tensão bélica 

na Síria, no Mar do Sul da China, além do retorno do protagonismo da Rússia no tabuleiro 

geopolítico mundial. Isso nos leva a crer que há uma acentuação do clima de instabilidade 

política econômica e social que marcou as relações internacionais no momento de transição da 

Guerra Fria para a atual ordem internacional. 

 Essas tendências nos levam a questionar como essas forças afetarão a subordinação 

histórica da América Latina no sistema mundial e como a realidade interna dos países latino-

americanos estão sendo afetadas diante desse processo. Essa não é uma tarefa fácil, tampouco 

isolada, porque envolve a explicação da articulação de um conjunto de fatores entrelaçados 

nas escalas internas, regionais e internacionais do mundo contemporâneo crescentemente 

interdependente/globalizado.  

Nesse sentido, buscou-se primeiro compreender, no âmbito regional latino-americano, 

o início da dimensão econômica desse processo, isto é, os princípios da doutrina neoliberal 

para entender porque essa ideologia “se incorporou de forma natural no modo em que muitos 

de nós interpretamos, vivemos e entendemos o mundo” (HARVEY, 2007, p.8). Apesar desse 

trabalho ter sido um incipiente ensaio, portanto, um exercício acadêmico, prezamos por 

reconstruir contextualmente a ascensão do neoliberalismo do centro à periferia latino-

americana. 
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RESUMO 
Este artigo procura entender, através de uma perspectiva histórica, desde a independência, as diferentes 

estratégias de desenvolvimento da Índia de acordo com as mudanças constantes de âmbito doméstico e externo. 

Após adquirir status de Estado-Nação independente em 1947, a Índia procurou desenvolver-se economicamente. 

Resultando, no esforço econômico, em planos quinquenais com forte intervenção do Estado semelhantes ao 

modelo soviético, procuravam desenvolver sua indústria pesada, através de forte protecionismo e substituição de 

importações. Mas, a despeito disso, mesmo três décadas após a independência do país sua performance 

econômica ficou aquém das expectativas. Foi um período em que outras economias asiáticas passavam por um 

rápido crescimento econômico, e a Índia passa a receber, ironicamente, o estigma da “taxa de crescimento hindu” 

por sua estagnação. A partir de meados da década de 1980 a Índia começa a reverter essa trajetória. Contudo, sua 

economia é fortemente afetada pelas mudanças geopolíticas na Ordem Mundial em 1991. A queda da União 

Soviética significou perder a seu principal parceiro comercial e, com os efeitos da Guerra do Golfo, sucumbir 

numa forte crise econômica e recorrer ao Fundo Monetário Internacional. No entanto, nesse novo contexto, 

mesmo com as reformas liberalizantes da década de 1990, logrou manter certa autonomia, estimular o 

dinamismo de sua economia, inserindo-se no neoliberalismo e conseguindo obter resultados econômicos 

positivos. Sendo assim, o artigo está estruturado da seguinte maneira: a primeira seção expõe a estratégia de 

desenvolvimento “voltado para dentro” do recém-formado Estado da Índia, seu período de estagnação a 

recuperação da década de 1980; a segunda seção discute a nova estratégia de desenvolvimento do país na era 

neoliberal e seus condicionantes internos e externos; e, por último, são apresentadas as conclusões deste artigo. 
 

Palavras-chaves: Índia; Estratégia; Desenvolvimento. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Estado Indiano moderno nasceu em 1947, período no qual adotou uma estratégia de 

desenvolvimento “voltada para dentro” que perduraria até 1980. Esta foi caracterizada pelos 

planos quinquenais, com forte intervenção, estatal semelhante ao modelo soviético, que 

procuravam desenvolver sua indústria pesada, através de forte protecionismo e substituição de 

importações. Mas, apesar de uma recuperação inicial da economia, a qual no pós-

independência encontrava-se numa situação caótica, mesmo três décadas após a emancipação 

do país, sua performance econômica ficou aquém das expectativas. Foi um período em que 

 
15  Mestranda do Programa de Estudos Estratégicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pesquisadora do 

núcleo de estudos sobre os países dos BRICS - NEBRICS. E-mail: betina.sauter@gmail.com.   
16  Professora do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul. Coordenadora núcleo de estudos sobre os países dos BRICS - NEBRICS. E-mail: jacqueline.haffner@ufrgs.br.  



 
 
 

KERR OLIVEIRA, L.; GRASSI, J. M.; WEXELL SEVERO, L.; CARVALHO, W. R. (2019) [orgs.].  

Estudos Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional.  
ISAPE, Porto Alegre, RS. / NEEGI, UNILA, Foz do Iguaçu, PR. 

 

87 

 

outras economias asiáticas passavam por um rápido crescimento econômico, e a Índia passa a 

receber, ironicamente, o estigma da “taxa de crescimento hindu” por sua estagnação. 

A partir de meados da década de 1980, a Índia começou a reverter essa trajetória. 

Contudo, sua economia foi fortemente afetada pelas mudanças geopolíticas na Ordem 

Mundial em 1991. A queda da União Soviética significou perder a seu principal parceiro 

comercial e, com os efeitos da Guerra do Golfo, sucumbir a uma forte crise econômica, 

recorrer ao Fundo Monetário Internacional e adotar reformas liberalizantes. Assim, a principal 

consequência do programa de reformas econômicas adotado em 1991 foi a abertura da 

economia indiana, o que também significava uma tentativa de integrar sua economia com a 

economia global.  

Esse contexto fez com que a Índia produzisse uma nova estratégia de desenvolvimento 

que a possibilitou se inserir no período neoliberal e alcançar uma série ininterrupta de décadas 

de elevadas taxas de crescimento, posicionando o país como uma das potências emergentes 

mais importantes do Sistema Internacional no século XXI. Porém, isso não ocorre sem as 

peculiaridades que caracterizam o seu processo histórico de formação, bem como certas 

necessidades de consolidação nacional e de autonomia para execução de políticas. Assim, o 

país encarou as modificações do cenário internacional sem deixar de lado a institucionalidade 

do planejamento econômico e as políticas direcionadas para os setores estratégicos, adotando 

ações pragmáticas na condução da economia em consonância com seus objetivos de longo 

prazo. 

Portanto, o objetivo geral desse artigo é entender e debater sobre a economia da Índia 

de sua independência às reformas liberalizantes através de uma perspectiva histórica. Para 

isso, procura-se especificamente explicitar as diferentes estratégias de desenvolvimento do 

país conforme as mudanças constantes nos ambientes domésticos e global, além de uma 

caracterização geral da economia através de uma revisão bibliográfica. Assim sendo, o artigo 

está estruturado da seguinte maneira: a primeira seção expõe a estratégia de desenvolvimento 

“voltado para dentro” do recém-formado Estado da Índia, seu período de estagnação a 

recuperação da década de 1980; a segunda seção discute a nova estratégia de desenvolvimento 

do país na era neoliberal e seus condicionantes internos e externos; e, por último, são 

apresentadas as conclusões deste artigo.   
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A ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DO RECÉM-FORMADO ESTADO 

INDIANO: ESTAGNAÇÃO E RECUPERAÇÃO NASCENTE 

 

Com o fim da colonização britânica e sua independência em 1947, a Índia inseriu-se 

em um mundo bipolar, e decidiu defender os seus interesses e conservar uma posição de país 

não alinhado. Adicionalmente, passou a ser caracterizada como tendo uma economia 

capitalista. Porém, extremamente fechada, influenciada pelo modelo de desenvolvimento 

soviético. De acordo com Cruz (2008), essa estratégia de modernização econômica, apesar de 

ser um projeto proeminente do então Primeiro Ministro Nehru, subordinava-se a imperativos 

de consolidação de poder, de pacificação interna e de transformação social para a construção 

nacional. Uma vez que, os custos da II Guerra Mundial, a fome, violência e a agitação pela 

divisão da colônia britânica, bem como os custos das mudanças políticas e econômicas 

trazidas pela independência abalaram a economia do país recém-formado. Já nas eleições de 

1936-37, foi possível observar o objetivo do Partido do Congresso, de uma Índia forte e 

centralizada sob seu controle, para que fosse possível no pós-independência reconstruir o país 

como um Estado industrializado e próspero17 (WALSH, 2006). Sendo assim, depois da 

independência do Estado da Índia, o Partido do Congresso permaneceu no poder e fomentou a 

necessidade de um Estado forte, capaz de promover políticas de proteção e fomento 

necessárias à industrialização do país (CRUZ, 2008).   

Assim, de 1947 a 1980 vigorou uma estratégia de desenvolvimento “voltada para 

dentro” para a construção do recém-nascido Estado indiano18. A experiência indiana de 

planejamento econômico teve seu início com a Comissão Nacional de Planejamento, 

encarregada da formulação, execução e acompanhamento dos planos quinquenais. Essa 

instituição desenvolveu um papel central no modelo de desenvolvimento indiano entre os anos 

de 1950 e 1970 (período que foi caracterizado principalmente pelo modelo de substituição de 

importações e pela redução da liberdade dos agentes econômicos, a qual ocorreu através de 

uma série de controles governamentais sobre as atividades empresariais: licenças industriais, 

câmbio, importações, exportações, preços e movimento de alimentos) que persistiu mesmo 

depois das reformas liberais iniciadas em 1991 (PRESTES; CINTRA, 2009; NASSIF, 2006). 

 
17  Entretanto, não foi possível aguardar uma resolução que protegesse os temores dos grupos minoritários sobre essa 

centralização para depois da emancipação do país e, consequentemente, as diferenças políticas entre hindus e muçulmanos 

promoveram a divisão da colônia britânica em dois Estados, o do Paquistão e da Índia (WALSH, 2006). 
18  “Os anos coloniais foram de baixo crescimento econômico, de modo que o crescimento pós-independência, que 

ocorreu em 1947, foi mais elevado do que o período anterior, embora baixo quando comparado com o crescimento médio das 

economias em grau semelhante de desenvolvimento” (SCHATZMANN, 2010, p. 41). 
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Conforme relata Cruz (2008), o fato dessa instituição persistir por tanto tempo seria um 

indicativo de que essa prática estaria institucionalizada no Estado indiano. 

Outra especificidade é o papel atribuído, desde o início, à indústria pesada. Esse 

objetivo foi enfatizado por Nehru mesmo antes da independência e concretizado a partir dos 

planos quinquenais, que propunham um crescimento de longo prazo através da 

industrialização. A política industrial passou a contar com dois mecanismos básicos, os quais 

foram eliminados somente com as reformas econômicas de 1991: o sistema de licenciamento 

industrial e o sistema de licenciamento de importações19. Eles consistiam, na prática, no caso 

do primeiro em colocar restrições à capacidade produtiva e, no segundo, à concorrência 

externa (NASSIF, 2006). Segundo Prestes e Cintra (2009), a defesa a proteção dessa indústria 

ocorreu para viabilizar a implantação do setor de bens de produção, influenciado pelo modelo 

soviético de economia fechada. Adicionalmente, com a trégua de 1966 na guerra entre Índia e 

Paquistão, mediada pela URSS, o país se aproxima do bloco soviético. Isto, também, foi 

facilitado pelo fator de que países do ocidente estavam apreensivos em fornecer qualquer tipo 

de ajuda à Índia para construir empresas no setor público20 (DASH, 2008).  

No entanto, apesar dessa aproximação entre Délhi e Moscou, os Estados Unidos 

continuaram a dar ajuda econômica à Índia, principalmente de grãos e alimentos21, além de 

ajudar a promover a “Revolução Verde” do país. De acordo com Hiro (2015), a intenção dos 

Estados Unidos era ver a Índia ganhar uma corrida econômica contra a China comunista e 

ilustrar a superioridade da democracia de estilo ocidental ao comunismo. Entretanto, a 

dependência de grãos estrangeiros e da ajuda externa limitou a capacidade do governo indiano 

de planejar a longo prazo, que em 1969 os planos quinquenais foram abandonados, e os 

orçamentos foram elaborados apenas de ano para ano22 (WALSH, 2006). 

 
19 O sistema de licenciamento industrial constituía o âmago do modelo indiano de substituição de importações. Ele 

procurava direcionar os fluxos de investimento industriais para setores específicos, de acordo com as prioridades 

estabelecidas previamente pelos planos quinquenais, mas, na prática, os controles poderiam alcançar o nível de produto 

propriamente dito (NASSIF, 2006). 
20  Moscou passou a ajudar a Índia na criação de indústrias, na exploração dos recursos naturais, como petróleo e gás, 

bem como no reforço na base científica e tecnológica, necessários para o desenvolvimento econômico indiano. O comércio 

bilateral expandiu sob o acordo mútuo entre as moedas, Rúpia-Rublo, de 1968, o qual favoreceu principalmente a 

transferência tecnologia e de armas para a Índia. O acordo implicava que, a Índia estava livre para pagar através de 

mercadorias seus débitos com a URSS (DASH, 2008). 
21  À medida que a produção de alimentos não acompanhava o crescimento populacional, a Índia foi forçada a 

importar mais alimentos. As importações de grãos alimentares aumentaram de 4,8 milhões de toneladas em 1950 para 10,4 

milhões de toneladas em 1960. Em 1965, a Índia importava mais de 7,5 milhões de toneladas de alimentos apenas dos 

Estados Unidos (WALSH, 2006). 
22 Entretanto, governo aprendeu uma lição por negligenciar a agricultura e ficar à mercê da dependência de grãos 

estrangeiros. Seguiu-se então com uma política de promoção da agricultura a partir da segunda metade da década de 1960. 

Durante esse período, os empréstimos do FMI e dos Estados Unidos foram utilizados para financiar o intensivo programa de 

investimentos em novas tecnologias agrícolas. Realiza-se o 4º plano quinquenal, entre os anos de 1969-1974, com o objetivo 

de promover a agricultura irrigada e a produção de alimentos (BARBOSA, 2008). 
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Em vista disso, apesar da Índia adotar os conselhos ocidentais sobre a agricultura, o 

mesmo não ocorreu em relação à política industrial, uma vez que a então Primeira Ministra 

Indira Gandhi retomou a formulação da política econômica mais intensamente orientada pelo 

Estado para promover a industrialização nos anos de 1969-1974 (GANGULY; MUKHERJI, 

2011). Em 1969, nacionalizaram-se 14 dos bancos privados no país, entre eles o Banco da 

Índia. O governo indiano passou a monopolizar o acesso das empresas privadas e públicas à 

poupança privada do país. Como consequência, formou-se um sistema bancário regulado, com 

alta participação de instituições financeiras públicas, que facilitava o direcionamento dos 

recursos para setores prioritários (PRESTES; CITRA, 2009; NASSIF, 2006). Porém, de 

acordo com Cruz (2008), apesar dos mecanismos de intervenção econômica (em relação ao 

gigantismo do setor público) quase o tempo todo o país observou uma política monetária 

relativamente austera.  

Adicionalmente, em 1970, aboliram-se os pagamentos chamados “PrivyPurse” que 

eram realizados aos antigos príncipes indianos desde a independência23. Tais medidas só 

foram possíveis porque, na época, nem os donos de bancos nem príncipes controlavam 

distritos o suficiente para reagir contra o governo. Mesmo quando os ministros do Estado se 

opuseram às propostas de reforma agrária, Gandhi decidiu chamar eleições em 1972 e formou 

um partido próprio com os membros mais jovens e de esquerda, o Partido do Congresso (R), 

para concorrer com o partido original do Congresso. Sua plataforma consistia em um 

programa de metas e reformas econômicas. O seu slogan de campanha era “garibi hatao” 

(abolir a pobreza) (WALSH, 2006).  

As eleições foram afetadas pela guerra civil no Paquistão, a qual resultou na 

independência do Paquistão Oriental em 1971, hoje Bangladesh. Dentro desse contexto, o 

presidente norte-americano Nixon apoiou o Paquistão Ocidental e Gandhi quebrou a tradição 

de não alinhamento para assinar um acordo com a URSS em caso de ataque ou ameaça. Ao 

mesmo tempo, a Índia apoiou secretamente as revoltas em Bangladesh com fundos, 

treinamentos e equipamentos e, em retaliação, o Paquistão declarou guerra à Índia. A vitória 

militar de Gandhi sobre o Paquistão foi muito popular na Índia. Assim, nas eleições de 1972, 

o Partido do Congresso (R), obteve uma vitória esmagadora com uma maioria de dois terços 

do voto popular (WALSH, 2006). 

A partir do final da década de 1960, o governo passou a criar uma série de dispositivos 

legais, que tornariam a Índia um dos regimes de investimento externos mais restritivos do 

 
23  Na Índia, o Privy Purse eram pagamentos feitos às famílias governantes de estados principescos como parte de 

seus acordos para integrar pela primeira vez a Índia como Estado-Nação em 1947. 
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mundo (fora do bloco socialista) (CRUZ, 2008). Dentre esses dispositivos estavam, a Lei de 

Monopólios e Práticas Comerciais Restritas (Monopolies and Restrictive Trade Practices Act 

- MRTP) de 1969, a qual colocava regulamentos rigorosos sobre qualquer empresa privada 

com valor de mais de 200 milhões de rúpias (US $ 4,3 milhões) e, de 1974, a Lei de 

Regulação de Câmbio (Foreign Exchange Regulation Act - FERA), que restringiu a 

participação máxima de capital externo em uma empresa indiana a 40%. A limitação da 

participação de capital estrangeiro após a imposição da FERA reduziu os poderes das 

empresas estrangeiras na administração de suas subsidiárias indianas, e isso se tornou um 

desincentivo significativo para os investidores externos (CRUZ, 2008; PRATES; CINTRA, 

2009; GANGULY; MUKHERJI, 2011).  

Essas políticas, aliadas às prioridades setoriais do planejamento, possibilitaram a 

expansão do número de empresas do Estado indiano em setores estratégicos, que passaram de 

20 a 35 entre as cem maiores empresas de 1970 a 1980. Assim, ao mesmo tempo em que o 

Estado indiano restringiu o capital estrangeiro, atribuiu às empresas públicas um papel 

dominante no conjunto da economia (CRUZ, 2008). Para Prates e Cintra (2009, p. 404) “a 

função dominante das empresas públicas foi uma opção estratégica do Estado indiano, e não 

uma resposta a problemas circunstanciais ou à necessidade de ocupar espaços vazios deixados 

pela iniciativa privada”. 

No entanto, o controle estatal e a industrialização autárquica, que deveriam contribuir 

para o alívio da pobreza e o desenvolvimento humano, não atenderam às expectativas dada as 

baixas taxas de crescimento. A economia indiana cresceu a uma lenta taxa média anual de 

3,4% entre 1956 e 1974, crescimento que foi ironicamente estigmatizado em “taxa de 

crescimento hindu”. No mesmo período outras economias asiáticas passavam por um rápido 

crescimento econômico. A situação começou a se modificar somente em 1980 quando se 

passou a desregulamentar gradualmente as atividades econômicas do setor privado. Logo após 

Rajiv Gandhi assumir em 1984, reduziram-se os processos de licenciamento, permitindo, 

assim, a desregulamentação da indústria e consequentemente do setor privado, e também o 

relaxamento das licenças de importação (NASSIF, 2006; WALSH, 2006). 

Assim, essas mudanças institucionais retiraram restrições importantes às grandes 

empresas, para expandir e incentivá-las a entrar em áreas até agora reservadas para o setor 

público. Entretanto, grande parte dessa reforma das políticas internas, incluindo a eliminação 

de muitos requisitos de licenciamento, a remoção de restrições adicionais sobre o quão grande 

negócio podia ser e a abertura de áreas reservadas para o setor público ao setor privado, 
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ajudaram as empresas grandes, e não as pequenas ou médias empresas privadas em áreas 

estratégicas24 (KOHLI, 2006). 

Para Rodrik e Subramanian (2008), essas políticas seriam um indicativo de mudança 

de atitude do governo, de hostil a favorável aos negócios, iniciada ainda por Indira Gandhi e 

reforçada por Rajiv Gandhi após sua ascensão ao poder em 198425.Essa mudança é 

caracterizada pelos autores como o gatilho que possibilitou o crescimento econômico indiano 

na nova ordem mundial que se instaurara a partir 1991. De maneira que a redução das 

restrições à expansão da capacidade dos produtores, a eliminação do controle de preços e a 

redução dos impostos sobre a sociedade (que tiveram lugar durante os anos 1980) seriam 

exemplos de políticas pró-negócios que tendiam a favorecer as atividades existentes em vez 

de incentivar a nova concorrência. Isso significava essencialmente mais substituição de 

importações, as quais eram atraentes do ponto de vista da economia política, porque não 

criavam praticamente nenhum perdedor. Porém, a liberalização do comércio (que não ocorreu 

de forma significativa até os anos 1990) seria a política padrão orientada para o mercado26.  

Adicionalmente, para os autores, as mudanças institucionais desse período foram 

impulsionadas por uma negociação política entre o Partido do Congresso e a elite empresarial 

que começava a surgir com maior influência política e econômica27. Kohli (2006) contribui 

para essa perspectiva, ressaltando que surgiram conflitos sobre a abertura externa, 

especialmente sobre questões de investimento estrangeiro, mas também sobre o comércio, e o 

governo acomodou as demandas dos grupos empresariais indianos. Além disso, todos esses 

movimentos foram retribuídos pela elite empresarial, que aumentou significativamente seus 

investimentos e atividades durante esse período. Porém, para o autor, o país não teve outra 

alternativa senão recuperar as taxas de crescimento para controlar a inflação (uma vez que as 

seções mais pobres da população que eram a base de apoio do Partido do Congresso, eram 

 
24  O limite da Lei MRTP foi elevado de US$ 4,3 milhões para US$ 21,5 milhões e liberou cerca de 27 indústrias de 

seguir essa lei. (GANGULY; MUKHERJI, 2011). A própria diluição da Lei MRTP, que limitava o crescimento das grandes 

empresas, eliminando as restrições de licenciamento, permitiu que as grandes empresas se expandissem em indústrias 

consideradas como essenciais: produtos químicos, farmacêuticos, cerâmica e cimento (KOHLI, 2006). 
25 Eles fazem uma distinção importante entre uma orientação pró-mercado e uma pró-negócio. A primeira se foca na 

remoção de obstáculos aos mercados e visa atingir esse objetivo através da liberalização econômica, favorecendo os 

participantes e os consumidores. Em contrapartida, a última se concentra em aumentar a rentabilidade dos estabelecimentos 

industriais e comerciais estabelecidos, tendendo a favorecer os produtores (RODRIK; SUBRAMANIAN, 2008). 
26  Esta distinção pode ser observada, também, no exemplo de Rodrik e Subramanian (2008), das abordagens 

contrastantes das reformas econômicas que foram aplicadas no Leste Asiático e na América Latina. Nesse sentido, as 

reformas da Coréia do Sul nas décadas de 1960 e 1970 foram principalmente pró-negócios e não pró-mercado. Enquanto as 

reformas da América Latina na década de 1990 foram principalmente pró-mercado. Sob essa perspectiva, a orientação pró-

negócio acabou se manifestando nas reformas econômicas indianas da década de 1980, em que as políticas eram voltadas 

mais para o vetor interno do que o externo do país, gerando uma “libertação” das empresas na época. 
27 O domínio de um único partido, o Partido do Congresso, ameaçado por novos partidos de oposição, como a Janata 

Dal, ao mesmo tempo em que, as elites políticas que eram dominantes no passado (por exemplo, os agricultores ricos e os 

profissionais de colarinho branco descritos nos estudos de Bardhan (1984)) estavam perdendo gradualmente o poder 

(RODRIK; SUBRAMANIAN, 2008). 



 
 
 

KERR OLIVEIRA, L.; GRASSI, J. M.; WEXELL SEVERO, L.; CARVALHO, W. R. (2019) [orgs.].  

Estudos Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional.  
ISAPE, Porto Alegre, RS. / NEEGI, UNILA, Foz do Iguaçu, PR. 

 

93 

 

particularmente vulneráveis a preços elevados) e por isso se deu então o alinhamento político 

com a elite empresarial nos anos de 1980.  

Para Prates e Cintra (2009) e Nassif (2006), apesar da mudança de atitude política 

produzir uma sociedade capaz de dar continuidade a um processo de mais amplo de mudanças 

institucionais no período pós-1991, os instrumentos de política macroeconômica não devem 

ser descartados, como a adoção de políticas fiscais expansionistas e outras políticas de 

demanda agregada (das quais resultam déficits crescentes e insustentáveis em conta corrente). 

Pois há um certo consenso na literatura de que a expansão dos déficits públicos foi o principal 

determinante da aceleração do crescimento econômico da Índia nos anos de 1980. Assim, a 

combinação desses fatores com a implementação de políticas governamentais orientadas para 

o desenvolvimento do país possibilitou uma recuperação. De 1950 a 1980, a economia indiana 

cresceu a uma taxa média de 3,5% ao ano e nos anos entre 1980 e 1988 passou a crescer cerca 

de 5,2% ao ano, sendo a maior parte do crescimento proveniente da indústria, que por sua vez 

estava crescendo a uma taxa de 7,6% ao ano (WALSH, 2006). 

Desse modo, apesar de a década de 1980 não ter se apresentado como um período 

hospitaleiro para os países em desenvolvimento, dado aos controles impostos ao comércio 

externo e aos movimentos de capitais, a Índia conseguiu suportar a crise da economia 

internacional da década de 1980, também conhecida em alguns países como “a década 

perdida” (CRUZ, 2008). A economia indiana nesse período começou a crescer a um ritmo 

mais rápido, e o crescimento ocorreu nos setores em que investimentos anteriores tinham sido 

feitos. De modo geral, os anos 1980 enfatizaram o gradualismo como a marca da abordagem 

indiana para as reformas, em contraste com a terapia de choque, apesar da maioria dos estudos 

convencionais associar o desempenho econômico sem precedentes à liberalização de 1991.  

Felizmente para a Índia, a “taxa de crescimento hindu" não era eterna, porém a 

reviravolta do crescimento econômico realmente ocorreu por volta de 1990. A limitada 

reforma dos anos 1980 teve o grande mérito de construir a eficiência dinâmica que ajudou a 

Índia a implementar reformas mais profundas na década de 1990. A dose de proteção 

temporária permitiu que as indústrias domésticas aprendessem e se tornassem eficientes para 

se prepararem para o subsequente e necessário desencadeamento das forças da concorrência 

internacional do pós-guerra. 
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EMERGÊNCIA DE UMA NOVA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO: A 

INSERÇÃO DO PAÍS NA ERA NEOLIBERAL E O INÍCIO DO CRESCIMENTO 

ACELERADO  

 

Apesar dos bons resultados econômicos da década de 1980, os acordos políticos de 

Rajiv Gandhi começaram a desmoronar, e uma grande instabilidade política emergiu durante 

os últimos anos de seu governo. Com o seu assassinado em 1991, Narasimha Rao (ex-

Ministro das Relações Exteriores em ambos os governos de Indira e Rajiv Gandhi) assumiu 

como Primeiro Ministro do Partido do Congresso, em um governo minoritário. A década de 

1990 pode ser caracterizada como o início de uma série de experiências políticas para 

encontrar um substituto ao partido indiano hegemônico em declínio, o Partido do Congresso, 

especialmente pelo surgimento do partido Bharatiya Janata Party (BJP)28. Outras 

consequências do fracionamento político, foram o surgimento de partidos regionais que 

passaram a ter significativa importância no cenário político do país.  

Concomitante ao movimento em direção a um sistema político mais competitivo, 

reitera-se que, como mencionado na seção anterior, houve sinais graduais de mudança nas 

ideias e crenças da elite política indiana: de uma profunda suspeita do mercado e do setor 

privado para uma orientação mais pró-negócios desde o início dos anos de 1980. Esse 

ambiente influenciou a divisão política: o recém-criado BJP era mais pró-negócios do que o 

Partido do Congresso, mas desconfiava dos investidores estrangeiros e, portanto, era resistente 

à flexibilização das restrições ao investimento estrangeiro direto e de portfólio. Já, o Partido 

do Congresso, que historicamente tinha sido anti-negócios tornou-se mais pró-negócios, com 

Rajiv Gandhi, e marcadamente pró-mercado sob a liderança de Rao (1991-1996) (KAR; SEN, 

2016).  

Contudo, não foi somente o ambiente interno que influenciou e propiciou as mudanças 

econômicas tomadas em 1991 na Índia, mas, também o externo. O mundo socialista 

encontrava-se numa crise interna, agravada pelas pressões do mundo capitalista e pela 

renascente onda neoliberal liderada pelos EUA de Ronald Reagan e pela Inglaterra de 

Margaret Thatcher (SANMARTIN BARROS, 2003). Além disso, em 1991 ocorreu uma 

transformação econômica com colapso na URSS e o surgimento da Federação Russa, de uma 

economia planificada para uma economia de mercado, modificando o caráter das relações 

 
28 Partido do Congresso foi hegemônico durante as quatro primeiras décadas desde a independência (exceto um breve 

período na década de 1970, quando estavam em oposição, como uma reação do eleitorado ao período da emergência). 
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econômicas externas tanto da Índia quanto da Rússia. Uma consequência imediata desse 

processo para a Índia foi a perda do seu principal parceiro comercial (DESHPANDE, 2008).  

A partir do momento de renegociação do regime comercial agora russo e não mais 

soviético, todas as transações comerciais bilaterais passaram a ser realizadas em regime de 

moeda forte. Assim, depois de longas negociações, o crédito do rublo foi determinado em 

rúpias e um cronograma de reembolso foi redigido. O acordo previa um pagamento anual 

onde os fundos de rúpia poderiam ser utilizados pelos russos para a compra de mercadorias e 

serviços indianos. O efeito disso foi que, na década de 1990, cerca de dois terços das 

exportações indianas foram financiados através do mecanismo de reembolso dos débitos de 

rúpia renegociados (SEN, 1999). Como resultado, o comércio e outras relações econômicas, 

como as unidades do setor público e as empresas estatais de comércio, já não eram tão 

relevantes quanto costumavam ser na época soviética (SACHDEVA, 2010). A Índia ficou 

numa situação em que necessita de novos parceiros comerciais.  

Adicionalmente, o país foi atingido por uma séria crise macroeconômica relacionada 

com a queda abrupta dos fluxos de remessa petróleo e os aumentos dos preços do produto 

causados pela Guerra do Golfo (1990-1991). Para poder atender à grande demanda por 

produtos importados, principalmente de petróleo, o país utilizou suas reservas e aumentou a 

sua dívida externa. Assim, ao mesmo tempo em que o consumo público aumentava, os déficits 

na balança de pagamentos cresceriam e as dívidas interna e externa se expandiam 

(BARBOSA, 2008). Conforme Lima, já “em 1988, o país se torna o mais endividado país da 

Ásia, com uma dívida próxima aos 60 bilhões de dólares, dos quais uma parte crescente de 

curto prazo. E com reservas cambiais fracas, que não suportaram o choque do petróleo de 

1990” (LIMA, 2008, p. 88).  

Assim, a crise do balanço de pagamentos foi resultado de uma política fiscal 

expansionista aplicada na década de 1980, que, apesar de ter contribuído para o crescimento 

acelerado da época, se mostrou insustentável no longo prazo. De acordo com Nassif (2006) 

além da crise cambial, a taxa de crescimento real do PIB era praticamente nula e a taxa de 

inflação era de 13,5% e, isso ocorreu por causa do regime de câmbio fixo. O aumento da 

inflação resultou na apreciação real da rúpia no final da década, o que levou a um rápido 

aumento nas importações que não foi seguido pelas exportações (PRESTES; CINTRA, 2009). 

Era notório o agravamento da crise. Nesse momento, o governo indiano tinha um duplo 

desafio de estabilização interna e externa do país.  

Diante desse contexto, Rao e seu Ministro da Fazenda, Monmohan Singh, fecharam 

um acordo com o FMI no ano de 1991. O qual teve como principal consequência um 
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programa de reformas econômicas para abrir a economia indiana. Pois, apesar de começar 

uma gradual mudança nos anos de 1980, desde a independência o país adotava uma estratégia 

de desenvolvimento “voltada para dentro”. Esse acordo significava duas coisas: abertura em 

relação aos fluxos comerciais e abertura em relação aos fluxos de capital estrangeiro. O 

primeiro aspecto refere-se à liberalização do comércio, passando de um regime de substituição 

e restrição de importações para um regime de importação liberal, sem restrições ou apoios 

para a promoção das exportações, como os subsídios. O segundo aspecto preocupa-se em 

acabar com todos os tipos de controles de capital e de câmbio, de modo a facilitar fluxos de 

capitais estrangeiro livres e sem impedimentos sob a forma de fluxos de investimento externo 

direto (IDE), fluxos de investimento de portfólio (FIP) ou ambos. Em certo sentido, a reforma 

econômica da Índia era uma tentativa de integrar a economia indiana à economia global, ou 

seja, uma tentativa de globalizar a economia (DASGUPTA, 2013). 

Contudo, o processo da globalização, ao mesmo tempo, também, diminui o espaço de 

política e a autonomia dos países, principalmente para os países periféricos que buscam 

estratégias de desenvolvimento (NAYYAR, 2006). Nesse sentido, uma inserção internacional 

positiva e autônoma seria aquela em que os Estados teriam margem de manobra para a 

execução de políticas (à revelia das recomendações dos organismos multilaterais), mantendo 

baixos índices de vulnerabilidade externa29 (para que se possa empregar uma política 

macroeconômica estável e favorável aos investimentos e ao crescimento econômico), sendo 

que ambos estão relacionados. A condição da vulnerabilidade externa tem efeitos não só 

diretamente relacionados ao desempenho econômico, mas, também, na esfera de atuação mais 

direta do Estado, através de sua política externa, já que “o poder30 efetivo é inversamente 

proporcional à vulnerabilidade externa” (GONÇALVES, 2005, p.20). 

O processo de liberalização e desregulamentação econômica da Índia, que teve como 

uma de suas consequências a maior inserção internacional do país, conforme Cruz (2007), 

somente foi possível, em primeiro lugar, por causa da existência de uma visão crítica, de 

inspiração liberal, à estratégia de desenvolvimento do pós-independência, que converge com 

as medidas econômicas recomendadas e as transformações globais em curso no período. Em 

segundo, pelo contexto geopolítico. A Índia perdera sua parceira histórica a URSS e o 

 
29  Entende-se por vulnerabilidade externa a capacidade de “resistência a pressões, fatores desestabilizadores e 

choques externos” (GONÇALVES, 2005, P. 19). Assim sendo, para o autor, a vulnerabilidade externa é maior quando se tem 

menos opções de resposta à disposição, como instrumentos de política (macroeconômica, controle de fluxos de capitais, 

política comercial, etc), e maiores custos no ajuste, de contestar a dinâmica internacional na forma que ela se impõe para o 

país.  
30  Gonçalves (2005) utiliza-se do conceito weberiano de poder. O qual leva em consideração a “probabilidade de um 

ator social maximizar sua própria vontade independente da vontade alheia” (GONÇALVES, 2005, p.6). Essa concepção 

considera, portanto, as motivações e determinantes da ação do Estado.   
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Movimento dos Países Não Alinhados não fazia mais sentido já que a bipolaridade havia 

terminado. Portanto, o país passa a se aproximar dos EUA, que exige uma postura mais 

favorável às políticas neoliberais. Em terceiro, a Rodada do Uruguai (1986-1994) do GATT 

resultou na OMC (1995), criada para supervisionar e liberalizar o comércio internacional, que 

certamente traria consequências para as relações internacionais da Índia. E por último, em 

virtude do que o autor chama de “ensaio de liberalização dos anos de 1980”. O qual, segundo 

Cruz (2007), não seria o principal determinante da performance da economia desse período, 

mas que pode ter contribuído para uma postura mais favorável da sociedade indiana em 

relação às reformas. Para Nassif (2006) é provável que as medidas liberalizantes da década de 

1980 tenham contribuído, de alguma forma, para dar início à ruptura de práticas autárquicas. 

Mas adiciona que também lhe parece plausível que elas tenham sido impulsionadas pela baixa 

tolerabilidade dos indianos às taxas de inflação de dois dígitos, num país de relativa disciplina 

fiscal e preços baixos e estáveis.  

Desse modo, pode se observar que tanto o contexto político e econômico indiano 

quanto o cenário internacional de 1991 conduziram o país a um ajuste significativo e a uma 

liberalização. Contudo, isso ocorre, conforme Prestes e Cintra (2009), de forma gradual e 

pragmática, com o governo indiano adaptando as recomendações da reforma econômica 

recomendada pelo FMI conforme a realidade do país. A nova política industrial aplicada a 

partir dessas reformas extinguiu o regime de licenciamento industrial, apesar de ainda haver 

algumas poucas exceções, dando início ao rompimento com a antiga estratégia de 

desenvolvimento “voltada para dentro”. Porém, não houve um amplo programa de 

privatização, o número de indústrias reservadas para o setor público foi sendo reduzido de 

forma gradual. Procurou-se reestruturar o sistema empresarial do Estado através de uma 

política de “desinvestimento”: vendas de participações, sem transferência de controle das 

empresas (CRUZ, 2008). No âmbito da política comercial, foi praticamente eliminado o 

licenciamento de importações. No entanto, houve pouca mudança na política comercial em 

relação aos bens de consumo, que permaneceram na lista negativa. Esses conservam vícios do 

regime de licenciamento das compras externas. Mudanças ocorreram somente depois de 2001, 

através da OMC, após contenciosos com parceiros comerciais. 

Em relação à questão tarifária, apesar da redução significativa, a Índia continuva a 

exibir níveis de proteção altos. As tarifas máximas alcançavam 355% em 1990 e foram 

reduzidas progressivamente a 150%, 110%, 80%, 65% e 50% até que atingiram o nível 

máximo de 40% em 2002. Além disso, o país utiliza-se de dispositivos de antidumping e 

salvaguardas comerciais previstos na OMC quando as restrições de produtos protegidos por 
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quotas de importações são eliminadas (NASSIF, 2006, p. 42). Dessa maneira, para 

Schatzmann (2010), os mecanismos de controle foram substituídos por outros de resistência. 

Pois, através das áreas cinzas das salvaguardas e subsídios seletivos a Índia desenvolveu, no 

seu novo campo de atuação pós-Guerra Fria, suporte à empreendimentos nacionais e apoio 

aos setores/empresas que concorrem no mercado internacional, encarando as modificações do 

cenário internacional. Entretanto, o grau de abertura em termos de fluxos comerciais 

aumentou: em 1970-71 era 6,65% do PIB e passou para 12,87% em 1980-81 chegando a 

13,54% em 1991-92. Após as reformas econômicas a o grau de abertura chegou a 20,03% em 

2000-01 e em 2011-12 a 42,40% do PIB (DASGUPTA, 2013, p. 57). 

Contudo, o aumento do grau de abertura da Índia foi realmente dramático quando se 

observa em termos de fluxos de capitais estrangeiros. Ao adotar como estratégia de 

desenvolvimento estar “voltado para dentro”, o Estado indiano restringiu fortemente o capital 

estrangeiro e atribuiu às empresas públicas um papel dominante no conjunto da economia 

(CRUZ, 2008). De modo que, no ano anterior à reforma de 1990-91, os capitais externos 

representavam apenas 0,16% do PIB da Índia. De menos de 1% do PIB, o grau de abertura do 

capital estrangeiro do país cresceu para 136,28% em 2011-12, um aumento de mais de 850% 

em apenas vinte anos. Isso, em outras palavras, implica um aumento de 42,5 vezes durante o 

período entre 1990-1 e 2011-2 (DASGUPTA, 2013, p. 60). Dessa forma, o investimento 

externo direto (IED) é outro ponto que pode ser caracterizado como uma ruptura com o 

passado, pois as mudanças introduzidas com as reformas acarretaram na liberalização de 

praticamente todos os setores da economia, salvo alguns casos específicos. Como a atração de 

IED era um dos objetivos da reforma, muitas barreiras até então existentes foram suprimidas. 

Mas o governo indiano foi sensível à diferença entre o IED e os fundos de investimento de 

portfólio (FIP), expresso no controle dos capitais sobre os fluxos mais voláteis, opção 

condicionada pela eclosão das crises mexicana e asiática. 

 Assim, na Índia, as entradas de FPI no mercado de ações do país permaneceram mais 

promissoras do que as entradas de IED somente no período pós-reforma. De acordo com 

Prestes e Cintra (2009), a estratégia de maior mobilidade dos fluxos de capitais, mesmo que 

gradual, aprofundou o grau de abertura financeira ao mesmo tempo em que aumentou o da 

vulnerabilidade externa da economia da Índia. A crise financeira de 2008 que afetou o país 

teve como principal saída os FPI. Isso revela que esses investimentos eram menos voláteis que 

os fluxos de renda fixa. Ademais, o próprio contexto de maior abertura financeira também 

tornou as políticas cambial e monetária interdependentes, impossibilitando o banco central 

indiano de manter as taxas de câmbio e juros fixos. No entanto, a política fiscal manteve um 
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maior grau de autonomia quando comparada às políticas cambial e monetária, graças à 

preservação de um sistema financeiro regulado. Por outro lado, é importante ressaltar que, de 

modo geral, o crescimento acelerado da economia da Índia, durante as décadas de 1990-2010, 

se deu em um quadro de reduzida vulnerabilidade externa31 acompanhado de elevadas taxas 

de investimento (SCHATZMANN, 2010).  

Isso colocou o país em pauta no sistema internacional, uma vez que passou a contestar 

a assimetria econômica e de poder entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, 

desempenhando um papel de protagonismo junto com outros países em desenvolvimento 

como os BRICS. Assim, devido ao conjunto de atitudes cautelosas em relação à abertura 

econômica e à inserção internacional do país, Cruz (2008, p. 17) aponta como característica 

do governo indiano “a flexibilidade, a disposição de mudar de curso sempre que as 

circunstâncias assim o recomendem, a determinação de evitar compromissos com fórmulas 

pré-fabricadas que passem a operar como camisas de força”. Nesse sentido Nassif (2006) 

acrescenta que o desempenho da Índia não deve ser atribuído às reformas econômicas 

liberalizantes, mas à consciência dos governantes indianos de que a maior integração 

internacional, não implica na falta de coordenação ou saída do Estado das atividades 

estratégicas para o desenvolvimento econômico e social no longo prazo.  

No entanto, o papel relevante do planejamento econômico na Índia não é uma 

particularidade do país. Conforme Cruz (2008), o que o faz uma experiência incomum, 

principalmente em meio aos países chamados subdesenvolvidos, é o exercício deste em 

condições de intensa competição eleitoral. Além disso, o fato de persistir por tanto tempo, 

para o autor, seria um indicativo de que essa prática está institucionalizada no Estado indiano. 

Para Schatzmann (2010), essa institucionalidade do planejamento da Índia consistiria no 

processo histórico de formação do país, sobretudo nos aspectos relacionados à consolidação 

do Estado indiano e da percepção do seu lugar no mundo, o que resultaria, também, na 

maneira com que ocorre a inserção internacional do país na globalização. Segundo a autora, 

chega a haver uma simetria no padrão de inserção internacional recente em relação ao 

anterior, em que os objetivos nacionais de crescimento e desenvolvimento seriam colocados 

em primeiro lugar. 

Dessa forma, a estratégia de desenvolvimento ancorada na substituição de importações 

e na forte intervenção estatal muda gradualmente a partir de década de 1980 e atinge seu auge 

 
31  “Considerando a melhora no perfil da dívida externa (em relação aos recebíveis do exterior e em relação à 

participação do PIB) e os saldos positivos do balanço de pagamentos e acúmulo de reservas, e apesar da oscilação cambial, 

pode-se considerar que a vulnerabilidade externa da economia da Índia é relativamente baixa” (SCHATZMANN, 2010, 

p.119). 
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na década de 1990, pela ruptura com a estratégia de desenvolvimento “voltada para dentro”. 

Contudo, apesar do país aplicar as reformas liberalizantes, a nova estratégia de 

desenvolvimento não implicou a falta de coordenação ou mesmo a saída do Estado de 

atividades estratégicas ou essenciais para o desenvolvimento econômico e social, em uma 

perspectiva de longo prazo. Assim, a nova estratégia de desenvolvimento do Estado indiano, 

que não logrou partilhar irrestritamente dos preceitos neoliberais, possibilitou que sua atuação 

se mantivesse direta no setor produtivo e financeiro, continuou a exercer um papel de 

regulador adaptando as políticas a um novo ambiente econômico de maior desregulamentação 

interna, internacionalização produtiva e abertura externa. Ou seja, a Índia conseguiu manter 

certa autonomia e também estimulou o dinamismo de sua economia, inserindo-se na era da 

globalização neoliberal obtendo resultados econômicos positivos.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo procurou estudar, através de uma perspectiva histórica, as diferentes 

estratégias de desenvolvimento da Índia, de acordo com as mudanças permanentes ocorridas 

no país no âmbito doméstico e externo. Observou-se que a ideia de uma Índia forte, 

industrializada e próspera é uma concepção anterior à própria formação do Estado-Nação. 

Uma experiência que toma forma sob a Comissão Nacional de Planejamento, que exerce um 

papel fundamental na estratégia de desenvolvimento “voltada para dentro” do país entre os 

anos de 1950 e 1970 (período que foi caracterizado principalmente pelo modelo de 

substituição de importações e a redução da liberdade dos agentes econômicos) e persiste 

enquanto instituição mesmo depois das reformas liberais iniciadas em 1991.  

No entanto, o controle estatal e a industrialização autárquica não atenderam às 

expectativas e o país ironicamente recebeu o estigma de “taxa de crescimento hindu”. A 

situação começou a se modificar somente em 1980, quando a Índia passou a gradualmente 

desregulamentar as atividades econômicas do setor privado, o que convergiu com as medidas 

econômicas recomendadas pelo FMI e as transformações globais em curso no início da década 

de 1990. Pode-se dizer que são esses anos que enfatizam o gradualismo como a marca da 

abordagem indiana para as reformas, em contraste com a terapia de choque. 

Contudo, não foi somente o ambiente interno que influenciou e propiciou as mudanças 

tomadas em 1991 na Índia, mas também o externo: as pressões do mundo capitalista, 

agravadas pela renascente onda neoliberal; a queda da URSS, o que significou a perda de seu 
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principal parceiro comercial; e uma queda abrupta dos fluxos de remessa petróleo e os 

aumentos dos preços do produto causados pela Guerra do Golfo (1990-1991), desenvolveram 

séria crise macroeconômica no país. O Estado indiano recorreu ao FMI para solucionar sua 

crise macroeconômica e, em contrapartida do acordo, estabeleceu um programa de reformas 

econômicas para abrir sua economia, passando a desenvolver outra estratégia de 

desenvolvimento. Todavia, as reformas econômicas liberalizantes foram realizadas com 

cautela, procurando a manutenção de políticas favoráveis aos interesses nacionais.  

Assim, pode-se perceber que, apesar da estratégia de desenvolvimento após os anos 

1990 ser significativamente diferente, o paradigma da condução da economia não mudou, 

pois, os objetivos nacionais de crescimento e de desenvolvimento continuaram sendo 

colocados em primeiro lugar. A Índia investiu e manteve as empresas nacionais de tecnologia 

por meio de líderes nacionais, não partilhando irrestritamente dos preceitos neoliberais, 

intervindo para a execução de políticas que fossem favoráveis ao objetivo de criar condições 

para competir na ordem globalizada, com foco na esfera produtiva. Dessa maneira, logrou 

manter certa autonomia, estimular o dinamismo de sua economia, inserindo-se no 

neoliberalismo e conseguindo obter resultados econômicos positivos.  

Para que isso fosse possível, o papel do Estado foi fundamental, seja empreendendo as 

políticas necessárias, seja no sentido de fornecer uma visão estratégica de longo prazo para 

trilhar os rumos do desenvolvimento. Por consequência, a sua integração à ordem global vai 

além da simples abertura econômica e da adoção dos preceitos do Consenso de Washington. 

Assim, o desenvolvimento econômico da Índia parece envolver uma inserção internacional 

que prevê algum grau de contestação do status quo, dado que o seu crescimento econômico 

tem potencial de alterar a posição do Estado-Nação indiano no sistema internacional, o que 

influencia diretamente na sua política externa.  
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROGRAMA MAQUILADOR 

PARAGUAIO E A INTEGRAÇÃO DO MERCOSUL 

 

Daniela Andreia Schlogel32 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A grande questão ainda não resolvida pelos países latino-americanos é como alcançar 

o desenvolvimento econômico e superar o subdesenvolvimento e a dependência. Embora no 

século XX tenham surgido correntes de pensamento importantes sobre o tema no cenário 

internacional e também no cenário regional, traçar os caminhos para o desenvolvimento dos 

países periféricos dentro do sistema capitalista mundial continua sendo um tema com amplo 

espaço para reflexão acadêmica e produção científica.  

O desenvolvimento da estrutura produtiva industrial para produzir primeiramente bens 

e produtos básicos até chegar à produção de bens de alta tecnologia é um fator importante nas 

para pensar o desenvolvimento econômico na América Latina. A questão é que o cenário que 

se apresenta atualmente, criado pela mundialização do capital é bastante complexo, e o que se 

observa é a desarticulação da estrutura produtiva regional. Neste contexto o Paraguai 

implantou um programa maquilador com o objetivo de impulsionar gradativamente seu 

desenvolvimento econômico. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Este artigo tem por objetivo fazer uma caracterização do programa maquilador 

paraguaio e do momento histórico em que ele se insere. A metodologia utilizada foi a análise 

crítica de revisão bibliográfica sobre o tema. 

 

 

 

 
32  Graduada em Ciências Econômicas: Economia, Desenvolvimento e Integração pela UNILA. Mestre em Integração 

Contemporânea da América Latina pela UNILA. Doutoranda em Desenvolvimento Econômico pela UNICAMP. Docente da  

/Faculdade Integrada das Cataratas. E-mail: danielaschlogel@gmail.com 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Uma das alternativas apontadas pelos autores da Cepal para o desenvolvimento da 

América Latina estaria pautada na integração regional que proporcionaria a ampliação dos 

mercados locais e complementação econômica. Esta proposta inspirou uma série de iniciativas 

integracionistas no passar dos anos, como a criação da Associação Latino-americana de Livre 

Comércio (ALALC) em 1960 e a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o 

Desenvolvimento (UNCTAD) em 1964. O Mercosul criado efetivamente em 1991, foi o 

desdobramentos de um acordo assinado em 1985, e de negociações anteriores com inspiração 

cepalina.        

 

 

Nas últimas décadas o comercio mundial cresceu significativamente e o grau 

de interligação entre processos produtivos desconcentrados espacialmente se 

mostraram cada vez mais presentes.  Para Medeiros (2010), um dos motivos 

do  aumento do fluxo comercial foi justamente a desintegração ou 

fragmentação do processo produtivo, isto é, o fatiamento da produção e da 

cadeia de valor das mercadorias em diferentes países e regiões 

(MEDEIROS, 2010, p.255). 

 

 

 As propostas de integração sul-americana colocam em pauta o aproveitamento 

desta tendência à desconcentração dos processos produtivos para a criação de uma articulação 

entre países que utilize de vantagens locais de produção.  

O objetivo inicial do Mercosul era estabelecer um Mercado Comum. Para tanto teria 

que avançar pelas seguintes etapas: implantar tratados de livre comércio; formar uma união 

aduaneira e constituir um mercado comum para livre circulação de pessoas e fatores de 

produção. Até o presente momento, considera-se que o bloco é uma união aduaneira 

imperfeita, visto que nesta etapa teoricamente o comércio seria livre de restrições e os tributos 

cobrados para os países de fora do bloco seriam iguais.  

A partir dos anos 2000 com a chegada de presidentes considerados “progressistas” em 

países do bloco, a assinatura de acordos e tratados cresceu consideravelmente. Foram criados: 

o Fundo para Convergência Estrutural do MERCOSUL (FOCEM); o Instituto MERCOSUL 

Social; o Sistema de Pagamento em Moeda Local (SML); o Tribunal Permanente de Revisão 

(TPR); o Parlamento do MERCOSUL (PARLASUL); e assinados diversos acordos de 

cooperação econômica com países periféricos de fora do bloco.  



 
 
 

KERR OLIVEIRA, L.; GRASSI, J. M.; WEXELL SEVERO, L.; CARVALHO, W. R. (2019) [orgs.].  

Estudos Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional.  
ISAPE, Porto Alegre, RS. / NEEGI, UNILA, Foz do Iguaçu, PR. 

 

106 

 

Buscou-se tornar o bloco uma instituição que ajudasse a garantir a ordem democrática 

nos países membros, porém sem força política suficiente para tanto. A realidade tem mostrado 

que a natureza do bloco, de ordem comercial, se sobrepõe a qualquer outra esfera.  

O crescimento comercial do Brasil com os vizinhos a partir de 2003 é um indicador do 

fortalecimento do bloco após a chegada dos novos governos, e para, além disso, das 

tendências do comércio internacional e da alta no preço das commodities.  

Segundo o Tratado de Assunção, documento de criação do bloco, o objetivo do 

MERCOSUL é propiciar a livre circulação de mercadorias dentro da região33. Através da 

“regra de origem”, os produtos com certo percentual de valor agregado, que varia de acordo 

com sua natureza, produzidos dentro de algum país membro, se beneficiam da isenção de 

tarifas. Além disso, é permitido dentro do bloco o drawback, mecanismo que permite isentar 

as tarifas da importação de insumos, contanto que o destino da mercadoria finalizada seja a 

exportação. Além disso, existem também as exceções a TEC, chamada de ex-tarifárias. 

Em teoria, tais regras combinadas a certa convergência de políticas macroeconômicas 

promoveriam certa complementação comercial e produtiva. O MERCOSUL inclusive tem um 

programa específico de integração produtiva, criado em 2008 e com poucos avanços concretos 

até o momento.  

Como não existe um esforço de convergência das políticas macroeconômicas, as 

regras do MERCOSUL acabam por reforçar desigualdades regionais em relação ao custo de 

produção de mercadorias, como é o caso da diferenças existentes entre o Paraguai e os 

vizinhos em relação ao preço da remuneração da força de trabalho, dos impostos e dos custos 

de energia elétrica. 

Neste contexto, surge no Paraguai a iniciativa de tentar minimizar tais desigualdades 

através da implantação de maquiladoras, também chamadas de maquilas, que acabam 

usufruindo de algumas regras do MERCOSUL e agravando a concorrência dentro do bloco. 

O regime de maquila cria condições para que empresas estrangeiras contratem 

empresas locais para realizar algum processo relacionado à elaboração, reparação ou 

montagem de um produto que será reexportado. O país que oferece a maquiladora 

teoricamente se beneficia com a transferência de tecnologia, com a geração de empregos, e 

atração de investimentos, enquanto a empresa estrangeira se beneficia da redução dos custos 

de produção e da posição geográfica da maquiladora.   

No Paraguai a Lei de Maquila foi criada em 1997 e regulamentada nos anos 2000 

quando efetivamente entrou em funcionamento. De acordo com a referida lei, empresas 

 
33  O termo região neste artigo se refere ao espaço socialmente construído pelo Mercosul. 
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paraguaias são constituídas com a finalidade específica de serem maquiladoras. Tais empresas 

recebem os componentes da empresa estrangeira contratante em um regime de importação 

temporária e depois de pronta a mercadoria é exportada para o destino final. 

 As maquiladoras têm a obrigação de pagar 1% de imposto ao governo paraguaio sobre 

o valor agregado do produto em território nacional e podem vender ao mercado nacional até 

10% do que foi exportado no ano anterior. Quanto às condições de trabalho, as maquiladoras 

seguem as leis trabalhistas nacionais.  

Segundo Fabio (2004), o programa de maquila paraguaio estaria dividido em três 

etapas que levariam o país a desenvolver sua indústria em um período de 12 a 15 anos. Na 

primeira etapa se instalariam maquiladoras em todo país atraindo investimento sem precisar 

de endividamento público. Em uma segunda etapa, as maquiladoras começariam a comprar 

matérias primas e produtos da indústria nacional e subcontratar empresas paraguaias. Em um 

terceiro momento, já haveria ocorrido a transferência de tecnologia e as empresas paraguaias 

teriam condições de produzir produtos com conteúdo 100% nacional. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai. Em 2016, 24% do total 

importado pelo Paraguai no ano vieram do Brasil, 93% foram manufaturados, além disso, o 

Brasil foi responsável por comprar 35% de tudo que o país exportou, dos quais 68,35% foram 

produtos básicos. Dada a assimetria dos dois países o inverso não é verdadeiro. Os principais 

parceiros comerciais do Brasil são a China, os Estados Unidos e a Argentina. O Paraguai fica 

atrás de 25 países em ordem de importância (TRADEMAP, 2017) 34.  

Muitas empresas brasileiras têm utilizado das maquiladoras paraguaias em seus 

processos produtivos. E a pergunta que surge a partir daí é: Esta “integração” colabora de 

alguma forma com o desenvolvimento econômico regional ou reproduz as assimetrias dentro 

do bloco?  

É possível que o modelo de integração via regime de maquila tenha alcance limitado 

no que tange a promover a integração regional, o desenvolvimento econômico e a superação 

da condição subordinada e dependente destes países na economia internacional. Este tema 

necessita de estudos mais aprofundados. Há indícios que o comércio e investimento recíproco 

 
34  TRADEMAP é a plataforma online de dados estatísticos sobre o comércio internacional da Internacional Trade 

Centre, agência conjunta da Organização Mundial do Comércio e das Nações Unidas.  
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geram emprego e reprodução ampliada de capital no curto prazo, mas não desencadeiam 

ciclos virtuosos de desenvolvimento. O programa maquilador paraguaio não foi uma iniciativa 

articulada com os acordos do MERCOSUL e se insere em um contexto de competição entre 

os países do bloco.   

Iniciativas propostas por países isolados, que não fazem parte de um projeto integrado 

de desenvolvimento de longo prazo que promova a transferência de tecnologia e a produção 

de mercadorias com conteúdo local e alto valor agregado, podem no curto prazo ocupar uma 

força de trabalho ociosa e promover melhoras pontuais na vida da população local, mas, por 

outro lado acabam por pressionar o preço da força de trabalho da região para baixo e 

vulnerabilizar o território, que por sua vez pode deixar de ser utilizado assim que outra região 

oferecer melhores incentivos. 
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GEOPOLÍTICA RUSSA E O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO 

EURASIANA 

 

Felipe Rodrigues de Camargo35 

Samir Eid Pessanha36 

 

RESUMO 
Este presente trabalho tem a prerrogativa de apontar o fator geopolítico russo no processo de construção da 

União Econômica Euroasiática. Sendo que à Rússia no século XXI vem fortalecendo sua geopolítica tanto no 

antigo espaço soviético quanto no em áreas de interesse em todo globo, entretanto a consolidação do espaço 

Eurasiano encaixa-se na conceituada teoria de Mackinder, Heartland, cuja síntese teórica aponta à consolidação 

desse espaço como importante meio de obter condição de galgar hegemonia nas relações geopolíticas. Sendo 

assim, este trabalho, abordará o histórico conceitual da geopolítica russa, ou seja, inicia- se com o fortalecimento 

dos conceitos geopolíticos clássicos que, muito, envolvem o cerne conceitual da teoria geopolítica russa. 

Seguindo para os apontamentos de dados econômicos como forma de demonstrar factualmente o inicio do 

desenvolvimento integrado das economias do grupo da União Econômica Eurasiática como meio geopolítico de 

integrar à Heartland. Chegando as conclusões de uma intencionalidade mais profunda do que a retórica 

econômica como meio integracionista.  
 

Palavras-chaves: Rússia; Geopolítica; Eurásia; União Econômica Eurasiática.  
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A geopolítica pode ser compreendida como uma planificação e atuação de estratégias 

para controle do espaço. Esse espaço pode ser entendido de diversas formas, o ambiente 

físico, as relações econômicas e as políticas nacionais e internacionais. Assim a geopolítica é 

algo de constante presença nas nações tanto na perspectiva interna quanto na externa, desse 

modo ela orienta os grandes e pequenos acontecimentos globais, as relações amistosas, as 

disputas e os conflitos.  

 

 

[...] O termo geopolítica faz hoje parte daquelas palavras mágicas que 

explicam – ou melhor, parecem explicar – o inexplicável: será geopolítica 

tida a questão situada para além da racionalidade clara e que ponha em jogo 

interesses imensos, por isso indefiníveis. [...] Mas o que é a geopolítica? 

 
35 Mestrando em Geografia pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), no Instituto de  

Geociências e Ciências Exatas (IGCE) do Campus de Rio Claro/SP. Bolsista FAPESP. Contato:  

feldecamargo@gmail.com.  
36 Mestrando em Geografia pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), no Instituto de  

Geociências e Ciências Exatas (IGCE) do Campus de Rio Claro/SP. Contato: samirreid@hotmail.com.  
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Segundo uma definição tão simples quanto possível, a geopolítica interroga-

se sobre as relações entre o espaço (em todos os sentidos da palavra) [...] 

(DEFARGES, 2003:13). 

 
 

Defarges (2003) em sua obra Introdução a Geopolítica corrobora com a ideia de 

abrangência e importância para a interpretação das relações mundiais, e segundo o autor os 

grandes conflitos mundiais são puros reflexos geopolíticos.  

Desta feita, a Geopolítica ganha uma importância fundamental, sobretudo no que se 

refere às relações entre Estados e particularmente quando estes apresentam expressividade 

militar e territorial, como é o caso da Rússia, que ganha centralidade no pensamento de 

Halford John Mackinder (1904) a partir da teoria do “heartland”, descrevendo a área que vai 

do centro europeu ao Cáucaso como de grande potencialidade. Em suma, essa teoria afirma a 

existência dessa região como pivô central das disputas mundiais, por ser rica em reservas 

minerais, em fauna, flora, com condições geomorfológicas para grandes deslocamentos e com 

presença de grandes rios, assim tornando-se um local cobiçado e, segundo o autor, quem a 

obter terá grandes condições de controlar o mundo. Essa teoria projeta a Rússia como 

elemento geopolítico, trazendo-lhe certo protagonismo e embasamento para um desponte 

mundial.  

Evidentemente que este processo também se estabelece pela trajetória política que o 

Estado russo assume após a revolução bolchevique, em 1917, e se materializa como foco de 

preocupação ocidental dada sua capacidade de influência ao final da segunda guerra mundial, 

onde teve participação decisiva na derrota nazista. Considerando que partir de desse momento 

coloca-se como líder de um dos três grandes blocos econômicos mundiais (Bloco dos 

Desenvolvidos, dos Socialistas e dos Subdesenvolvidos). Embora esta tríade de classificação 

de países se constitua no plano espacial, no plano das grandes diretrizes geopolíticas 

mundiais, o que se tem como concretude é um quadro de bipolarismo, marcado, de um lado, 

pela hegemonia sobre os países capitalistas, exercida pelos EUA, e, de outro, sobre os países 

socialistas a URSS. Nesse panorama o conflito direto entre os líderes dos blocos nunca 

ocorreu, sendo o teatro as regiões Subdesenvolvidas, Guerra da Coreia, Vietnã, Irã-Iraque e 

principalmente a Crise dos Misseis de Cuba (SARAIVA, 2001).  

A Rússia tem um passado de grande atividade geopolítica e que vem se tornando 

atuante nos últimos anos (LAZZARI, 2010), seu engajamento contra os Estados hegemônicos, 

atuação militar em prol de seu interesse na Geórgia (KAKACHIA, 2008), anexação da 

Crimeia (SLOBODA, 2014), parcerias com emergentes e uso de seus recursos para pressionar 

politicamente a Europa, como o caso dos cortes no suprimento de gás a Alemanha, ratificando 
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sua trajetória de proeminência mundial. Portanto o próprio espaço Eurasiano, pertencente à 

extinta União Soviética torna-se um compromisso nacional para a retomada geopolítica do 

Estado Russo independente.  

A partir desse resgate geopolítico russo, este presente trabalho focar-se-á no processo 

de integração do espaço eurasiano com a ótica no desenvolvimento das relações comerciais da 

União Econômica Eurasiana como processo de integração regional.  

 

 

GEOPOLÍTICA E O PROTAGONISMO SOVIÉTICO-RUSSO 

 

Tomando a geopolítica como o meio de interpretação das relações de poder no espaço, 

dito também por Becker (2005, p.71), “[...] uma pequena explanação sobre geopolítica: trata-

se de um campo de conhecimento que analisa relações entre poder e espaço geográfico. [...]”. 

Nesse espaço se encontra as Nações e suas respectivas áreas geográficas, economias, 

populações e culturas, dessa heterogeneidade, os interesses vão criando disputas. Becker 

também destaca: 

 

 

A geopolítica sempre se caracterizou pela presença de pressões de todo tipo, 

intervenções no cenário internacional desde as mais brandas até guerras e 

conquistas de territórios. Inicialmente, essas ações tinham como sujeito 

fundamental o Estado, pois ele era entendido como a única fonte de poder, a 

única representação da política, e as disputas eram analisadas apenas entre os 

Estados. Hoje, esta geopolítica atua, sobretudo, por meio do poder de influir 

na tomada de decisão dos Estados sobre o uso do território, uma vez que a 

conquista de territórios e as colônias tornaram-se muito caras. (BECKER, 

2005, p.71).  

 

 

Ou seja, a geopolítica é caracterizada pelo conflito, pela disputa e pelo interesse das 

Nações de forma direta ou indiretamente como ocorre atualmente. Abrangendo essa ideia 

Vesentini (2009) caracteriza melhor os atores nas novas geopolíticas para além dos Estados, 

trazendo que as instituições atuam de uma forma diferente, tendo seus interesses ou atuando 

em prol de interesses de outras Nações que as influenciam. 

 

 

(...) as novas geopolíticas, não por coincidência surgida na “era da 

globalização” e enfraquecimento (relativo) dos Estados nacionais, 

normalmente não são feitas “para o Estado” e tampouco o veem como o 

único ator na política mundial. Novos atores ou sujeitos são levados em 

consideração, desde as empresas multi ou transnacionais, pelas organizações 

internacionais (ONU, OMC, FMI, etc) e pelos “blocos” ou mercados 
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regionais (União Europeia, Nafta, Mercosul, etc). [...] (VESENTINI. 2009, 

p. 12).  

 
 

Entretanto para nós focamos nas atuações dos Estados. Portanto no caso, a Rússia, de 

grande tradição na geopolítica, apesar de ser a primeira a discriminá-la oficialmente por seu 

intenso uso pelos nazistas, mas fazendo-se grande uso de sua real função e a firmado cada vez 

mais dado seu crescimento econômico – político – militar, desde o final da URSS, ela se torna 

um caso impar a ser observado. 

Com o desmembramento da União Soviética, dada pela grande crise na estrutura 

econômica e social que decorria de políticas mal aplicadas e grande repressão social 

(RODRIGUES, 2006) a Rússia viu-se em uma situação ímpar, com um estado econômico 

calamitoso devido aos sucessivos planos econômico de baixo resultado, aplicadas por Mikhail 

Gorbachev (1985–1991) e Boris Iéltsin (1991–1999) (COSTA, 2008), passando de uma 

estrutura soviética estatizada para o livre mercado capitalista de forma abrupta, essa mudança 

estrutural foi chamada de “Terapia de Choque”, que só resultou na diminuição do controle 

econômico pelo Estado. O considerável nível de corrupção, que os altos funcionários do 

antigo regime perpetraram se aproveitando do momento para o enriquecimento próprio, 

também foi um agravante (RUTLAND, 2013). A Rússia se mostrava deploravelmente 

desestruturada, social e economicamente, não mais conseguindo se posicionar como uma 

potência global.  

Costa (2015) apresenta um interessante recorte sobre o colapso Soviético:  

 

 

Tem início assim o acelerado movimento de desmoronamento dos pilares do 

socialismo soviético com a queda do muro de Berlim em 1989 e dos 

governos socialistas dos países que gravitavam na sua órbita de influência, 

culminando em 1991 com a dissolução da União Soviética. A antiga Rússia 

perde desse modo o controle e a influência não apenas nos países das suas 

regiões circunvizinhas (as ex- Repúblicas Socialistas tornam-se 

independentes), bem como de toda a Europa Centro-Oriental e dos Balcãs, 

processo no qual foi emblemática a absorção da Alemanha Oriental pela 

Alemanha Federal. (COSTA, 2015, n.p.).  
 

 

Havendo a diminuição de sua capacidade geopolítica mundial, sobretudo sua posição 

de liderança, primeiro pela quebra da bipolaridade mundial da Guerra Fria e segundo uma vez 

que sua intenção era manter unidos os Estados da Ex - URSS, a partir da organização da CEI 

(Comunidade dos Estados Independentes), mas foi observando a dissidência dos Estados do 



 
 
 

KERR OLIVEIRA, L.; GRASSI, J. M.; WEXELL SEVERO, L.; CARVALHO, W. R. (2019) [orgs.].  

Estudos Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional.  
ISAPE, Porto Alegre, RS. / NEEGI, UNILA, Foz do Iguaçu, PR. 

 

115 

 

báltico que se alinharam rapidamente a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte). 

Como dito por Sousa: 

 

 

Após o colapso soviético, a Rússia precisou se reposicionar no sistema 

internacional. Seus antigos aliados no Leste Europeu caíram sob o domínio 

da OTAN. Herdeira do aparato militar da antiga URSS e detentora ainda do 

maior território do planeta, a Rússia viveu de 1991 a 1998 numa espécie de 

“vácuo geopolítico”, onde não tinha ao certo uma orientação ideológica e/ou 

geoestratégica definida (SOUSA. 2012, p.2). 

 
 

Seu “vácuo geopolítico” foi caracterizado pelas relações com seus vizinhos, ex- 

membros da URSS, ao qual se mantinha resquícios da antiga estrutura (PEREIRA, 2013; 

SOUSA, 2012), neste hiato a Rússia também passou a se reestruturar para voltar a ter um 

papel de alta relevância no cenário mundial. Mas com a Rússia focada em se reestruturar e 

com poucas condições de exercer poder sobre os antigos rivais, os Estados Unidos se 

aproveitaram para cercar a Rússia a fim de evitar que ela em longo prazo retomasse os 

territórios soviéticos.  

 

 

Quando se olha a década de 1990, do ponto de vista desse projeto imperial e 

do seu expansionismo militar, muito antes dos ataques terroristas, 

compreende-se melhor a rapidez e as intenções geopolíticas da ocupação 

americana dos territórios fronteiriços da Rússia, que haviam estado sob 

influência soviética até 1991. O movimento de ocupação começou pelo 

Báltico, atravessou a Europa Central, a Ucrânia e a Bielorrússia, passou pela 

“pacificação” dos Bálcãs e chegou até a Ásia Central e o Paquistão, 

ampliando as fronteiras da OTAN, mesmo contra o voto dos europeus. Ao 

terminar a década, a distribuição geopolítica das novas bases militares norte-

americanas não deixa dúvidas sobre a existência de um novo “cinturão 

sanitário”, separando a Alemanha da Rússia e a Rússia da China, e sobre a 

existência de um novo poder militar global, com o controle centralizado de 

uma infraestrutura mundial de poder, com mais de 700 bases ao redor do 

mundo, com acordos de “apoio militar recíproco” com cerca de 130 países, 

com o controle soberano de todos os oceanos e com a capacidade de 

intervenção quase instantânea em qualquer ponto do espaço aéreo mundial. 

(FIORI. 2007, p. 88).  

 
 

Na ótica da reestruturação econômica, a Rússia nos anos 1990 foi auxiliada pelo 

aumento dos preços do barril de petróleo, explicitando esse processo ao indicar a alta desses 

preços entre 1998 e os dias atuais.  

 

 

Apenas faça o comparativo – de US$ 8 em agosto de 1998 para US$ 70 hoje. 

Tudo isso facilitou o crescimento econômico nos anos 90 que foi um dos 
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mais expressivos da história até a crise asiática de 1998. Imagine como 

estariam os preços no mercado global atualmente se a Rússia continuasse a 

tradição soviética alocando metais, petróleo, madeira e outros recursos para 

suas necessidades militares. (GRIGORIEV apud PEREIRA, 2013:4). 
 

 

Tabela 1: Evolução do Preço do Barril de Petróleo dos Tipos BRENT e WTI nos anos de 

1997-2015 em Dólares US$ 

Mês Tipo BRENT Tipo WTI 

Dez/1997 16,41 17,82  

Dez/1998 10,51 11,24  

Dez/2000 23,80 26,80  

Dez/2001 20,57  19,84 

Dez/2002 30,15 31,20  

Dez/2003 29,31 32,40  

Dez/2004 40,37 49,45  

Dez/2005 58,10  60,32 

Dez/2006 60,67  60,53 

Dez/2007 93,68  95,95 

Dez/2008 40,55 40,02  

Dez/2009 77,64  78,87 

Dez/2010 92,62  89,84 

Dez/2011 107,97  99,75 

Dez/2012 110,80  90,80 

Dez/2014 112,21  100,32 

Dez/2015 59,32 52,69  

Fonte: <http://www.acionista.com.br/graficos_comparativos/petroleo.html> Acessado em 15 de Mar. 

2018. Organizado por CAMARGO, F.R. 
 

Demonstrado também pela tabela, os preços só tiveram dois picos de grandes quedas 

dos preços (2008 e 2014), mantendo os preços elevados por quase duas décadas. 

http://www.acionista.com.br/graficos_comparativos/petroleo.html
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Não somente favorecendo o desenvolvimento econômico, o petróleo, propiciou a 

Rússia ter capacidade de coerção, dada a grande necessidade de seus hidrocarbonetos 

(petróleo e derivados) pela Europa, em especial a Alemanha (SILVA, 2007; SCHUTTE, 

2012). Mas o potencial geopolítico baseado no petróleo apresenta alguns pontos críticos, 

como referidos por Senhoras: 

 

 

Se, de um lado, a Ucrânia é um país cativo do fornecimento russo de 

aproximadamente 70% do petróleo e 90% do gás natural consumidos, de 

outro lado, a Rússia é refém da localização geográfica da Ucrânia, uma vez 

que ela é canal de passagem dos fluxos de petróleo e gás russos para a 

Europa Ocidental. Os jogos de poder em que estão envolvidos os dois países 

após o fim da União Soviética, o consequente distanciamento da Ucrânia em 

relação à Comunidade dos Estados Independentes (CEI) liderada pela Rússia 

e sua aproximação crescente com a Europa Ocidental por meio da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) têm levado 

sistematicamente a um distanciamento entre ambos os países (SENHORAS. 

2009). 

 
 

Esses pontos críticos se voltam basicamente com os vizinhos da URSS, que tentam 

manter-se fora do julgo russo. 

Com a subida de Vladimir Putin ao poder da Rússia nos anos 2000 sua principal meta 

era reorganizar a política e a econômica (FERREIRA, 2011; BONILLA, 2012; RUTLAND, 

2013). Putin teve o desafio de manter a integridade territorial da Rússia e o terrorismo de 

grupos minoritários (MORENO, 2004; RÍOS, 2004). 

Tendo a formação de Putin na antiga KGB, seu governo se caracteriza por ser de forte 

estrutura e disciplina, claramente baseada no “modelo prussiano”, cujo caráter é de imposição, 

de pouca participação social e foco militarista. 

 

 

Durante a “era Putin”, a Rússia manteve a economia de mercado. O 

presidente russo recentralizou o poder, reconstituiu o Estado e a economia 

russa, reerguendo seu complexo militar-industrial e nacionalizando seus 

vastos recursos energéticos. Detentor do segundo maior arsenal nuclear do 

planeta, o novo governo russo alertou os Estados Unidos, ainda no ano de 

2000, para a possibilidade de uma nova corrida nuclear, caso continuassem 

com seu projeto de desenvolvimento de um “escudo antibalístico” na Europa 

Central – mais precisamente na República Tcheca e Polônia. Após 2001, a 

economia russa se recompôs e acelerou seu crescimento, liderada pelas 

grandes empresas estatais do setor energético e de produção de armamentos. 

Dessa forma, no início de 2007 o país já havia atingido seu nível de atividade 

econômica anterior à sua grande crise de 1998. (DA COSTA JÚNIOR. 

2014:4). 
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Em vista que a Rússia é a herdeira da URSS, garantindo seu protagonismo mundial, 

investiu em novas parcerias estratégicas com Nações ditas extremas, pelas forças 

hegemônicas, como Irã e Venezuela, mas principalmente manteve o foco na consolidação dos 

BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), Putin “articulou a formação dos BRICS, 

que acabaram de criar um banco comum” (DA COSTA JÚNIOR, 2004:4). Claramente a 

Rússia se focou nas brechas abertas pelas forças hegemônicas e investindo em seu 

restabelecimento como grande potência. 

 

 

Diante desse cenário, o país emerge como parceiro importante cuja inserção 

internacional é marcada por uma nova abordagem, que não exige 

vinculações políticas ou compromissos ideológicos. Atualizadas sua 

estratégia e dinâmica em suas relações comerciais internacionais, a Rússia 

vai se libertando paulatinamente da visão de “país vencido” no pós-Guerra 

Fria.  
A participação em coalizões representa um dos elementos substantivos para 

compreendermos de que modo a Rússia está inserida na lógica dos países 

emergentes. Nos tempos de URSS, a celebração de alianças e parcerias 

comerciais com o país socialista possuía um significado adicional, de caráter 

político: significava um posicionamento frente à dinâmica bipolar (JULIÃO. 

2010:9).  

 
 

Assim a Rússia vai assumindo um papel de destaque agregando-se a nações com 

potencialidade, ainda que baixa projeção, formando um novo grupo de países que se opõem 

aos líderes europeus e EUA. 

A nossa perspectiva consolida a Rússia se engajando em um grupo internacional de 

desenvolvimento econômico conjunto, atuando também em ações mais belicosas, algumas já 

executadas em investidas na Chechênia, Geórgia e Ucrânia, que impactaram 

significativamente na estrutura da segurança regional. Cabendo a compreensão de que a união 

da Heartland (MACKINDER, 1904) na forma da União Econômica Eurasiática com alta 

relevância no processo geopolítico russo. 

 

 

UNIÃO ECONÔMICA EURASIÁTICA 

 

A União Econômica Euroasiática apresentou-se como uma entidade supranacional 

restrita as relações econômicas, sendo os países membros a Rússia, Belarus, Armênia, 

Cazaquistão e Quirquistão. Seu histórico é parecido com outras entidades supranacionais à 

aquela região, em seu site oficial é descrito: 
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A União Econômica Eurasiana é uma organização internacional para a 

integração econômica regional. Possui personalidade jurídica internacional e 

está estabelecida pelo Tratado da União Econômica Eurasiática. 
A UEE prevê a livre circulação de bens, serviços, capital e mão-de-obra, 

promove uma política coordenada, harmônica e única nos setores 

determinados pelo Tratado e acordos internacionais na União.  

Os Estados-Membros da União Económica Eurasiática são a República da 

Armênia, a República de Belarus, a República do Cazaquistão, a República 

do Quirguizistão e a Federação Russa. 
A União está sendo criada para atualizar de forma abrangente, aumentar a 

competitividade e a cooperação entre as economias nacionais e promover o 

desenvolvimento estável para aumentar (UEE37, 2018). 

 
 

Compreende-se que essa entidade tem a proposta de homogeneizar economicamente a 

região em mais uma proposta geopolítica de integrar o espaço eurasiano, mas nesta por vias 

econômicas e sociais. Entretanto ainda promove liberdade nas relações econômicas bilaterais, 

fora da União. 

 

 

Questões relativas a tarifas antidumping e compensatórias, tanto adotadas 

pelos membros como por países terceiros também são monitoradas e 

atualizadas. A União pode, segundo o Artigo 49, aplicar medidas 

protecionistas com o objetivo de defender a produção interna e seu 

desenvolvimento.  
O bloco também pode negociar Tratados de Livre-comércio (TLC) com 

países terceiros. [...] 
[...]A politica comercial do bloco é, portanto, resultado da negociação e 

acomodação de interesses distintos entre os países, não se caracterizando 

uma imposição da vontade russa sobre as demais economias. A adoção da 

TEC38 preservou os interesses de cada país e o bloco tem a autonomia para 

adotar medidas que corrijam desequilíbrios existentes nessa área. 

(BODANEZE, 2015:47). 

 
 

Não sendo uma imposição russa sobre os atores regionais, mas não altera a obtenção 

de ganhos geopolíticos referentes à consolidação da Heartland. 

Ao geral, o tratado, que celebrou o projeto econômico Eurasiano, tem vários artigos 

que promovem o processo de desenvolvimento e construção de patamares sociais igualitários, 

ou seja, tentar construir um espaço econômico homogêneo, mas também há controles 

econômicos de caráter individual dos membros, impedindo políticas que muito destoe e cause 

impactos negativos aos outros países membros. 

 

 
37  http://www.eaeunion.org 
38  Tarifa Externa Comum 

http://www.eaeunion.org/
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O Artigo 61 do Tratado fundador do bloco propõe normas fixas que devem 

ser seguidas por todos os Estados, de forma a impedir que decisões 

macroeconômicas unilaterais de um Estado tenham efeitos negativos nos 

demais. Estas regras envolvem controle rígido do déficit publico (não pode 

ser maior que 3% do PIB); inflação (não pode exceder em mais de 5% em 

relação ao Estado-membro com menor inflação); e divida do setor publico 

(não pode ser maior que 50% do PIB). (BODANEZE, 2015:47). 
 

 

Compreendendo que a União Econômica Euroasiática é um projeto de desenvolver 

equilibradamente os países eurasianos em uma retórica geopolítica e histórica de dominação 

da Heartland (MACKINDER, 1904) observar-se-á factualmente as exportações e importações 

a partir do ano anterior a assinatura do tratado como forma de compreender se o projeto pode 

se resumir ao campo econômico e desenvolver o comércio além das pontuações acima 

relatadas. 

 

Tabela 1. Cinco Principais Produtos das Exportações Russas para Belarus nos anos de 2014 a 

2016 

Exportação 

Ano Produto 
Milhões de 

Dólares 

Porcentagem do Total 

Exportado 

2014 

Petróleo Cru 7.750 38% 

Gás Natural 3.420 17% 

Sucatas de Ferro 374 1,8% 

Carros 240 1,2% 

Motores a Combustão 141 0,7% 

Valor Total 20.000 100% 

2015 

Petróleo Cru 5.600 36% 

Gás Natural 2.630 17% 

Sucatas de Ferro 269 1,7% 

Carros 228 1,5% 

Eletricidade 123 0,79% 

Total 15.500 100% 

2016 

Petróleo Cru 4,01 29% 

Não Especificado 2.710 19% 

Petróleo Refinado 490 3,5% 

Carros 274 1,9% 

Sucatas de Ferro 243 1,7% 

Total 14,1 100% 

Fonte: OEC, 2018. 
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A exportação russa a Belarus decai em valores totais de 2014 para 2015 e deste para 

2016, não desenvolvendo e aprimorando as ligações econômicas, de 2014 para 2016 à 

diminuição de 5,9 milhões de dólares. E com relação aos artigos exportados, observa-se a 

grande participação do petróleo cru e o gás natural, abrangendo, somados, em 2014 55% da 

exportação, em 2015 53% e em 2016 48%. Os outros artigos representam pouca porcentagem 

na pauta geral, em comparação com estes. Ao geral a exportação é de hidrocarbonetos, carros, 

motores e matérias-primas, os únicos artigos de maior valor agregado são os carros e motores, 

basicamente exportação de artigos primários. 

 

Tabela 2. Cinco Principais Produtos da Importação russa advindos de Belarus nos anos de 

2014 a 2016 

Importação 

Ano Produto Milhões de 

Dólares 

Porcentagem do Total 

Importado 

2014 

Petróleo Refinado 1.060 7,2% 

Queijo 788 5,3% 

Caminhões de 

Entrega 
654 4,4% 

Leite Concentrado 617 4,1% 

Tratores 474 3,3% 

Total 14,9 100% 

2015 

Queijo 630 6,2% 

Leite Concentrado 460 4,5% 

Caminhões de 

Entregas 
434 4,3% 

Petróleo Refinado 372 3,7% 

Carne Bovina 342 3,4% 

Total 10.100 100% 

2016 

Queijo 616 6,6% 

Caminhões de 

Entregas 
461 4,9% 

Leite Concentrado 401 4,3% 

Manteiga 288 3,1% 

Carne Bovina 282 3% 

Total 9,41 100% 

Fonte: OEC, 2018. 

 

A Rússia importa de Belarus basicamente produtos alimentícios, carnes, queijos e 

leite, também caminhões, tratores e petróleo, ou seja, artigos diversificados de maior à menor 
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valor agregado ao produto. Contudo os valores de importação são decrescentes como a 

exportação, nesses três anos descaíram 5,5 milhões de dólares. 

 

Tabela 3. Cinco Principais Produtos das Exportações Russas para Cazaquistão nos 

anos de 2014 a 2016 

Exportação 

Ano Produto Milhões de 

Dólares 

Porcentagem do Total 

Exportado 

2014 

Petróleo Refinado 1.190 8,6% 

Carros 1.140 8,2% 

Caminhões de 

Entregas 
223 1,6% 

Vagões Ferroviários 215 1,6% 

Tubos de Ferro 204 1,55% 

Total 13.800 100% 

2015 

Petróleo Refinado 883 8,4% 

Carros 601 5,7% 

Aviões, Helicópteros, 

e/ou Espaço Naves 
256 2,4% 

Estruturas de Ferro 202 1,9% 

Minério de metais 

preciosos 
195 1,9% 

Total 10.500 100% 

2016 

Petróleo Refinado 715 7,6% 

Não Especificado 466 4,9% 

Carros 180 1,9% 

Minério de metais 

preciosos 
168 1,8% 

Pneus de Borracha 158 1,7% 

Total 9.430 100% 

Fonte: OEC, 2018. 

 

As exportações russas ao Cazaquistão não são tão diferentes das a Belarus, ao longo 

dos três anos elas diminuem de valor total exportado em 4,470 milhões de dólares. E os 

artigos, nos dois primeiros anos, são mais concentrados no petróleo refinado e nos carros, 

abrangendo somados 16,8% e 14,1% respectivamente, as exportações. Em 2016 apresenta um 

artigo não especificado que apresenta 4,9% das exportações ao Cazaquistão, valendo 466 

milhões de dólares. Ao contexto dos artigos também apresentam presença de matérias-primas 

de baixo processamento e artigos de maior valor agregado, variando pouco em classe de 

artigos. 
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Tabela 4. Cinco Principais Produtos da Importação russa advindos do Cazaquistão nos anos 

de 2014 a 2016 

Importação 

Ano Produto Milhões de 

Dólares 

Porcentagem do Total 

Importado 

2014 

Minério de Ferro 733 11% 

Ligas Metálicas 489 7,2% 

Produtos Químicos 

Radioativos 
393 5,8% 

Computadores 386 5,7% 

Briquetes de Carvão 385 5,7% 

Total 6.760 100% 

2015 

Petróleo Cru 609 13% 

Produtos Químicos 

Radioativos 
503 11% 

Minério de Ferro 377 8,1% 

Oxido de Alumínio 340 7,3% 

Briquetes de Carvão 260 5,6% 

Total 4.660 100% 

2016 

Minério de Ferro 381 11% 

Oxido de Alumínio 319 8,8% 

Produtos Químicos 

Radioativos 
208 5,8% 

Briquetes de Carvão 204 5,7% 

Ferro Laminado 

Plano Revestido 
182 5% 

Total 3.610 100% 

Fonte: OEC, 2018. 

 

Os valores da importação russa advindas do Cazaquistão também apresentam 

diminuição considerável de valores, nestes três anos decaíram 3,150 bilhões de dólares. Os 

artigos importados não se alteraram em suas classificações, sendo em sua maioria 

commodities, produtos primários de pouco valor agregado. Único destaque é para os 

computadores que aparecem em 2014, após o acordo não se encontram mais dentre os cinco 

principais produtos. 
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Tabela 5. Cinco Principais Produtos da Exportações Russas para a Armênia nos anos de 2014 

a 2016 

Exportação 

Ano Produto Milhões de 

Dólares 

Porcentagem do Total 

Exportado 

2014 

Gás Natural 366 36% 

Petróleo Refinado 182 18% 

Trigo 84 8,5% 

Alumínio Bruto 52,4 5,3% 

Reatores Nucleares 19,1 1,9% 

Total 993 100% 

2015 

Gás Natural 323 35% 

Petróleo Refinado 127 14% 

Trigo 55,6 6,1% 

Alumínio Bruto 54,5 6% 

Reatores Nucleares 20,9 2,3% 

Total 916 100% 

2016 

Não Especificado 299 31% 

Petróleo Refinado 100 10% 

Alumínio Bruto 50,3 5,3% 

Trigo 33,4 3,5% 

Diamantes 32,9 3,4% 

Total 957 100% 

Fonte: OEC, 2018. 

 

Os produtos russos exportados para a Armênia estão inseridos no portfólio natural da 

Rússia, ou seja, hidrocarbonetos, artigos minerais de baixo processamento e grãos. Destaca-se 

os reatores nucleares, podendo ser compreendido a exportação desse artigo dentro do processo 

de desenvolvimento dos países pertencentes à UEE. Apareceu um artigo não especificado no 

ano de 2016, provável que seja gás natural por seguir os mesmos valores da representação do 

porcentual exportado. 

Observando os valores totais exportados, houve uma queda de 2014 para 2015, 

igualmente a todos apresentados anteriormente, entretanto de 2015 para 2016 ocorreu 

crescimento nas exportações, em 41 milhões de dólares. 
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Tabela 6. Cinco Principais Produtos da Importação russa advindos da Armênia nos anos de 

2014 a 2016 

Importação 

Ano Produto Milhões de 

Dólares 

Porcentagem do Total 

Importado 

2014 

Bebidas Destiladas 132 43% 

Diamantes 35,4 11% 

Filé de Peixe Fresco 16,5 5,4% 

Crustáceos 11,7 3,8% 

Frutas e Nozes 

processadas 
8,33 2,7% 

Total 308 100% 

2015 

Bebidas Destiladas 69,8 30% 

Queijo 21,5 9,3% 

Filé de Peixe Fresco 8,88 3,9% 

Terno Masculino 6,78 2,9% 

Casacos Masculinos 6,18 2,7% 

Total 230 100% 

2016 

Bebidas Destiladas 124 33% 

Diamantes 35,3 9,3% 

Tomates 17,6 4,7% 

Uvas 17 4,5% 

Maquinário de 

Marcenaria 
13,7 3,5% 

Total 378 100% 

Fonte: OEC, 2018. 

 

As importações advindas da Armênia apresentam, em 2014, sendo majoritariamente 

artigos alimentícios com foco nas bebidas destiladas tomando 43% dos valores, contudo ao 

longo de 2015 e 2016 vai decaindo e outros tipos de produtos vão aparecendo, roupas e 

maquinários, demonstrando uma maior complexidade nos produtos advindos da Armênia. 

Igualmente com a exportação russa, os valores totais decaem de 2014 para 2015 e voltam a 

crescer de 2015 para 2016 em 148 milhões de dólares. 
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Tabela 7. Cinco Principais Produtos da Exportações Russas para o Quirquistão nos anos de 

2014 a 2016 

Exportação 

Ano Produto Milhões de 

Dólares 

Porcentagem do Total 

Exportado 

2014 

Petróleo Refinado 981 56% 

Madeira Serrada 52,7 3% 

Ferro Bruto em 

Barras 
39,6 2,3% 

Óleo de Sementes 38,70% 2,2% 

Chocolate 34,9 2% 

Total 1.740 100% 

2015 

Petróleo Refinado 610 48% 

Óleo de Sementes 36,6 2,9% 

Blocos de Ferro 31,1 2,4% 

Chocolate 28,2 2,2% 

Tabaco em Rolo 22,7 1,8% 

Total 1.270 100% 

2016 

Petróleo Refinado 377 37% 

Óleo de Sementes 30,9 3% 

Chocolate 29,4 2,9% 

Medicamentos 

Embalados 
22,4 2,2% 

Produtos de 

Panificação 
22 2,1% 

Total 1.030 100% 

Fonte: OEC, 2018. 

 

Os cinco principais produtos da exportação russa para o Quirquistão nestes anos foram 

iguais aos outros países, minerais semi-processados, alimentos, petróleo e produtos agrícolas, 

contudo no ano de 2016 altera-se com o adendo de medicamentos e produtos para panificação, 

que envolvem maior valor agregado, indicando uma maior complexidade à economia. O valor 

total exportado por ano é decadente, diminuindo de 2014 para 2015 470 milhões de dólares, e 

de 2015 para 2016 240 milhões de dólares. 
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Tabela 8. Cinco Principais Produtos da Importação russa advindos do Quirquistão nos anos de 

2014 a 2016 

Importação 

Ano Produto Milhões de 

Dólares 

Porcentagem do Total 

Importado 

2014 

Algodão em Rama 15,9 23% 

Tabaco em Rama 10 14% 

Sucata de Cobre 7,02 10% 

Peças de Veículos 5,72 8,2% 

Filamentos Elétricos 4,25 6,1% 

Total 70,1 100% 

2015 

Petróleo Refinado 22 28% 

Algodão em Rama 8,37 11% 

Vagão Ferroviário 6,93 8,8% 

Peças de Veículos 5,51 7% 

Filamentos Elétricos 4,77 6% 

Total 79 100% 

2016 

Sucata de Cobre 29,6 17% 

Instrumentos 

Médicos 
14,3 8,4% 

Algodão em Rama 11,6 6,8% 

Maquinas de 

Processamento de 

Borracha 

11,5 6,7% 

Não Especificado 10,4 6,1% 

Total 171 100% 

Fonte: OEC, 2018. 

 

A importação russa advinda do Quirquistão, os artigos também, sua maioria, 

apresentam produtos primários de pouco valor agregado, com exceção do ano de 2016 onde 

aparecem instrumentos médicos e maquias de processamento de borracha de maior valor 

agregado e acrescentando maior fortalecimento nos laços econômicos. Destacando o valor 

total da importação conclui-se que de 2014 para 2015 houve aumento de 8,9 milhões de 

dólares, e ainda maior foi o valor de 2015 para 2016, sendo de 92 milhões de dólares, único 

fluxo comercial que apresentou constante crescimento. 

Ao contexto geral das relações econômicas estabelecidas pela União Econômica 

Eurasiática não se intensificaram, em alguns países o ano de 2016 apresentou artigos mais 

complexos e específicos, contudo os valores totais tenderam a decair, ou seja, factualmente, 
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em primeira instância, não apresentou fortalecimento nos fluxos econômicos, mas como dito 

por Satpayev (2015): 

 

 

Para a Rússia, a criação da UEE não é tanto um projeto econômico, mas sim 

uma abordagem geopolítica que visa consolidar seu papel de líder. Moscou 

está preocupada com o fortalecimento da sua posição na região pós-

soviética, onde o restabelecimento das esferas de influência entrou em uma 

fase mais ativa. Quatro países estão envolvidos neste processo: Rússia, 

Turquia, China e EUA. A Rússia quer fortalecer sua posição neste processo 

em dois blocos regionais: a Organização do Tratado de Segurança Coletiva 

(CSTO) e a UEE, que não se destinam a atuar como contrapesos para os 

EUA, mas sim para a Turquia e a China. Ancara defende a aceleração da 

união do mundo turcofono e está tentando ao mesmo tempo assegurar seu 

papel como um dos novos centros muçulmanos na modernização do 

islamismo. Além disso, Halil Akinci, secretário geral do conselho de países 

de língua turca, afirmou que esses países poderiam encontrar uma união 

aduaneira. Com relação à China, a fundação da EEU é um mecanismo para 

que a Rússia reduza as atividades econômicas da China na Ásia Central. Não 

é de surpreender que Moscou esteja atualmente colocando pressão concreta 

sobre Bishkek e apoia a aceleração da adesão do Quirguistão ao projeto 

euroasiático. O próximo candidato poderia ser o Tajiquistão. (SATPAYEV, 

2015: 11-12, tradução nossa).  

 
 

Sendo que a União Econômica Eurasiática é uma arma geopolítica russa para 

consolidar o antigo espaço soviético e blindar interferências da Turquia e China, forçosamente 

condicionando a esses países focarem na Rússia como centro das relações econômicas, 

políticas e de defesa. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observa-se que o processo geopolítico russo é focar na preservação de seu espaço vital 

anteriormente definido pelas fronteiras Soviéticas, muito esforço é apresentado em estabelecer 

a Rússia como força uníssona na Eurásia, a União Econômica Eurasiática não apresenta 

fortalecimento em seu fluxo financeiro nem de produtos significativos mas estabelece-se 

como um grupo que a Rússia protege de estabelecer vínculos mais fortes com países 

potencialmente fortes e que possam solapar seu poder regional, Turquia e China. Manobra 

geopolítica preventiva, na forma de evitar a repartição do centro eurasiático entre a Turquia e 

a China, trazendo e reforçando a retórica dos laços passados soviéticos comuns. Contudo esse 

grupo supranacional apresenta um indicativo positivo a seus participantes, evocando um 

principio de homogeneização, construindo padrões sociais e econômicos mais equivalentes 
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entre os participantes, também importantes para a Rússia como fator geopolítico, o 

fortalecimento da Heartland tornará o Estado controlador mais capaz de exercer seu poder na 

esfera mundial. 
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O IRAQUE E A INDÚSTRIA BÉLICA BRASILEIRA (1970-1989) 

 

Issam Rabih Menem39 

 

RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a cooperação entre o Brasil e o Iraque nas áreas de recursos 

estratégicos e material bélico no período conhecido como o ápice da indústria bélica brasileira, de 1970 a 1989. 

A monografia está estruturada em dois capítulos, o primeiro é voltado aos procedimentos teóricos e 

metodológicos e o segundo para a análise da relação Brasil-Iraque. Neste período oportuno, empresas brasileiras 

da indústria bélica visaram grandes oportunidades na região do Oriente Médio, especialmente no Iraque. O 

Iraque é considerado o maior cliente que a indústria bélica brasileira já possuiu. O governo brasileiro fomentou e 

incentivou o crescimento desta indústria de interesse nacional não apenas por objetivos econômicos, mas 

também estratégicos, visando diminuir o déficit econômico em relação à compra de petróleo iraquiano, norteado 

por uma política externa independente que dava ênfase a busca de novos mercados e aliados estratégicos. A 

teoria neorrealista de Kenneth Waltz teve importante contribuição para esta investigação com conceitos 

importantes como os de desigualdade na distribuição de recursos estratégicos e Balança de Poder. Concluiu-se 

que devido às medidas políticas e econômicas adotadas pelo governo brasileiro voltadas para a resolução do 

déficit energético influenciaram diretamente no desenvolvimento da indústria bélica brasileira. 
 

Palavras-chave: Brasil, Iraque, Petróleo, Indústria Bélica. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O petróleo é a heroína do mundo moderno. Os prazeres que ele proporciona alimentam 

um modo de vida que nenhuma outra fonte de energia é capaz de satisfazer, de forma tão 

plena e barata. Todos os esforços feitos no sentido de mudar hábitos originados no consumo 

do petróleo mostraram-se ineficazes, dolorosos e fadados ao insucesso. O comércio do 

petróleo está hoje, como o tráfico das drogas, tão enraizado em todos os países, sejam ricos ou 

pobres, que suas economias passaram a ser reféns dessa notável substância. A origem deste 

Estado de coisas é fábula sobre a ganância, rivalidade e conspirações (MILLER e MYLROIE, 

1990, p. 165). 

Hoje, pode-se considerar que o petróleo continua sendo uma das principais fontes 

geradora de energia no sistema internacional. Servindo-se dele são gerados produtos essências 

para a indústria e para a vida urbana, como o óleo diesel e a gasolina. O episódio da primeira 

crise petrolífera em 1973 deparou a humanidade com a probabilidade desta fonte se esgotar. 

 
 

 

 
39  Bacharel em Relações Internacionais e Integração, estudante do programa de pós-graduação em Integração 

Contemporânea da América Latina da Universidade Federal da Integração Latino-Americana e pós-graduando no programa 

de Negócios Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E-mail: issam_menem@hotmail.com. 
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O petróleo tem sua principal utilidade como gerador de energia, 

especialmente quando é transformado em gasolina, óleo diesel, benzina, 

querosene e outros derivados, além de servir como matéria prima para 

produtos asfálticos, polímeros plásticos e até mesmo alguns medicamentos 

(PEREIRA, 2008, p. 55-56). 

 

 

Tamanha importância estratégica como fonte de energia e riqueza, gera graves 

problemas políticos, por ser um recurso restrito a alguns Estados. Os países que detém este 

ouro negro aprenderam a usar esta fonte como uma arma política e econômica para barganhar 

espaço no cenário internacional. Crises e guerras fazem parte da história do petróleo, pois 

quem detém seu controle pode dar “as cartas do jogo” e pode controlar os preços, produção e 

áreas de influência política (PEREIRA, 2008, p. 56). 

A geopolítica é o fator sistêmico de maior influência na indústria do Petróleo. O 

petróleo é uma commodity transnacional, característica de sua distribuição geográfica 

desigual. Os desdobramentos geopolíticos desse desequilíbrio natural têm sido uma constante 

fonte de incertezas e riscos para a atividade e têm marcado profundamente a história desse 

energético e do desenvolvimento mundial. A indústria do petróleo constitui-se de uma cadeia 

de atividades que vai desde a prospecção de uma jazida até a distribuição de derivados ao 

consumidor. Caracteriza-se por uma grande heterogeneidade tecnológica e uma vasta gama de 

processos produtivos (FURTADO e MULLER, 1993, p. 1). A competitividade na indústria do 

petróleo está associada fundamentalmente ao controle das reservas de bruto e, num segundo 

plano, ao controle de seus mercados e da tecnologia de toda a cadeia. Os países da 

Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) estão bem posicionados quanto ao 

porte das reservas (FURTADO e MULLER, 1993, p. 2), como por exemplo, o país analisado 

nesta pesquisa, o Iraque, dono de uma das maiores reservas de petróleo do mundo. 

Visto a importância e o poder de barganha deste recurso natural estratégico, em 

seguida, será realizada uma introdução ao cenário internacional do comércio de produtos 

bélicos e os interesses por trás desta indústria. 

O cenário mundial de comércio de artefatos militares constitui uma dimensão 

específica das relações internacionais, especialmente quando se trata de transferências de 

armas convencionais para regiões em conflito especialmente a partir da década de 1970. 

Naquela ocasião, as transferências de armamentos justificaram-se por razões políticas e 

econômicas, sendo que nos casos das grandes potências como os Estados Unidos e a Rússia, 

os incentivos políticos eram mais importantes que os incentivos econômicos. A exportação de 

armamento estava vinculada a política externa como forma de intensificar a influência dos 
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respectivos aliados, amigos e clientes. Neste mesmo período, surgem novos fornecedores no 

cenário internacional justificando suas vendas tanto por razões políticas, mas principalmente 

econômicas (AVILA, 2009, p. 222). 

Para Moraes:  

 

 

Os armamentos são produtos semelhantes a quaisquer outros, cujas 

exportações contribuem para o crescimento econômico, o aumento da 

arrecadação tributária e o ingresso de divisas, por outro lado, o mercado de 

armamentos possui características peculiares, o caráter estratégico destes 

produtos implica que suas transferências externas podem ter diversos 

objetivos e implicações (MORAES, 2012, p. 9).  

 

 

Na imagem a seguir, podemos ver perceber implicações ou objetivos por trás de 

transferências de armamentos: 

 

Tabela 1- Objetivos e implicações nas transferências de armamentos para o exterior. 

 

Fonte: (MORAES, 2012, p. 10). 

 

Como visto no quadro acima, sob ponto de vista político, os governos podem utilizar o 

fornecimento de armas como instrumento de política externa. Assim, podem fortalecer 

aliados, e influenciar balanças de poder regionais, como aumentar a influência sobre políticas 

interna ou externa do receptor, podendo ser uma forma de solidificar alianças entre Estados. 

(MORAES, 2012, p. 10).  
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Já do ponto de vista econômico, as exportações podem reduzir os custos de suas 

próprias aquisições de armas, como em muitos casos, é necessário que se alcance escala de 

produção capaz de manter a viabilidade econômica da indústria. Mas o fator mais importante 

para esta pesquisa, do ponto de vista estatal, com fortalecimento da indústria bélica, é possível 

negociar a compra de insumos, como o petróleo, gás natural e urânio. Por fim, maiores 

exportações contribuem para a elevação da arrecadação de tributo, a ampliação do ingresso de 

divisas e, de forma geral, a expansão da economia nacional (MORAES, 2012, p. 11). 

A produção de armamentos caracteriza-se por efetuar sob os auspícios do Estado. As 

principais peculiaridades dessa produção são seus longos ciclos de desenvolvimento, as séries 

limitadas e os consideráveis custos de desenvolvimento, decorrentes da pesquisa permanente 

de tecnologias de ponta. O mercado de artefatos de defesa apresenta uma estrutura particular. 

A demanda se compõe de um monopsônio (único comprador), frente a um monopólio (único 

produtor) ou oligopólios fortemente concentrados por tipo de armamentos. O Estado é o único 

cliente. As compras governamentais são, assim, a variável-chave: definem a própria 

subsistência das empresas (MELO, 2015, p. 41). 

A demanda por equipamentos militares, seja doméstica, seja externa, é determinada 

por fatores estratégicos e geopolíticos. Muitas vezes, não obedece puramente aos 

condicionantes do mercado. Questões relacionadas a eficiência econômica, como custos, 

condições de financiamento e prazos de entrega, são relegadas a um segundo plano. Por sua 

vez, o mercado internacional de defesa, não é um mercado livre, questões relacionadas a 

soberania determinam as regras de abertura dos mercados a concorrência externa. O comércio 

internacional de equipamentos militares não é regulamentado pelas normas da Organização 

Mundial do Comércio (OMC) (MELO, 2015, p. 43). 

 

 

A QUESTÃO DO PETRÓLEO PARA O BRASIL 

 

Desde a década de 1960, a política externa brasileira vinha dando ênfase ao comércio 

exterior e a busca de novos mercados para os produtos de sua indústria nacional, destacando a 

corrida pela necessidade da garantia do abastecimento de petróleo, atitude que levou o país a 

uma série de políticas voltadas ao Oriente Médio nos anos de 1970 (SANTANA, 2006, p. 

157). 

No contexto de diversificação de mercados e aliados estratégicos, a relação com o 

Iraque entre 1973 e 1985 consistiu em uma via utilizada por três governos, Médici, Geisel e 
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Figueiredo, norteados pelo projeto de elevar o status do Brasil como potência no sistema 

internacional. Esta relação impulsionou a cooperação em diferentes campos, como o da 

cooperação militar, da tecnologia nuclear, produtos manufaturas, e da construção civil 

(SALEH, SPOHR, et al., 2010, p. 8). 

Passado a guerra de Yom Kippur, se viu um aumento expressivo no preço do barril de 

petróleo, organizado pelos países árabes participantes da OPEP (Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo) em forma de protesto. Do ponto de vista financeiro, com este 

momento o Iraque passou a faturar mais que o habitual, e passou a ter capital para investir na 

modernização do país e em projetos de cunhos militares (FARES, 2007, p. 130). O superávit 

dos países exportadores de petróleo aumentou de forma notável saltando de 6,6 bilhões de 

dólares para 67,6 bilhões de dólares (TRAUMANN, 2011, p. 2). 

Após 1973, existiu uma importante alteração no regime que geria o petróleo por dos 

países produtores que estabeleceram o ritmo de produção, e consequentemente, tiveram forte 

influência nos preços. Houve um deslocamento de poder na OPEP, que tinha como membros 

a Argélia, Arábia Saudita, Indonésia, Iraque, Irã, Qatar, Kuwait, Líbia, Emirados Árabes 

Unidos e a Venezuela, países que reunidos, respondiam por 80% das exportações mundiais 

daquele momento. A tentativa dos países produtores de petróleo de intervir no conflito do 

Oriente Médio inaugurou, no contexto da Guerra Fria, um período de incertezas e 

inquietações. Havia a preocupação em preservar a segurança do aprovisionamento de petróleo 

do mundo industrializado (FAY, 2003, p. 63-64). 

Este desenvolvimento iraquiano reacendeu o interesse brasileiro, o que se via difícil 

pelo baixo nível econômico iraquiano, que dificultava o relacionamento de ambos. O governo 

de Ahmed Hassan al-Bakr tinha como inimigos declarados o imperialismo e o sionismo, 

assim potencias da Europa Ocidental e os EUA moldavam políticas de isolar o país árabe do 

Sistema Internacional. Visto isso, o Brasil viu grandes chances de se aproximar do Oriente 

Médio e expandir sua economia (FARES, 2007, p. 130). 

As autoridades brasileiras tinham consciência de que a auto-suficiência na produção de 

petróleo seria dificilmente alcançada. Com o grande desenvolvimento econômico brasileiro 

registrado nos anos 70, o consumo interno aumentava consequentemente e o Brasil se via cada 

vez mais dependente da importação do petróleo. Em 1974 o Brasil já figurava como maior 

importador de petróleo entre os países em desenvolvimento. Nesse momento, 

o petróleo iraquiano figurava como crucial para o programa de desenvolvimento econômico 

do país (FARES, 2007, p. 131). 
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Tabela 2 – Evolução da Produção Interna Petróleo, Percentual sobre Produção Interna Total, 

Importação, Percentual sobre oferta interna total e grau de dependência (1970-1989). 

 

 

Fonte: (NETO, 2011). 

 

Embora fosse investido em meios alternativos de energia em programas de novas 

hidrelétricas e o Proálcool, que tinha como objetivo substituir parte da gasolina utilizada na 

frota nacional de veículos, o petróleo continuaria como fonte principal das potências. Na 

década de 1970 a dependência externa de energia foi crescente, passando de 28% para cerca 

de 46% das necessidades globais (ECONOMIA & ENERGIA, 2003). 

Hans Morgenthau (1993), em seu clássico Politics Among Nations destaca as 

matérias-primas entre os componentes estáveis do poder das nações. Ele se refere 

especialmente aos recursos naturais necessários para a produção industrial e aqueles que 

põem em funcionamento o aparato militar. Na visão de Morgenthau, a importância dos 

recursos energéticos é crucial para a sobrevivência no cenário internacional, “Não é por 

acaso que os dois países mais poderosos da atualidade, os Estados Unidos e a União 
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Soviética, são os que mais se aproximam da Auto-suficiência nas matérias-primas 

necessárias à produção industrial moderna e os que detêm ao menos o controle daquelas 

fontes de matérias-primas que eles não produzem por si mesmos” (FUSER, 2005, p. 14). 

Em 1977, o Iraque com seu petróleo já figurava como terceiro maior parceiro 

econômico do Brasil, atrás dos EUA e da Arábia Saudita. A Venezuela, apesar de grande 

produtora de petróleo e por sua aproximação do Brasil, não existia grandes relacionamentos 

nesta área pelo tipo de pagamento que a Venezuela exigia, e a facilidade de poder pagar o 

petróleo iraquiano com outros produtos. Em 1979, o país árabe representava 40% do 

suprimento de petróleo ao Brasil, assim foi um parceiro crucial para o Brasil superar sem 

grandes problemas de abastecimento no segundo grande choque do petróleo (FARES, 2007, p. 

137). Em decorrência desta forte aproximação do governo brasileiro com o Oriente Médio que 

em 1970 representava apenas 4,2% das exportações brasileiras, em 1980 chega a 34% 

(TRAUMANN, 2011, p. 2). 

 

 

A INDÚSTRIA BÉLICA BRASILEIRA 

 

Entre os países periféricos, o Brasil foi um dos poucos que atuou de forma 

surpreendente na corrida armamentista de meados de 1970 até final dos anos 1980. Este fato 

fez com que a relação de Brasil e Iraque deixasse de ser apenas no campo petrolífero mas 

também no campo de materiais bélicos. 

Segundo Fares (2007): 

 

 

O Iraque representaria um nicho adequado para o desenvolvimento da 

indústria bélica nacional brasileira. Do outro lado, no governo de Saddam 

Hussein, o Iraque procurava diversificar seus fornecedores de equipamentos 

bélicos por questões estratégicas e segurança, Fato que acabou beneficiando 

diretamente a indústria bélica brasileira. Com o tempo, o Brasil passaria da 

condição de importador de artefatos bélicos para fornecedor da maior parte 

de suas necessidades domésticas e exportador de volumes substanciais para 

inúmeros países (FARES, 2007, p. 138). 

 

 

Entende-se por indústria bélica brasileira um conjunto de indústrias e empresas 

nacionais, instaladas no país, organizadas em conformidade com a legislação brasileira e que 

participam de uma ou mais etapas de pesquisa, desenvolvimento, produção, distribuição e 

manutenção de produtos de defesa (MELO, 2015, p. 36). 
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Durante o boom armamentista dos anos de 1970 percebeu-se o surgimento de um 

crescente número de fornecedores de material bélico, inclusive o Brasil. Em um período de 10 

anos (1975-1985), o Brasil se tornou num dos mais importantes fornecedores de armamentos 

convencionais avançados do mundo. O Brasil teve sucesso em consolidar-se nesse 

competitivo mercado internacional devido a suas políticas industriais voltadas ao complexo 

militar-industrial e uma eficiente parceria do governo com empresas públicas, privadas e 

mistas (AVILA, 2009, p. 223). 

No início da década de 1980, a indústria de defesa brasileira era constituída por mais 

de trezentas empresas vinculadas diretamente ou indiretamente a produção de material militar, 

empregando por volta de 100 mil pessoas e aglutinando uma economia de quatro bilhões de 

dólares. Vale acrescentar que o valor das exportações de material bélico brasileiro durante os 

anos 80, estima-se que as exportações brasileiras destes produtos flutuaram, anualmente, entre 

US$200 milhões e US$1 bilhão. (AVILA, 2009, p. 224). 

 

 

O Brasil foi um dos poucos países capazes de produzir simultaneamente as 

cinco categorias de armamento convencional avançado utilizados pelo 

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) nos seus estudos: 

a) aeronaves; b) veículos blindados e artilharia; c) sistemas de navegação e 

radar; d) mísseis e e) navios de guerra. Mais de 70% dos produtos brasileiros 

tinham como destino a exportação. Estes produtos brasileiros eram 

desenhados com base em tecnologia de mediana sofisticação e foram muito 

bem recebidos no mercado internacional devido ao seu alto desempenho em 

operações reais, a facilidade financeira para as aquisições, ao baixo custo de 

manutenção, a preços competitivos, entre outras ponderações. O Brasil foi 

capaz de exportar 24 tipos diferentes de armamento convencional avançado e 

muito mais de produtos rotulados como material militar para mais de 25 

países (AVILA, 2009, p. 224). 

 

 

Durante a década de 1980, mais da metade das exportações brasileiras de armamento 

convencional foram de aeronaves produzidas pela Empresa Brasileira de Aeronáutica 

(EMBRAER), entre seus produtos de maior destaque, o BEM-312 Tucano, avião de 

treinamento de alto rendimento e de combate. Outro produto que teve grande destaque no 

cenário internacional foi o Sistema de Foguetes de Artilharia para Saturação de Área 

(ASTROS)40 desenvolvido pela empresa Avibras Indústria Aerospacial (AVILA, 2009, p. 

225), empresa que ganhará mais destaque nesta pesquisa, por sua grande participação e 

influência neste período dourado da indústria de defesa nacional. 

 
40   É um sistema de lançadores múltiplos de foguetes capaz de lançar munições de diferentes calibres a distâncias 

entre 9 e 300 km (ARMY-TECHNOLOGY, 2017).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lançador_múltiplo_de_foguetes
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O período de 1975-1992 é considerado o auge das exportações bélicas brasileiras, 

quando o país respondeu por cerca de 0,35% das exportações mundiais, percentual mesmo 

que baixo, nada desprezível em um mercado dominado por seis potências militares: Estados 

Unidos, União Soviética, França, Reino Unido, China e Alemanha (MORAES, 2012, p. 22).  

Por outro lado, o percentual brasileiro não ficou muito atrás de importantes indústrias 

bélicas como Israel e Suécia, e superando países emergentes como Egito que teve a 

participação de 0,09%, Índia (0,02%), Argentina (0,01%), Indonésia (0,005%) e Turquia 

(0,002%) (MORAES, 2012, p.23). 

As vendas externas no período anterior, de 1966-1974, foram de US$ 58 milhões, 

saltaram para US$ 1,8 bilhão no período 1975-1983, e US% 2,3 bilhões no período 1984-

1992 (MORAES, 2012, p. 23). Na tabela a seguir, podemos perceber o crescimento e o 

declínio das exportações brasileiras de armas: 

 

Tabela 3 - Exportações brasileiras de equipamentos militares, a preços de 2010  

e percentual sobre o total mundial 

 

Fonte: (MORAES, 2012, p. 23). 

  

Durante o período dourado, as exportações da indústria brasileira foram puxadas por 

demanda de origem em alguns países, especialmente o Iraque e a Líbia. Na tabela a seguir, 

estão listos os 15 maiores clientes do Brasil no período de 1975-1992, e os percentuais que 

cada um representou para as exportações brasileiras: 
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Tabela 4 - Exportações de equipamentos militares brasileiros, por país de destino, a preços de 

2010 (1975-1992) 

 

Fonte: (MORAES, 2012, p. 26). 

 

Como se pode observar na tabela anterior, o Iraque foi o maior cliente que a indústria 

bélica brasileira já teve. Com o início da Guerra Irã-Iraque (1980-1988), o volume das 

importações militares do país cresceu aceleradamente. Se comparado ao período anterior, de 

1971-1979 ao período da guerra 1980-1988, o valor importado pelo Iraque passou de 

US$ 17,8 bilhões para US$ 48,3 bilhões, tornando o Iraque o maior importador de armas do 

mundo naquele período, respondendo por 7,8% do total mundial. Pode-se observar o 

crescimento das vendas externas a partir de 1975-1977 e atingindo o valor historicamente 

mais alto das exportações no triênio 1984-1986. A partir de então, as vendas começaram a 

declinar, com queda acentuada na década de 1990 (MORAES, 2012, p. 27). 

 O Brasil não estabeleceria com o Iraque uma simples troca de armas por petróleo, 

visando apenas vantagens financeiras. Um forte fator estratégico, concretos e de longo prazo 

também estavam incluídos. O governo brasileiro utilizou grandes trocas comerciais com o 

Iraque com o objetivo de gerar uma modalidade de comércio compensado. Uma certa 

quantidade de mercadorias e serviços brasileiros foram utilizados para a compra de petróleo 

árabe. Esta parceria fora considerada por setores expressivos da sociedade brasileira como 

uma das mais bem-sucedidas operações diplomáticas e comerciais já realizadas pelo Brasil 

(FARES, 2007, p. 132-133). 
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PETRÓLEO E MATERIAL BÉLICO NO IRAQUE 

 

É evidente que o petróleo foi um dos grandes influenciadores da Política Externa 

brasileira nos períodos de 1970 e 1980. O suprimento deste material estabeleceu uma das 

grandes vulnerabilidades brasileiras, fato que poderia retardar seus esforços de progresso 

econômico. Durante a segunda grande crise do petróleo em 1979, o fornecimento do mesmo 

tornou-se crucial já que 90% do petróleo consumido neste período era importado  (FARES, 

2007, p. 135). 

Como percebeu-se, a procura por parceiros para o fornecimento de petróleo fora uma 

das grandes preocupações brasileiras até firmar-se a aproximação com os iraquianos. A 

vulnerabilidade brasileira era tão grande que apenas no ano de 1981, o Iraque já se era 

responsável de 50% de todo o óleo utilizado no Brasil ultrapassando a Arábia Saudita como 

maior fornecedor de petróleo ao Brasil. 

 

 

Se forem considerados os países do Golfo Pérsico, a dependência 

representava cerca de 90%, demonstrando a ineficiência da política de 

diversificação de fontes de petróleo. Para muitos, o Brasil estava 

“literalmente nas mãos de Saddam Hussein e jamais, por incrível que pareça, 

esteve tão dependente dos EUA como diante do Iraque” (FARES, 2007, p. 

136). 

 

 

O Iraque contribuiu para que o Brasil não tivesse muitos problemas de abastecimento 

no segundo choque do petróleo. Apesar da situação caótica em 1979 de crise petrolífera e 

conflito armado com o Irã, o país árabe se apresentou como peça primordial para garantir o 

fornecimento de petróleo a um preço mais acessível que os preços pagos pela maioria dos 

países consumidores (FARES, 2007, p. 137). 

Por outro lado, com a aproximação de Irã e Estados Unidos e a diminuição de 

fornecimento de armamento por parte dos soviéticos, os iraquianos tinham a premência de 

diversificar o provimento de material bélico. O conflito Entre Irã e Iraque acabou rompendo a 

manutenção da paz estabelecida em Argel no ano de 1975. Com a paz rompida, a indústria 

brasileira se movimentou percebendo o potencial mercado na região. 

 

 

A primeira compra concretizada pelo governo iraquiano foi um pacote de 

400 blindados brasileiros pelo valor de 200 milhões de dólares. Esta primeira 
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transição concretizada passou a influenciar a produção de materiais bélicos e 

fomentar o setor de criação de novas empresas com a mão de obra 

especializada para atender este mercado (PREISS, 2015, p. 5). 

 

 

A ascensão do novo regime iraniano alimentou constrangimentos internos iraquianos, 

como a relação entre Sadam Hussein e a população xiita. A escalada de Khomeini ao poder 

era vista como ameaça ao posto de potência regional iraquiano. Devido a indefinição 

relacionada a soberania e administração do canal de Shatt- Al-Arab, Sadam ignora acordos de 

paz com os iranianos, declara domínio total ao canal e bombardeia posições iranianas 

próximas da região (PREISS, 2015, p. 9-10).  

Visto o cenário de conflito, a indústria brasileira concretizou várias vendas para a 

região: 

 

 

A AVIBRAS vendeu para o Iraque 67 sistemas de foguetes Astros II, em 

1981, sendo que estava prevista uma reposição de 260 lançadores deste 

modelo, no período de 1984-1986. A EMBRAER concretizou a venda de 80 

aviões BEM-312. O Brasil também projetava seu míssil balístico, isto fez 

com que vários técnicos iraquianos viessem ao país para aprender a desenhar 

e projetar armas, assim, estes técnicos iraquianos produziram a partir desta 

experiência o míssil Al-Hussein (PREISS, 2015, p. 11-12). 

 

 

Notaram-se avanços na fabricação de mísseis iraquianos com o auxílio do know-how 

brasileiro. Por outro lado, a AVIBRAS recebeu tecnologia soviética dos mísseis Scud B. Após 

o governo brasileiro ter assinado com a China um acordo militar abrangente em que ofereceu 

à indústria bélica brasileira melhorias consideráveis nos sistemas de navegação e combustível 

sólido para os mísseis, a tecnologia brasileira, levada a Bagdá foi ampliada. Cientistas 

alemães, brasileiros e iraquianos, com ajuda chinesa, conseguiram finalizar o projeto do míssil 

iraquiano Al-Abbas. Este míssil tinha alcance de 860 quilômetros. A indústria missilística 

iraquiana já tinha desenvolvido outros exemplares como o Al-Hijara, que tinha como função 

especial destruir instalações nucleares iranianas e israelenses (PREISS, 2015, p. 12). 

 

 

Desde o embargo ao petróleo iraquiano, o Iraque dava sua resposta ao eixo 

Washington-Londres, aliados do Irã. A gratidão iraquiana com o Brasil seria 

retribuída pela oferta do petróleo, visto que o governo iraquiano precisava 

comercializar grandes quantidades estocadas de óleo. A exploração deste 

insumo era extremamente vantajosa e comprovadamente a reserva iraquiana 

duraria 130 anos. O Brasil por meio da BRASPETRO começou a auxiliar o 

Iraque nesta prospecção (PREISS, 2015, p. 6). 
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A guerra Irã-Iraque gerou uma enorme demanda de armas de ambos os lados. O 

Instituto Internacional da Paz de Estocolmo avalia que, apenas em 1984, o Iraque gastou 14 

bilhões de dólares, metade de seu produto interno bruto, em armas e defesa. O Iraque 

importou 42,8 bilhões de dólares em armas entre 1982 e 1989. Nestes anos, o Iraque foi o 

maior importador mundial de armas, responsável por 9% do comércio internacional de 

material bélico e 40% das importações militares iraquianas foram provenientes da União 

Soviética, 13% da China. O Ocidente contribuiu com 15%. Parte da força do Iraque vinha do 

petróleo: ao contrário das outras nações que ambicionavam o desenvolvimento, Bagdá tinha 

petróleo a sua disposição para comprar o que quisesse (MILLER e MYLROIE, 1990, p. 148). 

A guerra entre o Irã e o Iraque parecia não ter fim, e mostrava sinais indeléveis nas 

economias de ambos. Este fato acabou prejudicando diretamente o Brasil pois o Iraque 

começou a atrasar o pagamento dos produtos da indústria bélica brasileira. Observando o 

decréscimo nas vendas de material bélico, o governo brasileiro investiu em novos produtos 

com o de peças, contratos de manutenção e treinamentos. Pilotos iraquianos e iranianos 

chegaram a treinar em território brasileiro (PREISS, 2015, p. 13). 

Não se pode negar que o alto nível que a indústria de defesa brasileira alcançou com os 

contratos estabelecidos com o Iraque deram às fábricas brasileiras a capacidade, por certo 

espaço de tempo, de conseguirem, dentro de suas capacidades, criarem armamentos 

especificamente desenhados para a utilização em cenários de condições climáticas e de 

terreno diversas daquelas vistas em território brasileiro. Além das aeronaves que contaram 

com a aceitação e o respeito internacional, um sistema de mísseis que chamou a atenção de 

compradores em zonas de guerra (PREISS, 2015, p. 16). 

 

 

UMA VISÃO TEÓRICA 

 

As diferenças entre as estruturas nacionais e internacionais refletem-se na forma como 

as unidades de cada sistema definem os seus fins e desenvolvem os meios para alcançá-los.  

 

 

Num ambiente anárquico, as unidades semelhantes cooperam. Em meios 

hierarquizados, unidades diferentes interagem. Num ambiente anárquico, as 

unidades são funcionalmente similares e tendem a manter-se assim. As 

unidades semelhantes trabalham para manter uma certa independência e 

podem até lutar pela autarcia. Num meio hierarquizado, as unidades são 

diferenciadas, e tendem a aumentar a extensão da sua especialização. Estas 



 
 
 

KERR OLIVEIRA, L.; GRASSI, J. M.; WEXELL SEVERO, L.; CARVALHO, W. R. (2019) [orgs.].  

Estudos Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional.  
ISAPE, Porto Alegre, RS. / NEEGI, UNILA, Foz do Iguaçu, PR. 

 

145 

 

unidades tornam-se estreitamente interdependentes, mais estreitamente à 

medida que a sua especialização prossegue (WALTZ, 1979, p. 146). 

 

 

No caso do Brasil e do Iraque, considerando esses fatores, verificou-se que o Brasil 

especializou-se na indústria de artefatos bélicos como uma fonte de lucro aliada a segurança 

do Estado.  Os bens de utilização militar passaram a ser considerados de “interesse nacional” 

e o monitoramento e interferência do governo brasileiro nas negociações eram sobremaneira 

maiores. Criou-se, para tanto, um sistema que estabelecia créditos e subsídios para a 

exportação de materiais bélicos, isentando de impostos a importação de insumos da maior 

parte dos setores de sua cadeia produtiva e envolvendo a ação coordenada de diversos órgãos 

do governo (FARES, 2007, p. 186). Já o Iraque, a despeito de sua fraqueza, procurou utilizar 

o “programa petróleo por comida” como uma arma política, com objetivo de aumentar seu 

pequeno poder de barganha, dando preferência a países e companhias que vinham 

cooperando, no sentido de solicitar o fim das sanções econômicas contra o Iraque (FARES, 

2007, p. 238). 

Durante a Guerra Fria, a conjuntura do sistema internacional e sua balança de poder 

sofreram modificações, e a distribuição de poder se figurou a partir da bipolaridade: URSS e 

os EUA foram os Estados menos enfraquecidos e assumiram a posição de potências 

hegemônicas no sistema internacional (FIGLINO, 2016, p. 1). 

A regra do jogo da Guerra Fria era buscar apoio e influência, porque uma potência 

hegemônica enxergava a outra como ameaça pelo fato de ambas possuírem armas de grande 

capacidade de destruição. As provocações mútuas traziam estabilidade ao sistema 

internacional, pois o medo era iminente (FIGLINO, 2016, p. 4). Por conta da necessidade de 

sobrevivência no sistema, a tendência seria de que o Brasil e o Iraque buscassem suprir suas 

necessidades com as grandes potências, pois estas possuíam o que estes dois países 

necessitavam. Isto não ocorreu, pois o Iraque buscava romper com os laços de dependência 

com as potências ocidentais, o governo iraquiano procurava novas alternativas para auxilá-lo 

em seu projeto, e o Brasil cumpria esse pré-requisito. Já o Brasil, seguia uma linha de atuação 

diplomática que dava prioridade a interesses nacionais definidos de forma autônoma pelo país 

tanto na área comercial como nas questões de segurança (SALEH, SPOHR, et al., 2010, p. 9). 

A desigualdade na distribuição de recursos estratégicos como o petróleo é instigada 

diretamente no jogo geopolítico. A dimensão política do mesmo é decisiva. Para Klare (2002) 

O petróleo contribui para determinar a hierarquia no cenário internacional: “Para os países 

importadores de petróleo, a garantia das entregas de petróleo é a base da segurança 
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econômica. Já entre os países exportadores, a posse das reservas petrolífera é o elemento 

dominante no pensamento econômico” (FUSER, 2005, p. 36). 

 

 

A questão do petróleo foi uma fundamental influenciadora da política 

externa brasileira nas décadas de 1970 e 1980. O suprimento de petróleo 

constituiu uma das maiores vulnerabilidades do país e sério empecilho para o 

seu reforço de crescimento econômico. Para o setor de transportes e mesmo 

na indústria não havia sucedâneos para o petróleo importado, principalmente 

durante o governo Geisel (FARES, 2007, p. 135). 

 

 

 Dando continuidade às alterações em política externa introduzidas pelo governo 

Médici (1969-74) e por sua diplomacia do interesse nacional, Geisel e a diplomacia do 

“pragmatismo ecumênico e responsável” buscaram não apenas superar os obstáculos 

econômicos conjunturais impostos pela crise de 1973, como também transformar as bases do 

desenvolvimento nacional e o perfil da inserção internacional do Brasil (SALEH, SPOHR, et 

al., 2010, p. 9). 

 Para Grieco, a questão de cooperação internacional está intimamente ligada à questão 

da consequência da anarquia no sistema internacional. A estrutura anárquica obriga os Estados 

a pensar egoisticamente. Na ausência de um poder supremo internacional, qualquer Estado 

pode ameaçar a sobrevivência (SARFATI, 2005, p. 175). 

Num sistema de Auto-ajuda cada uma das unidades gasta uma porção do seu esforço, 

não a perseguir o seu próprio bem, mas a arranjar os meios de se proteger dos outros. A 

especialização num sistema de divisão do trabalho funciona com vantagem para todos, apesar 

de não ser equitativa. A desigualdade na distribuição esperada do produto acrescido opera 

fortemente contra a extensão da divisão do trabalho a nível internacional. Quando 

confrontados com a possibilidade de cooperarem para ganho mútuo, os Estados que se sentem 

inseguros devem querer saber como o ganho será dividido. Em qualquer sistema de auto-ajuda 

as unidades preocupam-se com a sobrevivência, e a preocupação condiciona o seu 

comportamento (WALTZ, 1979, p. 147). No caso estudado, muito mais que o ganho relativo, 

o que incentivou o estabelecimento da relação descrita foi que os Estados estavam 

preocupados em suprir suas necessidades imediatas, visto que as vantagens do petróleo 

iraquiano e da cooperação do Brasil com o Iraque nesse setor eram grandes. A primeira 

vantagem é a própria qualidade desse recurso proveniente do Iraque; a segunda eram os 

preços praticados pelo Iraque com relação ao Brasil, mais reduzidos do que os para outros 

países; a terceira vantagem era a manutenção de condições especiais de venda em momentos 

de crise dos preços; e a quarta vantagem está relacionada à forma de pagamento do petróleo 
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iraquiano, onde o Brasil pôde utilizar as receitas dos serviços e produtos comprados pelo 

Iraque para pagar o petróleo (SALEH, SPOHR, et al., 2010, p. 14). 

 Em meio aos choques do petróleo, o governo brasileiro também procurou diminuir a 

dependência externa existente por meio das seguintes medidas: aumento da oferta de energia 

hidroelétrica (Itaipu e Tucuruí); implantar novas usinas termo-nucleares (Angra II e III); 

intensificar as pesquisas petrolíferas na Plataforma continental (Bacia de Campos); e 

incentivar o uso de álcool como combustível (Proálcool) (RIZZO, PIRES apud NETO, 2011, 

p. 23). 

Os Estados que são muito dependentes, preocupam-se em assegurar aquilo de que 

dependem. Uma maior interdependência dos Estados significa que os Estados em questão 

estão sujeitos à vulnerabilidade esperada associada à maior interdependência. Estes Estados 

acabam tendo um comportamento com impulsos imperialistas para alargar o escopo do seu 

controle e as suas lutas pela autonomia para uma maior autossuficiência (WALTZ, 1979, p. 

149). Contudo, o aumento da interdependência e da vulnerabilidade podem estar associados à 

questões como guerras ou necessidade de crescimento econômico, tal como visto no caso 

estudado, onde verificou-se que no contexto dos anos de 1970, mais do que nunca, o 

Itamaraty conferiu maior ênfase ás cooperações no âmbito Sul-Sul e, particularmente, às 

relações que o Brasil teria condições de maximizar suas “vantagens comparativas”, como no 

caso do Iraque, com funções complementares ás do Norte. A busca por uma diminuição da 

vulnerabilidade da economia brasileira frente à questão energética, aliada à necessidade de se 

aumentar as exportações brasileiras permaneciam como objetivo prioritário da diplomacia 

brasileira. De outro modo, continuava a procura do governo brasileiro em harmonizar às 

compras de petróleo com o desenvolvimento de novas oportunidade de expansão do comércio 

exterior do país (FARES, 2007, p. 105). 

Um Estado preocupa-se sempre com a divisão de ganhos possíveis que pode favorecer 

outros mais do que a si mesmo. Essa é a primeira forma pela qual a estrutura das relações 

internacionais limita a cooperação dos Estados. Um Estado também se preocupa para que não 

se torne dependente de outros através de esforços cooperativos e trocas de bens e serviços. 

Quanto mais um Estado se especializa, mais confia nos outros para lhe fornecerem os 

materiais e os bens que não está a produzir. Quanto maior a quantidade de importações e 

exportações de um Estado, mais ele depende dos outros. O bem-estar mundial seria maior se 

uma cada vez mais elaborada divisão do trabalho fosse desenvolvida, mas assim, iriam 

colocar-se em uma situação de cada vez mais estreita interdependência. Estados que são muito 

dependentes, preocupam-se em assegurar aquilo. Esta ideia simples explica um bocado do 
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comportamento dos Estados: os seus impulsos imperialistas para alargar o escopo do seu 

controle e as suas lutar pela autonomia para uma maior autossuficiência (WALTZ, 1979, p. 

148-149). 

É difícil exagerar a importância econômica do petróleo. Tanto para os países quanto 

para muitas empresas e indivíduos, o petróleo é sinônimo de riqueza. Nenhum outro produto 

tem a importância tão decisiva para o funcionamento da economia mundial, uma simples 

variação no seu preço pode representar o início de uma fase de crescimento ou, ao contrário 

uma fase de profundas crises (FUSER, 2005, p. 36). Assim, embora houvesse vantagem 

momentânea para o Brasil pelo preço diferenciado do petróleo iraquiano, ao aprofundar a 

relação comercial com o Iraque o Brasil estava sujeito a diversos fatores sistêmicos. A forte 

aproximação entre o governo brasileiro e iraquiano não foi vista com bons olhos por alguns 

países e acarretaram um custo político ao Brasil: gerou-se desconfiança dos EUA e as 

posições políticas brasileiras sofreram um contínuo afastamento em relação a Israel. Os EUA 

temiam que com o abandono do alinhamento automático do Brasil a Washington, os 

brasileiros poderiam passar a exportar energia nuclear para nações consideradas adversárias 

dos Estados Unidos tanto no Oriente Médio, quanto na África. A relação de Brasil-Iraque, 

principalmente na área de cooperação militar provocou repercussão mundial, deixando uma 

imagem negativa do Brasil e gerando desconfiança frente à comunidade internacional 

(SALEH, SPOHR, et al., 2010, p. 21). 

 

 

Os derivados de petróleo abastecem mais do que automóveis e aviões. O 

petróleo abastece o poder militar, tesouros nacionais e a política 

internacional. Ele não é apenas uma commodity que pode ser comprada e 

vendida no contexto tradicional do equilíbrio entre oferta e demanda, mas 

um determinante do bem-estar, da segurança nacional e do poder 

internacional daqueles que possuem esse recurso vital e o inverso disso para 

os que não os possuem (EBBEL, 2002 apud FUSER, 2005). 

 

 

As estruturas encorajam certos comportamentos e penalizam os que não respondem ao 

encorajamento. Nem ambiente formalmente organizado estimula-se a capacidade de cada 

unidade em especializar-se de forma a aumentar o seu valor em relação às outras num sistema 

de divisão de trabalho. Num ambiente desorganizado, o incentivo de cada unidade é pôr-se 

numa posição de ser capaz de tomar conta de si mesma, uma vez que não pode contar com 

mais ninguém para fazê-lo. O imperativo internacional é “toma conta de ti mesmo”! 

(WALTZ, 1979, p. 149-150). 



 
 
 

KERR OLIVEIRA, L.; GRASSI, J. M.; WEXELL SEVERO, L.; CARVALHO, W. R. (2019) [orgs.].  

Estudos Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional.  
ISAPE, Porto Alegre, RS. / NEEGI, UNILA, Foz do Iguaçu, PR. 

 

149 

 

Nos anos 50 e 60, o Iraque passava por dificuldades em negociar os royalties com as 

companhias de extração de petróleo. Neste cenário global “desorganizado”, o governo 

iraquiano buscava romper com os laços de dependência com as potências ocidentais e 

procurava novas alternativas para auxiliá-lo em seu projeto desenvolvimentista Passando 

necessidade e sem nenhum poder de barganha, o governo iraquiano percebeu a necessidade de 

começar a formar gente da terra capaz de assumir os negócios relacionados à indústria do 

petróleo, era um momento de alta dos movimentos nacionalistas árabes que contribuíram para 

a formação da OPEP em 1960, em Bagdá e de empresas nacionais de petróleo nos anos de 

1970 (VIANNA, 2011). Desde então, o país passou por um momento de modernização de sua 

infraestrutura e de desenvolvimento de sua indústria, e o dinheiro oriundo do petróleo era a 

fonte principal para financiar todos estes projetos (SALEH, SPOHR, et al., 2010, p. 13). 

O que cada Estado faz por si mesmo é muito parecido com o que os outros fazem. São-

lhes negadas vantagens que uma completa divisão do trabalho, tanto política como 

econômica, iria fornecer. Os Estados competem, mas não para contribuírem com os seus 

esforços individuais para a produção conjunta de bens para o seu benefício mútuo (WALTZ, 

1979, p. 150). 

Ao longo do dos séculos, os Estados mudaram de muitas formas, mas a qualidade da 

vida internacional manteve-se mais ou menos, na mesma. Os Estados, tal como os 

consumidores, só podem sair da armadilha dos problemas globais se mudarem a estrutura do 

seu campo de atividade. A mensagem merece ser repetida: o único remédio para um efeito 

estrutural forte é a mudança estrutural (WALTZ, 1979, p. 155). 

Apesar de o Brasil possuir os meios para a produção de material bélico, a demanda 

interna desses produtos não era suficiente para garantir um nível de produção vantajoso, até 

que com a aproximação com o Iraque, o país árabe se apresentou como parceiro adequado 

para o desenvolvimento da indústria bélica brasileira devido a sua complementariedade em 

relação ao mercado brasileiro. Em pleno processo de desenvolvimento, o Iraque tinha uma 

alta demanda por esses materiais com base no princípio de diversificação de seus fornecedores 

(SALEH, SPOHR, et al., 2010, p. 17). 

Apesar dos Estados serem unidades funcionalmente semelhantes, eles diferem muito 

nas suas capacidades. Dessas diferenças qualquer coisa como uma divisão do trabalho se 

desenvolve. No entanto, a divisão do trabalho entre as nações é irrelevante em comparação 

com a altamente articulada divisão do trabalho dentro delas (WALTZ, 1979, p. 147). 

A busca pela autonomia produtiva e tecnológica de produtos bélicos funda-se na 

garantia de abastecimento, continuidade do serviço e mobilização em caso de necessidade. 
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Para Krause, a indústria de defesa é uma construção política que encontra fundamento na 

afirmação e defesa da soberania e também pela necessidade de equipamentos do tipo (MELO, 

2015, p. 40). 

No campo das relações internacionais, o poder de um Estado pode manifestar-se de 

diversas formas: 

i) Como um objetivo: a teoria realista clássica aponta a busca de poder como um 

objetivo intrínseco de cada Estado nas relações internacionais; 

ii) Como influência, que pode ser coercitiva, atrativa, cooperativa ou competitiva; 

iii) Como capacidade, quando são considerados os meios e recursos que permitem atingir 

certo objetivo; 

iv) Como status, ao remeter a classificação dos países em potências, em função de seus 

elementos de poder (MELO, 2015, p. 52). 

O crescimento das sociedades industrializadas tem sido sustentado pela existência de 

recursos abundantes e baratos. O progresso foi atingido por meio do desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia enquanto havia disponibilidade de recursos energéticos para fazer o 

trabalho. Atualmente, com a globalização da economia, de alguma forma o cenário está 

revertido, e a disponibilidade de recursos vai ditar o progresso e os nossos estilos de vida 

muito mais do que faziam no passado. Deve-se ter em mente que a energia é apenas um meio 

para um fim. As condições e os valores humanos podem ser afetados tanto pela 

disponibilidade de muita energia, em pouco tempo, quanto por sua escassez, tarde demais 

(HINRICHS, KLEINBACH e REIS, 2010, p. 31). Assim, o Iraque recebeu atenção 

privilegiada por parte da diplomacia, da Petrobras e dos demais órgãos do governo. Antes do 

choque de 1973, o governo brasileiro viu-se diante de um desafio, formado por: i) estagnação 

da produção interna de petróleo; ii) crescimento da demanda interna por petróleo; iii) aumento 

sistemático no preço do barril de petróleo. Este produto figurou como primordial das relações 

internacionais do Brasil e do programa de desenvolvimento do país de 1973 até meados de 

1980 (FARES, 2007, p. 252). 

Todavia, como visto na pesquisa, futuras crises energéticas certamente podem ocorrer. 

A forte dependência mundial do petróleo vai continuar a ser um fator limitante do crescimento 

econômico, principalmente nos países desenvolvidos, e as reservas de petróleo continuaram 

sendo vulneráveis a situação política no Oriente Médio (HINRICHS, KLEINBACH e REIS, 

2010, p. 31). Neste sentido, pode-se afirmar que o Iraque representou para o Brasil uma 

oportunidade em pelo menos dois aspectos, primeiro, no fornecimento de petróleo a preços 
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oficiais, mesmo em tempos de crise no cenário internacional, e de ter sido um mercado 

consumidor para a exportação de produtos e serviços brasileiros (FARES, 2007, p. 251). 

O déficit no comércio para o lado brasileiro era vultoso e persistente, as exportações 

de serviços e de bens com alto valor agregado representaram o ramo mais proeminente do 

relacionamento bilateral em termos de vendas do país e também da potencialidade. Nesta 

relação, foi utilizada uma modalidade do comércio compensado, em combinação com a conta 

do petróleo da Petrobras como meio de financiamento das exportações brasileiras. Com isso, 

parte expressiva da compra do petróleo iraquiano foi paga com exportações de serviços e 

mercadorias brasileiros. Neste contexto, foi na Guerra Irã-Iraque que o relacionamento 

brasileiro-iraquiano teve seus momentos mais intensos teve o maior volume de exportações 

brasileiras (FARES, 2007, p. 255). Neste contexto de exportações brasileiras de bens e 

serviços, o Estado brasileiro associou-se ao setor privado. Os bens de utilização militar 

passaram a ser considerados de “interesse nacional” e o monitoramento e interferência do 

governo brasileiro nas negociações eram maiores. Criou-se um sistema de créditos e subsídios 

para a exportação de materiais bélicos, isentando de impostos a importação de insumos da 

maior parte dos setores de sua cadeia produtiva e envolvendo a ação coordenada de diversos 

órgãos do governo. O apoio do Estado foi intenso, chegando a criar em conjunto com o setor 

privado, as principais indústrias bélicas, como a ENGESA e a AVIBRAS (FARES, 2007, p. 

186). 

Pode-se concluir que este relacionamento expôs substanciais dividendos para o Brasil, 

contribuiu para alcançar seu objetivo final de complementar seu desenvolvimento interno 

utilizando-se da política externa (FARES, 2007, p. 255). 

Por fim, a relação com os iraquianos figurou-se como um período memorável da 

história da indústria bélica como para a política externa brasileira. Neste aspecto, o petróleo 

iraquiano foi fator determinante deste relacionamento, mas não limitou apenas as compras e 

vendas do produto. Esta cooperação afirma a tese de que a estrutura e a posição que um país 

ocupa nela são fundamentais, ao lado do cenário doméstico de cada um desses países, que 

influenciam fortemente os movimentos das suas respectivas políticas externas. Se considerar o 

relacionamento Brasil-Iraque, encontra-se uma síntese, em que se reconhece que o contexto 

externo e os fatores domésticos constrangem, ao mesmo tempo, a direção da política externa 

(FARES, 2007, p. 251). 
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CONCLUSÃO 

 

Neste artigo abordou-se o período de maior produção de artefatos militares da história 

da indústria bélica brasileira, nos anos de 1970 e 1980. 

Contextualizou-se o cenário internacional que passava por uma grande crise 

energética, mais precisamente na área petrolífera, e como o Brasil atuou no cenário 

internacional, voltando esforços para obter este recurso natural estratégico para abastecer sua 

indústria emergente. Visto a necessidade de diminuir seu déficit com o país árabe, o governo 

brasileiro viu na fomentação da indústria de artefatos militares como política além de 

econômica, mas como estratégica para contrabalancear os gastos.  

A hipótese inicial era de que o Brasil adotou medidas políticas e econômicas nos anos 

de 1970 e 1980 voltadas a resolução do déficit energético nacional e como consequência 

ocorreu uma aproximação estratégica com a região do Oriente Médio por sua riqueza natural 

em recursos estratégicos que acabou surgindo grandes parcerias que resultaram no fomento e 

desenvolvimento de sua indústria bélica nacional. Esta hipótese mostrou-se consistente e foi 

comprovada durante a pesquisa com dados quantitativos e qualitativos. 

A utilização da teoria neorrealista de Waltz foi de extrema importância para a 

compreensão do comportamento do governo brasileiro perante o sistema internacional, 

marcado por crises e conflitos armados ao redor do mundo. Os Estados em um sistema 

hierárquico estão relacionados de forma que é determinada pela sua diferenciação funcional e 

pela amplitude das suas capacidades. As unidades de um sistema anárquico são 

funcionalmente indiferenciadas. A estrutura de um sistema muda com as mudanças na 

distribuição de capacidades entre as várias unidades. E mudanças na estrutura alteram as 

expectativas sobre a maneira como cada unidade do sistema irá se comportar e sobre as 

resultantes que suas interações irão produzir (WALTZ, 1979, p. 137-138).   

Constrangimentos na estrutura mudaram o comportamento da política brasileira, que 

procurou uma aproximação com o Iraque, por sua vulnerabilidade (segurança energética), 

como resultado destas interações, uma grande parceria estratégica-econômica no período dos 

anos de 1970 e 1980. 
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RESUMO 

A presente pesquisa aborda o atual sistema de alocação brasileiro dos royalties destinados ao Comando da 

Marinha do Brasil e seus efeitos na concretização dos projetos de defesa proativa das matrizes energéticas 

offshore. Os resultados demonstram que esse sistema não satisfaz as demandas extraordinárias de defesa da 

Amazônia Azul após a inclusão do Pré-Sal. As causas encontradas para essa inadequação são a (i) relação de 

dependência entre o preço internacional do petróleo e o montante de royalties destinados ao Comando da 

Marinha e o (ii) o repasse orçamentário oscilante dos royalties para gastos de capital. A consequência disso são 

os congelamentos ou drásticas quedas orçamentárias dos projetos de defesa proativa da região. Esse quadro 

revela a dependência da defesa à volatilidade do preço internacional do petróleo. Como metodologia para a 

elaboração do presente trabalho, opta-se pela abordagem comparativa e qualitativa dos dados coletados. A 

análise do artigo se dá por meio do estudo de caso, fundamentando-se no método hipotético-dedutivo a partir da 

pesquisa bibliográfica e documental primária.  
 

Palavras-chaves: Segurança Energética; Royalties; Gestão Orçamentária. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento econômico do Estado está diretamente relacionado ao seu 

consumo energético e a sua capacidade de garantir esse fluxo ininterrupto (MARINHO JR, 

1970). Nesse contexto, a escassez relativa de hidrocarbonetos, somada a sua 
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indispensabilidade industrial e, consequentemente, à competição internacional pelo seu 

acesso, motivam a hostilidade e, logo, o temor de conflito. Portanto, a demanda por recursos, 

associada à incerteza dos lances dos leilões petrolíferos, tornam a segurança energética um 

assunto recorrente nas agendas nacionais dos países exportadores e importadores. 

Nessa conjuntura, pode-se afirmar que a instabilidade caracteriza a dinâmica 

geopolítica do petróleo. O que, por consequência, resulta no aumento do escopo de medidas 

militares na tomada de decisões dos Estados. Isto é, em termos gerais, a segurança energética 

vem se caracterizando cada vez mais por medidas securitárias que buscam evitar qualquer 

interrupção no suprimento de petróleo, ao passo que também protegem toda a cadeia de 

fornecimento de energia e infraestrutura. 

Assim, é possível incluir o Brasil nesse cenário pela disposição do Pré-Sal em suas 

águas jurisprudenciais. Em virtude do acúmulo disposto de hidrocarbonetos, o país insere-se 

em uma nova posição nas dinâmicas internacionais e, portanto, reconhece suas 

responsabilidades extraordinárias na garantia da soberania marítima. Vale destacar, para tanto, 

que essa situação implica na securitização da área, ou seja, a elaboração de estratégias 

moldadas às necessidades da região e à expansão das capacidades de dissuasão da Marinha do 

Brasil nas plataformas offshore (CEPIK; OLIVEIRA; BRITES, 2016, p. 159). 

Dessa forma, os projetos de defesa proativa da Amazônia Azul, elaborados a partir dos 

documentos oficiais de defesa do Estado brasileiro, buscam suprir essa demanda de defesa na 

área estratégica. Vale ressaltar que a elaboração e execução dos projetos são encargos 

extraordinários conferidos à Marinha do Brasil. Para executá-los, necessita-se de um fluxo 

contínuo de investimentos e tecnologias para além das receitas já recebidas, de forma a 

desenvolver os projetos no prazo estipulado e a garantir a defesa das plataformas petrolíferas 

brasileiras. 

Nesse cenário, abordagens que buscam soluções a partir do estudo da defesa — sob a 

perspectiva da economia — possibilitam uma análise integrada e sistemática referente às 

demandas e, consequentemente, aos recursos necessários para efetivar esses projetos. As 

contribuições sobre o tema iniciaram a partir de trabalhos como The Economics of Defense in 

the Nuclear Age, de Hitch e McKean (1960);  Arms and Insecurity, de Richardson (1960); The 

Strategy of Conflict, de Schelling (1960); Handbook of Defense Economics, de Hartley e 

Sandler (1995); os quais a partir das análises definiram a economia da defesa como o estudo 

da alocação de recursos, fluxo de renda, crescimento econômico e estabilização aplicada a 

tópicos relacionados à defesa. O debate, na mesma década, se desenvolveu e abordou a 

relação da energia, e principalmente do petróleo, no desenvolvimento do Estado, não apenas 
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no âmbito econômico, mas também social. Passou, então, a abordar a relação das companhias 

nacionais e internacionais na tomada de decisão dos estados, e, por consequência a relação 

desses atores no desenvolvimento (ODELL, 1963; MARINHO JR, 1969). 

 Por sua vez, a área temática de segurança energética e os cenários de conflito 

recebeu a contribuição de autores como Yergin (1993) e Klare (2004) que aprofundaram o 

debate com análises mais específica e redigida a partir de características de cada região. A 

segurança energética brasileira sob uma perspectiva de pesquisadores locais teve 

contribuições de Oliveira (2012) e Fuser (2013), os quais apresentam o panorama da 

segurança energética atual do país e apontamentos sobre a relação da produção de 

hidrocarbonetos e o desenvolvimento do Brasil. Ademais, os estudos acerca da arrecadação e 

distribuição dos royalties — em termos jurídicos — são abordados nas obras de Ribeiro 

(2010); Nascimento, Bezerra e França (2016); e Torquato (2016), os quais apontam a natureza 

da arrecadação da receita e a aplicação dessa para gastos relacionados às externalidades da 

própria extração do petróleo. 

Evidencia-se, no entanto, que apesar da vasta literatura sobre economia de defesa, 

segurança energética e royalties, ainda há uma lacuna a ser preenchida na relação da defesa do 

Atlântico Sul e das plataformas petrolíferas com a arrecadação e da alocação dos royalties. O 

que se observa nas literaturas já realizadas são as análises dos objetos de forma isolada. 

Nesse sentido, a presente pesquisa justifica-se academicamente pela aproximação dos 

elementos de defesa do Pré-Sal e dos royalties, baseando essa ligação na preocupação teórica 

de abordar elementos jurídicos, orçamentários e securitários de forma sistemática e unitária. 

Para tanto, o trabalho busca responder o seguinte problema de pesquisa: a atual alocação dos 

royalties petrolíferos brasileiros destinados ao Comando da Marinha satisfaz os encargos 

extraordinários de defesa do Atlântico Sul frente a descoberta do Pré-Sal? 

A justificativa da pesquisa passa pela dicotomia da lógica do petróleo, materializada 

em duas faces, a econômica e a estratégica. O viés econômico do petróleo gira em torno do 

movimento de dependência entre o preço da commodity petróleo e a arrecadação de royalties. 

Já, sua face estratégica se relaciona com a defesa das plataformas de extração e da soberania 

em geral das matrizes de hidrocarboneto. Atenta-se que esse cenário dual gera demandas 

orçamentárias contínuas e estáveis. Isso acontece, pois, para atender aos encargos de 

fiscalização e proteção de áreas de produção, as Forças Armadas necessitam de poder armado 

robusto. Por sua vez, a partir do momento que o Brasil reconhece a sua riqueza econômica 

dentro da dinâmica em questão, a Marinha do Brasil necessita que haja um adequado 

aparelhamento das capacidades para defender a área estratégica. 
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Tendo em vista o exposto, a presente pesquisa objetiva analisar o atual sistema de 

alocação brasileiro dos royalties destinados ao Comando da Marinha do Brasil e seus efeitos 

na concretização dos projetos de defesa proativa das matrizes energéticas offshore. Para tanto, 

tem-se como objetivos específicos (i) demonstrar a relação direta entre segurança energética e 

os gastos de capital na área da defesa; (ii) ponderar os dispêndios orçamentários dos projetos 

de defesa da Amazônia Azul e, por fim, (iii) analisar se a arrecadação dos royalties supre os 

encargos extraordinários atribuídos à Marinha do Brasil após a descoberta do Pré-Sal. 

A hipótese testada evidencia que a atual gestão de alocação dos royalties petrolíferos 

brasileiro não satisfaz as demandas extraordinárias de defesa da Amazônia Azul após a 

inclusão do Pré-Sal. As hipóteses específicas que qualificam as causas do orçamento 

inadequado aos projetos de defesa proativa são (i) a relação de dependência entre o preço de 

venda do petróleo e o montante de royalties destinados ao Comando da Marinha e (ii) o 

repasse orçamentário oscilante dos royalties para gastos de capital. Como metodologia para a 

elaboração desse trabalho, opta-se pela abordagem qualitativa e comparativa – entre o preço 

internacional do petróleo e o repasse de royalties ao Comando da Marinha – dos dados 

coletados. A análise do artigo se dá por meio do estudo de caso, fundamentando-se no método 

hipotético-dedutivo a partir da pesquisa bibliográfica e documental primária.  

Desse modo, para cumprimento dos objetivos elencados, o trabalho é dividido em 

duas partes. A primeira apresenta o arcabouço teórico da segurança, economia de defesa e do 

direito na temática que permeia a lógica de arrecadação e alocação dos royalties. Já a segunda 

analisa os dados empíricos da receita e dispêndio do Comando da Marinha, a partir da 

comparação com o preço internacional da commodity petróleo.  

 

 

1. DEFESA DAS PLATAFORMAS PETROLÍFERAS BRASILEIRAS: SOBERANIA E 

ORÇAMENTO 

 

A escassez e o uso dos recursos energéticos atrelam-se diretamente à centralidade do 

petróleo na agenda econômica e securitária dos Estados. Em termos gerais, a descoberta de 

riquezas energéticas na Plataforma Continental brasileira reforça a necessidade de expansão 

dos projetos de defesa marítima frente às possíveis ameaças no local. Para tanto, o aumento da 

defesa proativa dos recursos petrolíferos brasileiros traduz a necessidade da alocação de um 

orçamento específico e contínuo para esse fim. Atualmente, salienta-se que os royalties, frente 

ao encargo da manutenção das Águas Jurisdicionais brasileiras, constituem-se como parte 
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significativa da renda orçamentária da Marinha. Em vista disso, a presente seção objetiva 

investigar a íntima relação entre a soberania e a garantia de fluxo energético bem como a 

necessidade de uma contínua alocação de recursos financeiros à Marinha do Brasil para 

garantir a execução de projetos de Defesa da área estratégica em questão. 

A segurança pode ser entendida como uma condição relativa de proteção do Estado, 

podendo ser instrumentalizada para neutralizar ameaças (CEPIK, 2001, p. 2).  Nesse contexto, 

um dos elementos catalisadores do desenvolvimento nacional remete-se à energia, tanto em 

termos de consumo como de acesso a matrizes energéticas. A centralidade desses recursos 

para o crescimento, o funcionamento e a sobrevivência da máquina estatal aproxima e 

correlaciona as dinâmicas de energia e segurança.  

A partir dessa relação, infere-se que a magnitude da oferta e da demanda energética 

transcende o cenário doméstico, tornando-se uma variável sensível na composição do cenário 

internacional, constituindo-se, muitas vezes, como causa de conflito. Portanto, a finitude e a 

desigualdade de distribuição do petróleo — principal matriz energética da atualidade — o 

coloca como protagonista basilar dessa dinâmica (KLARE, 2001).  

Nesse contexto, o insumo energético é entendido — em termos tradicionais de 

segurança — como um produto estratégico, cuja disponibilidade e acesso tornam-se variáveis 

referentes à sobrevivência estatal. Ou seja, infere-se que a insuficiência energética 

compromete a soberania nacional (OLIVEIRA, 2012).  

Portanto, sendo o petróleo a principal matriz energética atualmente, a descoberta das 

jazidas de alto rendimento desse recurso nas plataformas continentais brasileiras49 insere o 

Brasil na lógica de defesa energética. A proteção dessa área é marcada pela complexidade, 

devido às relações entre os atores envolvidos. Assim, o monitoramento dessas águas exige 

uma quantia ampla de embarcações militares a fim de fiscalizar e garantir a integridade das 

plataformas físicas offshore, especialmente no cenário atual brasileiro, no qual o número 

dessas instalações – que objetivam a prospecção e a exploração de hidrocarboneto – vem se 

multiplicando (BRITES; CEPIK; OLIVEIRA, 2014, p. 159). 

Nesse cenário, as ameaças tomam proporções consideráveis quando se leva em conta 

a crescente militarização dos atores interessados. A partir da compreensão do potencial 

significativo das riquezas do Pré-Sal, possibilitado pelo desenvolvimento estratégico, é 

possível avaliar a importância da tarefa de lidar com essas ameaças para a garantia do futuro 

 
49  Polígono do Pré-Sal, o qual também inclui o Pós-sal na Bacia de Campos. 
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do país (BRITES; CEPIK; OLIVEIRA, 2014). Desse modo, a Estratégia Nacional de Defesa50 

traduz essa dimensão ao estabelecer a proteção da Amazônia Azul como uma das prioridades 

primárias da Marinha do Brasil. Em vista disso, para que a segurança energética seja 

realizada, faz-se necessário que haja a alocação de um orçamento comprometido a longo 

prazo com a tarefa de proteger a Amazônia Azul (JUDICE; PINÕN, 2016). 

Nesse contexto, a discussão da defesa sob a ótica da economia possibilita a análise 

sistematizada e integrada de planejamento dos recursos, considerando-se oportunidades e 

ameaças. Desse modo, a economia de defesa relaciona-se ao desenvolvimento das bases do 

exercício de poder do Estado, pois como apresenta Cândido (2008, p. 57) “a indústria da 

defesa é considerada, em qualquer nação moderna, um setor altamente estratégico e 

diretamente relacionado com a soberania do Estado e com a autodeterminação de um povo”. 

O cenário de finitude dos hidrocarbonetos; de ameaça à interrupção do fornecimento 

de insumo energético; e de guerras de lances que ocorrem nos processos de compra e venda 

agrega valor tanto estratégico como econômico a esse recurso. Assim sendo, assegurar que os 

recursos financeiros sejam investidos em programas de defesa da área torna-se cada vez mais 

primordial. Para tanto, no contexto da garantia da segurança energética, a partir do repasse 

orçamentário, uma das formas de participação governamental que se destaca é a dos royalties.  

Como consta no Livro Branco de Defesa Nacional, os royalties da produção de 

petróleo e gás natural constituem-se como a fonte de receita mais relevante no setor de 

investimentos do Comando da Marinha (BRASIL, 2012b, p. 231). Os royalties, como 

previstos no inciso II do art. 45 da Lei nº 9.478, de 1997 (Lei do Petróleo), são conceituados, 

no decreto nº 2.705, de 3 de agosto de 1998, como: 

 

 

[...] compensação financeira devida pelos concessionários de exploração e 

produção de petróleo ou gás natural, e serão pagos mensalmente, com 

relação a cada campo, a partir do mês em que ocorrer a respectiva data de 

início da produção, vedada quaisquer deduções (BRASIL, 1998). 

 

Como argumenta a Doutora Andressa Torquato Fernandes (2016), o fundamento 

jurídico dos royalties vem da extinção decorrente da extração dos recursos petrolíferos. Isto é, 

nega-se que a justificativa do pagamento desta participação seja pelo usufruto do petróleo, 

dada a indissociabilidade de sua finitude (FERNANDES, 2016, p. 64-68). Além disso, esta 

 
50  “A Estratégia Nacional de Defesa (END), lançada em 2008 e revista em 2012, traçou metas para assegurar que os 

objetivos da Defesa Nacional pudessem ser atingidos. As diretrizes estabelecidas na END estão voltadas para a preparação 

das Forças Armadas com capacidades adequadas para garantir a segurança do País tanto em tempo de paz, quanto em 

situações de crise” (BRASIL, 2012a, p. 25) 
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compreensão também rompe com o entendimento dos royalties como compensação pela 

gestão do petróleo, posto que, com a extração, os barris de petróleo são efetivamente 

transferidos ao concessionário (FERNANDES, 2016, p. 73-74).  

Tendo em vista a interpretação de Torquato, as rendas petrolíferas dos royalties são 

classificadas como uma receita de capital51 — de espécie de alienação de bens — rompendo-

se, portanto, com a interpretação tradicional brasileira dos royalties como receitas correntes52. 

Com isso, os royalties — enquanto receitas de capital — só podem ser aplicados em despesas 

de capital, como determinado pelo artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar nº 101/2000). Isso significa que fica vedado o uso dessas rendas em despesas 

correntes, restringindo-se a aplicação dos royalties exclusivamente a investimentos53 e 

inversões de capital54 (FERNANDES, 2016).  

Para tanto, os royalties, atualmente, no caso específico do Comando da Marinha, 

estão sendo aplicados em conformidade a esse fundamento, como será apresentado na seção a 

seguir. A debilidade na relação investimentos/royalties decorre, na verdade, da volatilidade do 

preço do petróleo no mercado internacional (BREGMAN, 2007, p. 47). Essa variável 

financeira afeta os repasses de royalties ao Comando da Marinha, e por consequência, afeta 

também a receita que a Marinha recebe para investir em novos equipamentos, isto é, afeta 

diretamente o andamento dos projetos de defesa proativa das áreas petrolíferas.  

Como apontam Costa e Maia (2016), a influência do mercado financeiro impacta na 

performance das principais bolsas mundiais de commodities de petróleo, as quais passam a 

proporcionar alterações significativas no volume do preço negociado55. Desta forma, a 

volatilidade do preço do petróleo, associada às características dos agentes envolvidos nas 

relações de comércio, acaba por afetar a quantidade de royalties arrecadados. Posto isso, fica 

claro que a volatilidade do preço não deve ser regida apenas com a perspectiva de 

gerenciamento dos riscos dos investimentos desse setor, mas também deve ser administrada 

 
51  O art. 11 da Lei nº 4.320/64 dispõe: “§ 2º –  São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos 

financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras 

pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o 

superávit do Orçamento Corrente. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 20.5.1982)” (BRASIL, 1982).  
52  Art. 11 da Lei nº 4.320/64: “§ 1º –  São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, 

agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de 

direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes”. (Redação dada pelo 

Decreto Lei nº 1.939, de 20.5.1982) (BRASIL, 1982). 
53 Artigo 12 da Lei 4320/64: § 4º – “Classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e a execução 

de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, bem como para 

os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento 

do capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro” (BRASIL, 1982). 
54  Inversão de capital é o gasto estatal destinado a comprar bens já em utilização, em vez de investir em bens novos 

(Art. 12 da Lei 4.320 de 1964). 
55  Essa capacidade de interferir diretamente nos preços de compra e venda do petróleo conforme Summers e Shleifer 

(1990) indica a capacidade da especulação financeira de criar um ambiente instável, e portanto, desestabilizar a economia. 
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por uma perspectiva que busca amenizar os efeitos da variação nos setores estratégicos do 

Estado. 

 

 

2. A VOLATILIDADE DOS ROYALTIES E OS PROJETOS DE DEFESA PROATIVA 

DA AMAZÔNIA AZUL  

 

A economia da defesa, como apresentado no capítulo anterior, caracteriza-se como o 

vínculo entre orçamento e segurança. Esse conceito abrange elementos econômicos — como 

alocação, fluxo de capital, desenvolvimento econômico e estabilidade —, também elementos 

da área da segurança internacional — como ameaça, estratégia, projetos de defesa e soberania. 

(HARTLEY; SANDLER, 1995). Partindo-se do pressuposto de que esses elementos 

perpassam também a dinâmica do petróleo, esse vínculo toma forma no impacto da 

instabilidade financeira na capacidade do Estado de garantir a segurança energética nacional.  

A partir disso, os gastos de defesa relacionados às matrizes energéticas podem ser 

analisados tanto na perspectiva socioeconômica — através da sua influência no 

desenvolvimento do Estado — quanto na perspectiva das finanças públicas — dada a 

relevância de sua contribuição para a receita dos Estados exportadores. Com isso, a presente 

seção busca apresentar, a partir da análise de dados empíricos, a relação entre o repasse 

orçamentário dos royalties e a alocação desses recursos pela Marinha do Brasil em 

investimentos nos projetos de defesa proativa das plataformas continentais.  

Vale ressaltar, nesse âmbito, a importância da compreensão das oscilações no preço 

internacional do petróleo. Isso porque as variações dessa commodity interferem na 

arrecadação das rendas petrolíferas e, mais especificamente no objeto de estudo dessa 

pesquisa, os royalties.  

Ao observar o preço pelo qual o recurso é vendido, como aponta o Gráfico 1, pode-se 

analisar que o preço não é uma constante: mesmo os padrões de alta relativamente contínua 

(2004-2005; 2009-2012) foram quebrados ou por redução no ritmo de crescimento (2005-

2006) ou por quedas bruscas (2007-2008; 2013-2015). A causa por trás dessas oscilações no 

preço internacional do petróleo pode ser explicada, segundo Costa e Maia (2016) como um 

fenômeno da oferta e da demanda do recurso, que se materializa, no mercado financeiro, nas 

negociações das principais bolsas de valores ao redor do mundo. 
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Gráfico 1: Preço internacional do barril do petróleo, em dólares (2004-2017) 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelos autores a partir de dados do website Index Mundi. 

 

Por trás desse cenário de volatilidade do preço do petróleo, deve-se levar em conta 

outra variável: a importância geopolítica do recurso nas relações internacionais. A demanda 

do recurso, além de abraçar os fatores políticos citados na seção anterior, também interage 

com fatores (e sofre efeitos) puramente comerciais, como a barganha entre as companhias 

petrolíferas e os Estados que as sediam (MARINHO JR, 1969, p. 60). Elementos como esse 

configuram a volatilidade internacional do preço do petróleo. Por causa dessa condição, a 

dinâmica instável influencia o orçamento nacional de países exportadores, como o caso 

brasileiro, a partir do elemento da arrecadação dos royalties. E é nesse ponto que a pesquisa 

busca trazer suas contribuições. 

Os royalties compõem a receita orçamentária da Marinha a partir de uma distribuição 

pré-determinada em lei56, a partir dessa relevância percebe-se a necessidade de manter a 

cadeia de sua arrecadação o mais estável possível. Ou seja, para garantir que haja orçamentos 

estáveis para a execução dos projetos de defesa das matrizes energéticas, é necessário que o 

 
56  “Art. 49. A parcela do valor do royalty que exceder a cinco por cento da produção terá a seguinte distribuição: II– 

quando a lavra ocorrer na plataforma continental: c) quinze por cento ao Ministério da Marinha, para atender aos encargos de 

fiscalização e proteção das áreas de produção” (BRASIL, 1997).  
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orçamento do Comando da Marinha, e todo o processo fiscal que antecede (montante de 

royalties arrecadado e repassado), sejam regulares. Essa relação fica mais clara na Figura 1. 

 

Figura 1 – Relação de influência entre o preço do petróleo e a receita dos projetos de defesa 

da Amazônia Azul 

 

Fonte: Figura elaborada pelos autores 

 

 A relação apresentada pela Figura 1 entre o montante de royalties destinados à 

Marinha e a volatilidade do preço internacional do petróleo ocorre porque as receitas 

repassadas aos projetos são geradas a partir da arrecadação dos royalties. Sendo as rendas 

dessa arrecadação um produto do volume de petróleo produzido e o preço pelo qual esse 

volume vai ser vendido, tem-se que as oscilações no preço do petróleo afetam a quantidade 

que vai ser arrecadada. Assim, por afetar a quantidade de royalties arrecadada no Brasil, a 

variabilidade do mercado petrolífero internacional interfere, também, nos repasses 

orçamentários à Marinha do Brasil. Com isso, a análise da quantidade de royalties destinados 

ao Comando da Marinha reflete também a variação do volume arrecadado, além da própria 

situação orçamentária da Marinha. 

A relação entre os repasses dos royalties à Marinha apresentados no Gráfico 2 e a 

volatilidade do petróleo é sustentada pela aproximação das oscilações de quanto de royalties 

foi repassado e de quanto era a cotação do preço internacional do petróleo (Gráfico 1). Os 

aumentos relativamente constantes no recebimento de royalties pela Marinha nos anos de 

2004 a 2005, 2009 a 2012 e 2016 a 2017 coincidem com as altas do preço internacional do 

petróleo nos mesmos períodos. Até as variações mais sutis no nível de repasse (2005-2006; 

2012-2013); estão em correspondência com as leves reduções em ritmos até então acelerados 

de alta no petróleo nos mesmos anos. Já, as reduções consideráveis na quantidade de royalties 

repassados de 2008 a 2009 e de 2014 a 2016 sucederam, respectivamente, os declínios 

acentuados de 2007 a 2008 e de 2013 a 2015.  

Uma medida da relação entre duas variáveis é o coeficiente de correlação (r) 

(HOFFMANN, 2002). Ela varia de -1, quando há perfeita correlação negativa entre as 

variáveis (quando uma variável aumenta de valor, a outra diminui), até 1, a perfeita correlação 
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positiva (quando uma sobe de valor, a outra acompanha na alta). A correlação linear entre os 

preços do petróleo e os royalties repassados à Marinha apresenta coeficiente r = 0,585, ou 

seja, correlação positiva, o que corrobora a comparação de oscilações dos dois gráficos 

efetuada ano a ano. 

 

Gráfico 2: Royalties repassados ao Comando da Marinha, em bilhões de R$ (2004-2017) 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelos autores a partir de dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP). 

 

O resultado dessa relação de dependência entre o preço do petróleo e as receitas a 

Marinha é a dificuldade de arcar com os custos constantes de segurança de áreas recentemente 

incorporadas como o Pré-Sal. Apesar da prioridade dentro da gestão ser com os gastos 

correntes, a expansão das responsabilidades cria a necessidade de um orçamento que 

acompanhe essas novas necessidade de investimentos. A Política Nacional de Defesa já 

garante essa lógica e elenca como prioridade a “continuidade e previsibilidade na alocação de 

recursos para permitir o preparo e o equipamento adequado das Forças Armadas” (BRASIL, 

2012b, 7.18, p. 34).  

Apesar do documento afirmar a importância dessa previsibilidade, o que se observa a 

partir do Gráfico 2 são as oscilações reiteradas dos repasses à Marinha. Nesse caso, o grau de 

influência desse cenário financeiro-orçamentário de instabilidade é visualizável a partir das 

alterações na alocação orçamentária dos recursos totais da Marinha do Brasil (Gráfico 3). 
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Tomando-se os gastos de capital como variável representativa do nível de investimento 

realizado, tem-se que a linha amarela que os representa também oscila consideravelmente. 

A partir do ano de 2009, com o início da exploração efetiva do Pré-Sal e, logo, do 

aproveitamento da elevação das rendas petrolíferas das plataformas continentais, fica clara a 

relação entre o montante repassado à Marinha e a sua alocação em investimento, dado o 

aumento da importância relativa dessa fonte dentro do orçamento. Nesse recorte temporal, o 

Gráfico 3 demonstra que a alocação em investimento pela Marinha aumenta nos períodos de 

2009-2012 e 2016-2017, tem variação sutilmente mais alta em 2012-2013, diminui levemente 

em 2013-2015 e bruscamente em 2015-2016. Esses padrões de alocação reproduzem as 

variações de repasses orçamentários destinados à Marinha (Gráfico 2). O mesmo também 

ocorre antes de 2009, com exceção do ano de 2008, mas em escala menor.  

 

Gráfico 3: Alocação dos recursos totais da Marinha, em (%) (2004-2017) 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelos autores a partir de dados das Leis Orçamentárias Anuais de cada ano (LOAs). 

 

A instabilidade do nível de investimento feito pela Marinha não corresponde ao 

comprometimento de longo prazo necessário para a manutenção da segurança energética, em 

especial da Amazônia Azul, apontado por Judice e Pinõn (2016). A priorização de áreas 

estratégicas pela Marinha requer uma equiparação da aparelhagem necessária com os recursos 

que garantam esses investimentos. Isso porque estes requerem mobilização orçamentária 

estável, já que a defasagem de investimento pode acarretar, por exemplo, na depreciação da 

infraestrutura e na desmobilização do pessoal especializado. 
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Os projetos de defesa proativa da Amazônia Azul são especialmente dependentes de 

investimentos em vetores de defesa, já que suas funções de posicionamento, mobilidade e 

monitoramento/controle (BRASIL, 2012b, p 47) traduzem o objetivo de defesa maior, a 

negação do uso do mar (BRASIL, 2012b, p. 67-68). Essa estratégia busca dificultar o 

estabelecimento ou a exploração do controle de áreas marítimas por parte de forças inimigas. 

 

 

Para assegurar a tarefa de negação do uso do mar, o Brasil contará com força 

naval submarina de envergadura, composta de submarinos convencionais e 

de submarinos de propulsão nuclear. O Brasil manterá e desenvolverá sua 

capacidade de projetar e de fabricar tanto submarinos de propulsão 

convencional, como de propulsão nuclear. Acelerará os investimentos e as 

parcerias necessários para executar o projeto do submarino de propulsão 

nuclear. Armará os submarinos com mísseis e desenvolverá capacitações 

para projetá-los e fabricá-los. Cuidará de ganhar autonomia nas tecnologias 

cibernéticas que guiem os submarinos e seus sistemas de armas, e que lhes 

possibilitem atuar em rede com as outras forças navais, terrestres e aéreas 

(BRASIL, 2012b, p. 71) 

 

 

Assim, o estabelecimento desse modelo de atuação requer presença constante nas 

plataformas e vetores adequados para a dissuasão e, logo, um orçamento regular para sua 

execução.  O planejamento estratégico da Marinha do Brasil abarca a proteção das regiões de 

exploração petrolífera por enxergá-la como uma potencial vulnerabilidade em caso de conflito 

armado.  

Destaca-se que o orçamento desses projetos se baseia no dispêndio da Marinha em 

gastos de capital, tendo em vista as necessidades apontadas para a consecução da estratégia de 

negação do uso do mar, o exame do total de recursos destinados a esses projetos permite a 

demonstração da sua relação com a cadeia orçamentária apresentada ao longo do trabalho. A 

observação do Gráfico 4 em paralelo ao Gráfico 3 pretende, então, expor os efeitos das 

tendências instáveis do orçamento nos projetos de defesa proativa da Amazônia Azul de 

forma a caracterizar a volatilidade dessa cadeia dentro do contexto da segurança energética.  

Ao analisar o Gráfico 4 verifica-se os mesmos períodos de oscilação que a alocação 

da Marinha em gastos de capital (Gráfico 3): declínio sutil de 2013 a 2015, seguido de 

declínio brusco de 2015 a 2016, retomada das altas dos valores de 2016 a 2017. Sendo os 

valores de recursos previstos, e não os executados, o dado do ano de 2018 não pode ser 

comparado com variações nos demais gráficos. Entretanto, ele permite a consideração futura 

de que a tendência atual é de queda de investimentos nesses projetos, o que reitera a 

instabilidade da dinâmica de orçamentária.  
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Além de demonstrar a relevância já mencionada dos investimentos na garantia da 

defesa da Amazônia Azul, o Gráfico 4 insere a proteção dessa região dentro da dinâmica de 

instabilidade orçamentária. A dependência de um nível adequado de investimento, ou seja, de 

gastos de capital, para o desenvolvimento dos vetores necessários para o cumprimento da 

função de dissuasão dos projetos destaca a problemática da irregularidade dos repasses 

orçamentários tanto à Marinha como pela Marinha.  

 

Gráfico 4: Total de recursos destinado aos Projetos de Defesa da Amazônia Azul, em bilhões 

de R$ (2013-2018) 

 

Fonte:Gráfico elaborado pelos autores com base nas Leis Orçamentárias Anuais 2013-2018 

 

A instabilidade orçamentária do conjunto dos projetos explicitada pelo Gráfico 4 é 

caracterizada de forma concreta a partir do isolamento de cada um dos projetos que compõem 

a somatória da linha acima. Os efeitos dessa instabilidade no quadro individual dos projetos 

são apresentados pela Tabela 1.  

A Tabela 1 demonstra que dois dos nove projetos dedicados à defesa da Amazônia 

Azul entre 2013 a 2018 deixaram de receber investimentos, estando, assim, em situação de 

congelamento. São eles: a Construção de Navios Escoltas e a Implantação da 2ª Esquadra. Em 

paralelo a isso, os projetos “Aquisição e Modernização de Meios da Marinha” e “Tecnologia 
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Nuclear da Marinha” foram os únicos com variação percentual positiva. O restante está em 

situação de contingenciamento.  

 

Tabela 1: Variação percentual (%) dos repasses orçamentários aos Projetos da Marinha (2013-

2018) 

 

Fonte: Tabela elaborada pelos autores com base nas Leis Orçamentárias Anuais 2013-2018 

 

A partir dessa análise, infere-se que os investimentos da Marinha do Brasil nos 

projetos de defesa proativa das matrizes energéticas offshore inserem-se na mesma dinâmica 

de desmobilização orçamentária traçada a partir da relação entre a arrecadação e o repasse de 

royalties. Essa dinâmica qualifica-se, assim, como fonte da inércia da situação dos projetos de 

defesa da Amazônia Azul. Uma vez que o panorama apresentado denota a situação de 

congelamento ou contingenciamento da maioria desses projetos, cuja função é garantir a 

defesa das plataformas continentais, conclui-se que a atual alocação dos royalties petrolíferos 

brasileiros destinados ao Comando da Marinha não satisfaz os encargos extraordinários de 

defesa do Atlântico Sul frente a descoberta do Pré-Sal.  

Justifica-se a afirmação porque se faz necessária não apenas o simples repasse 

orçamentário (que também não se verifica em alguns projetos), mas também uma destinação 

de recursos estável que seja capaz de fazer frente às demandas (tanto ordinárias como 

extraordinárias) de manutenção da defesa da região. De acordo com o conjunto dos dados 

apresentados, esse modelo não se constata. Tendo em vista a quantidade de projetos de defesa 

proativa da região congelados ou com drásticas quedas orçamentárias, constata-se a forma 

como a atual gestão de alocação dos royalties petrolíferos brasileiros não satisfaz as demandas 

extraordinárias de defesa da Amazônia Azul após a inclusão do Pré-Sal. Isso se dá em razão 
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da (i) relação de dependência entre o preço de venda do petróleo e o montante de royalties 

destinados ao Comando da Marinha e do (ii) repasse orçamentário oscilante dos royalties para 

gastos de capital, relações essas que demonstram um contexto de volatilidade orçamentária 

maior.  

A consequência da relação entre segurança energética e a soberania estatal, de um 

lado, e a importância da área estratégica do Pré-Sal e o orçamento regular necessário para 

defendê-la, do outro, é a dependência da manutenção da soberania estatal às oscilações do 

mercado de petróleo, o qual, por sua vez, é afetado por estratégias empresariais de grandes 

companhias, por ações de outros países ofertantes e por especulação financeira de rentistas. 

Isto é, como a cadeia de arrecadação e, consequente, orçamento dos projetos que garantem a 

lógica energética brasileira é instável em virtude das oscilações do preço internacional do 

petróleo, a consecução da segurança energética e, logo, a manutenção dessa esfera da 

soberania nacional, dependem também das oscilações dessas variáveis financeiras. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A verificação que a atual gestão de alocação dos royalties petrolíferos brasileiro não 

satisfaz as demandas extraordinárias de defesa da Amazônia Azul após a inclusão do Pré-Sal 

se deu pela confirmação das duas hipóteses específicas. A primeira causa do orçamento 

inadequado aos projetos de defesa proativa é (i) a relação de dependência entre o preço de 

venda do petróleo e o montante de royalties destinados ao Comando da Marinha. Esta foi 

confirmada pela constatação da correlação entre as oscilações no preço internacional do 

petróleo (Gráfico 1) e nos repasses de royalties à Marinha do Brasil (Gráfico 2), 

representativos da situação orçamentária do órgão e também da arrecadação das rendas 

petrolíferas.  

 A comprovação da segunda hipótese, do (ii) repasse orçamentário oscilante dos 

royalties para gastos de capital, se dá pela observação da reprodução da instabilidade da 

destinação de royalties à Marinha (Gráfico 2) nas tendências de alocação de investimento pela 

Marinha (Gráfico 3).   

Dado o papel tanto da estabilidade orçamentária como do investimento em gastos de 

capital nos projetos de defesa proativa da Amazônia Azul, tem-se a constatação da situação 

dos congelamentos e das drásticas quedas orçamentárias desses projetos como consequência 

das volatilidades das variáveis já apresentadas. Essa correspondência é admitida a partir da 
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observação da relação entre o quadro de tais projetos, tanto no total destinado (Gráfico 4) 

como na situação de cada um (Tabela 1), e a alocação dos recursos da Marinha em gastos de 

capital (Gráfico 3). 

Portanto, o resultado dessa linha argumentativa é o atrelamento da capacidade de 

responder às demandas de defesa da região a uma cadeia orçamentária marcada pela 

irregularidade. Essa característica advém da influência do preço internacional do petróleo, 

cujas oscilações afetam cada uma das etapas de repasses para o orçamento dos projetos 

apresentados. A configuração dessa cadeia a partir das conclusões da análise complementam a 

Figura 1 da seguinte forma (Figura 2).  

 

Figura 2 – Relação entre a volatilidade do preço do petróleo e a receita irregular dos projetos 

de defesa da Amazônia Azul 

 

Fonte: Figura elaborada pelos autores 

 

A consequência maior advinda da confirmação da insatisfação das demandas de 

segurança do Atlântico Sul é constatação da dependência da manutenção da soberania estatal 

às oscilações do mercado financeiro. A presente conjuntura torna-se ainda mais preocupante 

se considerarmos a possível revogação da lei que garante a destinação orçamentária dos 

royalties à Marinha do Brasil57. A incerteza evidenciada no contexto energético brasileiro 

intensifica-se com a descoberta do Pré-Sal em 2006. A forma como o sistema de alocação 

atual da Marinha não está adaptado à instabilidade das fontes orçamentárias que garantem a 

 
57  A Lei do Petróleo (Lei nº 9478/97) prevê que os recursos oriundos da extração do petróleo em plataforma 

continental fossem divididos entre os Órgãos da União, Estados e Municípios. A promulgação da Lei nº 12.351/10 alterou 

esse regime de partilha ao incluir a participação do Fundo Especial no rateio dos recursos do petróleo. Na sequência, a Lei nº 

12.734/12 modificou a distribuição dos royalties petrolíferos ao prever que os repasses devam ser divididos entre o Fundo 

Especial, Estados e Municípios em detrimento do estabelecido na Lei do Petróleo. Assim, ao invés dos recursos destinarem-

se à Marinha, este instrumento legal prevê a distribuição ao Fundo Especial, consistindo em uma alteração chave para a 

compreensão dos montantes destinados à aplicação em projetos de defesa proativa da Marinha do Brasil. Sendo assim, as 

modificações da Lei nº 12.734/12 alteraram, ainda, a participação dos entes produtores, no qual o Estado do Rio de Janeiro 

ajuizou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. Para tanto, a Suprema Corte proferiu a 

anulação– de caráter provisório – dos conteúdos que referiam – se à distribuição dos royalties enquanto aguarda a deliberação 

da sentença definitiva. Portanto, este limbo jurídico prevê a vigência da Lei do Petróleo nos dias atuais, posto este que 

assegura a distribuição corrente destes recursos à Marinha. 
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defesa das plataformas continentais em que se encontra o Pré-Sal amplifica a vulnerabilidade 

já acentuada da segurança energética no Brasil.  

A complexidade e interdisciplinaridade da gestão orçamentária dos royalties projeta 

tantas possibilidades futuras de pesquisa quanto são as esferas temáticas permeadas pelo 

problema. Algumas dessas são a perspectiva da análise da dispersão das rendas petrolíferas 

tanto em nível federal, como dentro da Marinha; as considerações sobre a cenário de 

instabilidade jurídica gerado pelo limbo jurídico em que se encontra a vigente Lei do Petróleo 

(Lei nº 9478/1997); as consequências para a Marinha e para os projetos de defesa proativa da 

Amazônia Azul da possível revogação da previsão legal do repasse dos royalties que 

compõem seus orçamentos, a busca de uma fonte de financiamento mais estável para os 

investimentos de proteção da Amazônia Azul.  
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A AFIRMAÇÃO DO ESTADO TERRITORIAL COMO OBSTÁCULO À 

INTEGRAÇÃO REGIONAL LATINO-AMERICANA: ANÁLISE DE 

QUESTÕES DE LIMITES SUBMETIDAS À CORTE DE HAIA 

 

Fábio Aristimunho Vargas58 

 

RESUMO 

Na América Latina, ciclo histórico de afirmação do Estado territorial ainda não se completou. Nesse sentido, as 

questões de limites entre países latino-americanos que têm sido submetidas à Corte Internacional de Justiça nos 

últimos anos, como as controvérsias entre Colômbia e Nicarágua, Chile e Peru e, ainda, Bolívia e Chile, 

evidenciam a existência de inúmeras controvérsias que não puderam ser resolvidas ao longo de dois séculos de 

independência. A persistência de conflitos territoriais na região tem servido como um freio ao aprofundamento 

do processo de integração regional que se tem experimentado em anos recentes. 
Palavras-chaves: Fronteiras. Limites. Corte Internacional de Justiça. Integração. América Latina. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Questões territoriais são temas que costumam sobrecarregar a diplomacia de um país. 

Controvérsias dessa natureza vêm, há dois séculos, restringindo a ação geopolítica de diversos 

países latino-americanos ao âmbito regional, fazendo-os despender energia em uma pauta 

restrita de assuntos, em lugar de ampliar sua atuação internacional. A questão das Malvinas, 

por exemplo, constitui há décadas o desafio maior da política externa argentina, que direciona 

razoáveis esforços de seu corpo diplomático para um conflito aparentemente insolúvel. 

A conflituosidade latente em matéria de território, na América Latina, torna-se 

evidente ao se constatar a quantidade e a natureza das controvérsias sobre fronteiras levadas a 

cabo por países latino-americanos junto à Corte Internacional de Justiça (CIJ), ou Corte de 

Haia, nas últimas duas décadas. Trata-se de questões que, embora remontem, muitas vezes, ao 

período colonial, não puderam ser resolvidas a contento pelas partes desde sua independência, 

o que atesta, de per si, que o ciclo de afirmação do Estado nacional na América Latina ainda 

não se concluiu, configurando-se uma barreira ao aprofundamento dos processos regionais de 

integração atualmente em curso. 

Tendo isso em vista, serão analisados, a seguir, certos conflitos sobre fronteiras 

submetidos por países latino-americanos à Corte de Haia nos últimos anos, buscando-se 

identificar características em comum havidas entre eles e analisar as decisões proferidas pelos 
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juízes da Corte, com o intuito de trazer luz às sentenças de Haia e aos princípios que ali se 

vêm enunciando. 

 

 

1 A AFIRMAÇÃO DO ESTADO TERRITORIAL NA AMÉRICA LATINA 

 

A ideia de “Estado territorial” remonta ao Renascimento, quando a unificação de 

núcleos políticos fragmentados ao redor de um monarca deu origem a uma delimitação 

geográfica mais bem definida para os países nascentes. O processo de centralização política 

que se seguiu se fez acompanhar da instituição de mecanismos de jurisdição sobre o território, 

permitindo aos governos organizarem um ordenamento jurídico uno e o aplicarem aos fatos e 

atos jurídicos ocorridos dentro de seus limites. 

Na América Latina, a concepção europeia de Estado foi aplicada na descolonização 

das antigas colônias ibéricas nas Américas, que passavam a buscar, tão longo atingida a 

independência, a configuração de um território estável a partir da consolidação de fronteiras 

com os vizinhos. No entanto, como os limites herdados da divisão administrativa realizada 

pela metrópole, da Coroa Espanhola em particular, padeciam de critérios pouco precisos e 

estavam sujeitos a enormes indefinições, desde cedo emergiram rivalidades e conflitos entre 

diversos países da região. 

Pode-se dizer que o ciclo histórico de afirmação do Estado territorial, na América 

Latina, de certo modo nunca se completou, haja vista a persistência de diversos conflitos de 

fronteira na região, em que dois ou mais países disputam uma dada região. Essa 

“conflituosidade latente” em matéria de território, que torna a aflorar de tempos em tempos, 

tem servido como um freio ao aprofundamento do processo de integração regional, tendo em 

vista que as rivalidades muitas vezes impedem o avanço das negociações. 

Nesse sentido, o caso do Chile e do Peru é bastante emblemático dos avanços que 

podem decorrer da superação de uma controvérsia territorial. A convergência entre ambos no 

sentido de submeter à jurisdição da Corte de Haia a questão marítima que mantinham há 

décadas proporcionou, por si só, o avanço dos diálogos diplomáticos que redundaram na 

criação, em 2011, da Aliança do pacífico, junto com Colômbia e México. A sentença que daí 

adveio, em 2014, encontrou os dois países francamente engajados com a integração em curso. 

Em seu processo de independência, a América Espanhola não somente não logrou 

alcançar uma unidade entre as diferentes divisões administrativas do Império Espanhol, como 

também as viu se fragmentarem em entes soberanos ainda menores. A Confederação Peruano-
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Boliviana, os Estados Unidos da América Central, a Grã-Colômbia, as Províncias Unidas do 

Rio da Prata e mesmo o México de Iturbide, todos Estados vocacionados a formar grandes 

unidades nacionais, tiveram existência fugaz e acabaram, por fim, se subdividindo em Estados 

mais frágeis, sujeitos à dominação econômica externa, com baixo grau de institucionalidade e 

de representação da vontade popular. 

Os interesses divergentes das oligarquias agrárias e comerciais e a falta de um esboço 

de desenvolvimento comum teriam sido alguns dos principais fatores a impedir a unidade 

latino-americana ao tempo da independência, a par da inexistência de um projeto político e de 

uma liderança disposta a executá-lo. Também a “repartição conflituosa” da América Latina, 

levada a cabo por EUA e Inglaterra a partir da fórmula romana de divide et impera, teria 

contribuído significativamente para o processo de “balcanização” de que padeceu a região. 

“[S]ó na escala de uma grande nação latino-americana”, na opinião de Osvaldo 

Coggiola (2014), a “América Latina poderia ter-se firmado como uma sociedade política e 

economicamente independente” (COGGIOLA, 2014, p.581). De fato, a inserção subordinada 

da América Latina no contexto da economia mundial constitui, atualmente, um dos grandes 

desafios da região. Na formulação de Jorge Abelardo Ramos, a América Latina não se 

encontra dividida porque é subdesenvolvida, mas é subdesenvolvida porque dividida 

(RAMOS, 2006, p.15). 

Nesse sentido, os processos de integração regional hoje em curso buscam contribuir 

para aumentar o grau de autonomia e ampliar as condições para o desenvolvimento dos países 

da região. Vê-se, assim, que a oportunidade perdida, durante o processo de independência, de 

se estabelecer uma unidade política latino-americana tem sido compensada, nos últimos anos, 

com iniciativas integracionistas mais efetivas.  

É como se a independência, ao estremecer as bases do Império Espanhol, tivesse 

inicialmente submetido as diversas partes de suas ex-colônias americanas a um movimento 

político de tipo centrípeto, materializado nas incipientes iniciativas de unificação da América 

Latina; no entanto, esse deslocamento inercial teria sido afinal suplantado por um movimento 

mais forte, de tipo centrífugo, induzido sobretudo pelas elites criollas, que originou uma 

constelação de países frágeis e apenas formalmente independentes; nos últimos anos, viria 

ganhando força um novo modelo de movimento centrípeto, com a particularidade de que não 

nega a soberania consolidada pelas diferentes unidades nacionais da região, materializado na 

integração regional. 

De qualquer forma, não se pode pretender que o ciclo de afirmação das nacionalidades 

se tenha concluído na América Latina enquanto não se encerrarem as principais controvérsias 
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territoriais que opõem os países da região. As questões de limites são uma sombra que 

obscurece as relações inter-regionais, haja vista a profusão de controvérsias ainda não 

resolvidas, ou que permaneceram pendentes mesmo após tomadas as medidas juridicamente 

adequadas nesse sentido, tal como na controvérsia marítima entre Colômbia e Nicarágua. 

A “síndrome de Versailles” (KAIKOBAD, 2007, p.79) refere-se ao fato de que certos 

ajustes podem nunca vir a ser bem-sucedidos na resolução de problemas fronteiriços e podem 

mesmo conter as sementes para uma futura inquietação, dadas as idiossincrasias e 

suscetibilidades nacionais extremas quando se trata de conflitos territoriais. Algumas questões 

de limites, apesar da existência de tratados e de decisões imparciais de terceiros, têm 

propensão a continuar pendentes, segundo o autor. Parece ser esse o caso da controvérsia 

marítima entre Colômbia e Nicarágua, questão em tese já resolvida pela CIJ, cuja sentença 

impõe obrigatoriedade de cumprimento para as partes, mas que ainda clama por uma solução 

definitiva. 

Nos itens a seguir, serão sucintamente apresentadas a analisadas algumas das 

principais questões territoriais entre países da América Latina submetidas à jurisdição da CIJ 

nas duas últimas décadas. 

 

 

2 CONFLITO MARÍTIMO E TERRITORIAL ENTRE COLÔMBIA E NICARÁGUA 

(SENTENÇAS DA CIJ DE 2007 E 2012 E DUAS AÇÕES PROPOSTAS EM 2013) 

 

Colômbia e Nicarágua mantiveram, desde a independência, uma disputa quanto à 

posse do arquipélago de San Andrés e Providencia, localizado no Caribe. A questão foi por 

duas vezes objeto de litígio junto à Corte Internacional de Justiça. Em sentença datada de 

2007, a Corte entendeu que as três ilhas principais do arquipélago pertencem à Colômbia, 

porém não se manifestou quanto a outras ilhotas desabitadas nem quanto à fronteira marítima 

entre os dois países.  

No segundo litígio, cuja sentença data de 2012, a Corte confirmou que as ilhotas 

pertenciam à Colômbia; por outro lado, a decisão redefiniu as fronteiras marítimas entre os 

dois países, atribuindo à Nicarágua uma porção significativa de mar que até então os 

colombianos consideravam como parte de seus domínios marítimos.  

Para entender as origens do conflito, é preciso remontar ao período colonial. 

A Colômbia justifica seus direitos históricos sobre o arquipélago de San Andrés e 

Providencia com base em antigos títulos, como a Real Orden de 20 de novembro de 1803 
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(REINO DE ESPAÑA, apud REPÚBLICA DE COLOMBIA, 1981, p. 14). Esse documento 

cedera as referidas ilhas, então pertencentes à Capitania Geral da Guatemala, ao Vice-Reino 

de Santa Fé, também conhecido como Vice-Reino de Nova Granada, jurisdição colonial da 

Espanha cuja área compreendia os territórios atuais de Colômbia, Venezuela, Panamá e 

Equador.  

Em 1928, as duas partes firmaram em Manágua, com o objetivo de “pôr término ao 

litígio territorial entre elas pendente e de estreitar os vínculos de tradicional amizade que as 

unem”, o Tratado sobre Cuestiones Territoriales entre Colombia y Nicaragua, também 

conhecido como Tratado Esguerra-Bárcenas em referência aos presidentes signatários, 

ratificado pela Colômbia no mesmo ano e pela Nicarágua em 1930. Segundo esse acordo a 

Colômbia passava a reconhecer a Costa dos Mosquitos (extensão do litoral atlântico da 

América Central Ístmica) e ilhas adjacentes como de domínio nicaraguense, ao passo que a 

Nicarágua reconhecia a soberania colombiana sobre o arquipélago de San Andrés y 

Providencia.  

Na época desse acordo, o Direito Internacional ainda não se havia ocupado do Direito 

do Mar, resultando que as fronteiras marítimas entre os dois países permaneceriam 

indefinidas. 

Em 1980, a Junta de Reconstrucción Nacional da Nicarágua expediu uma Declaração 

por meio da qual declarava nulo e inválido o Tratado de 1928. Alegando violação a sua 

soberania e que à época da celebração do acordo o país estava militarmente ocupado pelos 

EUA, a Nicarágua passou a reclamar como próprias as ilhotas (cayos) de Roncador, 

Quitasueño e Serrana, não incluídos no Tratado de 1928, territórios que nesse momento eram 

inclusive objeto de litígio entre Colômbia e EUA.  

Paralelamente, a referida Junta divulgou um memorial, denominado Libro blanco, que 

reunia a documentação que considerava suficiente para embasar suas reivindicações de 

soberania sobre certos territórios insulares e a plataforma continental.  

No dia seguinte à Declaração nicaraguense, o governo colombiano rechaçou por meio 

de nota as pretensões daquele país e preparou um memorial com os principais argumentos e 

documentos a sustentar suas pretensões territoriais, denominado Libro blanco de la República 

de Colombia, 1980. Desde a declaração de nulidade por parte de Manágua, os dois países 

enfrentaram constantes atritos diplomáticos.  

Em 2001, a Nicarágua apresentou o caso ante a Corte Internacional de Justiça. A 

sentença da Corte foi proferida em 2007, confirmando que o Tratado de 1928 atribuía à 

Colômbia a soberania sobre o Arquipélago de San Andrés y Providencia, embora não se 
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manifestasse acerca das ilhotas de Roncador, Serrana e Quitasueño nem resolvesse a questão 

da fronteira marítima entre ambos os países. 

Em uma nova apreciação da matéria, em sentença proferida em 2012, a Corte de Haia 

endossou que todas as ilhotas em questão – Roncador, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, 

Quitasueño, Albuquerque e Este Sudeste – pertenciam à Colômbia. No entanto, a Corte 

redefiniu a fronteira marítima e o domínio sobre as águas limítrofes entre os dois países, 

outorgando à Nicarágua cerca de 40% das águas da região sob litígio, ou 75.000 km2 de mar, 

que a Colômbia até então considerava como próprias. 

 

 

Imagem: mapa com as linhas de fronteiras marítimas determinadas pela Corte de Haia. 

Fonte: INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Territorial Dispute and Maritime Delimitation - 

Nicaragua v. Colombia. Summary of the Judgement of 19 November 2012. p. 31. 

 

As principais decisões adotadas pela CIJ na sentença de 2012 sobre a disputa territorial 

e marítima entre Colômbia e Nicarágua foram as seguintes: (I) a Colômbia tem a soberania 

sobre as ilhas de Alburquerque, Bajo Nuevo, Este Sudeste, Quitasueño, Roncador, Serrana e 

Serranilla; (II) é admissível a reivindicação da República da Nicarágua de que a Corte 

julgasse e declarasse que a forma apropriada de delimitação é um limite da plataforma 
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continental dividindo por partes iguais os direitos que se sobrepõem a uma plataforma 

continental de ambas as partes; (III)  rejeitou-se a solicitação da Nicarágua de que a Corte 

traçasse uma fronteira na plataforma continental dividindo em iguais partes os direitos que se 

sobrepõem na plataforma continental dos litigantes; (IV) determinou, por meio de linhas 

geodésicas, a fronteira marítima única a delimitar a plataforma continental e as zonas 

económicas exclusivas da Nicarágua e Colômbia; (V) a fronteira marítima única em torno de 

Quitasueño e Serrana seguirão, respectivamente, um “envoltório” (envelope, no original em 

inglês) de 12 milhas náuticas de arcos; (VI)  rejeitou-se a reivindicação da Nicarágua de que a 

Corte declarasse que a Colômbia não estaria agindo de acordo com suas obrigações sob o 

Direito Internacional ao impedi-la de ter acesso aos recursos naturais a leste do meridiano 82 

(INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Territorial Dispute and Maritime Delimitation - 

Nicaragua v. Colombia. Summary of the Judgement of 19 November 2012. p. 11-13).  

Em síntese, a Colômbia perdeu porções de sua zona econômica exclusiva com a 

decisão de Haia. Essa segunda decisão da CIJ não foi bem recebida pela Colômbia. Embora o 

governo colombiano não negasse a validade da decisão judicial internacional, o então 

presidente do país, Juan Manuel Santos, declarou-a “inaplicável”.  

Por conta da sentença desfavorável de 2012, a Colômbia decidiu denunciar o Tratado 

Americano de Soluções Pacíficas, ou Pacto de Bogotá, de 1948, que atribui à CIJ a 

competência para julgar as controvérsias entre Estados do continente americano. O 

instrumento com a denúncia foi recebido pela Secretaria Geral da Organização dos Estados 

Americanos (OEA) na data de 28 de novembro de 2012, tendo um prazo de um ano para surtir 

efeitos. 

Embora essa medida por parte da Colômbia não tenha efeitos retroativos nem afete 

processos em andamento (“A denúncia não terá efeito algum sobre os processos pendentes e 

iniciados antes de ser transmitido o aviso respectivo”, nos termos do Pacto de Bogotá, art. 

LVI – OEA, 1948), devendo o país de qualquer modo acatar a sentença proferida pela CIJ 

quanto à fronteira marítima com a Nicarágua, a partir de um ano da denúncia considerar-se-ia 

cessada a jurisdição da CIJ para demandas futuras propostas por outros países contra Bogotá. 

Em setembro e em dezembro de 2013, antes de decorrido um ano da denúncia do 

Pacto de Bogotá pela Colômbia, a Nicarágua apresentou duas novas demandas contra esse 

país perante a CIJ. Nessas ações, a Nicarágua requereu à Corte o reconhecimento de seus 

direitos sobre a plataforma continental para além das duzentas milhas marítimas de sua costa e 

o cumprimento da sentença de 2012 pela Colômbia. Ambas as ações seguem pendentes de 

resolução. 
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3 FRONTEIRA MARÍTIMA ENTRE CHILE E PERU (SENTENÇA DA CIJ DE 2014) 

 

A fronteira entre o Chile e o Peru, tanto terrestre quanto marítima, foi objeto de 

inúmeros litígios ao longo dos últimos dois séculos, em especial como consequência da 

Guerra do Pacífico (1879-1883) e da perda regiões litorâneas do sul peruano para o Chile. Em 

27 de janeiro de 2014, a Corte de Haia definiu, em sentença, a fronteira marítima entre ambos 

os países, pondo fim a uma questão que se arrastava há décadas. Para a melhor compreensão 

dessa decisão sobre os limites marítimos, é necessário remontar ao início do conflito 

territorial. 

A fronteira terrestre chileno-peruana atualmente se constitui de uma linha que parte do 

litoral do Oceano Pacífico, à altura do Deserto do Atacama, atravessa a região dos Andes em 

sentido sudoeste-nordeste e termina na tríplice fronteira entre os dois países com a Bolívia. 

Essa linha fronteiriça era inexistente até a Guerra do Pacífico (1879-1883), quando o Chile, 

vitorioso, anexou o antigo litoral boliviano, transformando a Bolívia em um país 

mediterrâneo, sem saída para o mar, e tomou do Peru o Departamento de Tarapacá e as 

Províncias de Arica e Tacna. 

O conflito teve como motivação as desavenças quanto à mancomunidade estabelecida 

entre Bolívia e Chile para exploração do salitre e do guano no Deserto de Atacama. Nesse 

contexto, o Chile ocupou os portos bolivianos de Antofagasta, Cobija, Mejillones, Calama, 

Atacama e as jazidas mineiras de Caracoles, em 1879. A Bolívia e o Peru puseram em prática 

sua aliança secreta, com o objetivo de defender o território boliviano da invasão chilena, 

dando início à Guerra do Pacífico, que transcorreu entre 1879 e 1883. Como saldo da guerra, 

que terminou com a vitória inconteste dos chilenos, a Bolívia perdeu seu acesso soberano ao 

mar e diversos portos e as províncias peruanas de Arica e Tacna passaram a ser controladas 

pelo Chile. A fronteira atual foi fixada pelo Tratado de Lima de 1929, quando a Província de 

Tacna foi devolvida ao Peru, permanecendo a Província de Arica com o Chile. 

Resolvida a fronteira terrestre, permanecia pendente a fronteira marítima entre ambos 

os países. Em 1947, Chile e Peru proclamaram, por meio de atos unilaterais, seus direitos 

marítimos até o limite de 200 milhas náuticas a partir do litoral. A proclamação chilena se deu 

por meio da Declaración Oficial do presidente, datada de 23 de junho de 1947, nos seguintes 

termos: 
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[...]1° El Gobierno de Chile confirma y proclama la soberanía nacional sobre 

todo el zócalo continental adyacente a las costas continentales e insulares del 

territorio nacional, cualquiera que sea la profundidad en que se encuentre, 

reivindicando, por consiguiente, todas las riquezas naturales que existen 

sobre dicho zócalo, en él y bajo él, conocidas o por descubrirse. 

2° El Gobierno de Chile confirma y proclama la soberanía nacional sobre los 

mares adyacentes a sus costas, cualquiera que sea su profundidad, en toda la 

extensión necesaria para reservar, proteger, conservar y aprovechar los 

recursos y riquezas naturales de cualquier naturaleza que sobre dichos mares, 

en ellos y bajo ellos se encuentren, sometiendo a la vigilancia del Gobierno, 

especialmente, las faenas de pesca y caza marítimas, con el objeto de impedir 

que las riquezas de este orden sean explotadas en perjuicio de los habitantes 

de Chile y mermadas o destruidas en detrimento del país y del Continente 

americano. 

3° La demarcación de las zonas de protección de caza y pesca marítimas en 

los mares continentales e  

insulares que queden bajo el control del Gobierno de Chile será hecha, en 

virtud de esta declaración de soberanía, cada vez que el Gobierno lo crea 

conveniente, sea ratificando, ampliando o de cualquier manera modificando 

dichas demarcaciones, conforme a los conocimientos, descubrimientos, 

estudios e intereses de Chile que sean advertidos en el futuro, declarándose 

desde luego dicha protección y control sobre todo el mar comprendido 

dentro del perímetro formado por la costa con una paralela matemática 

proyectada en el mar a doscientas millas marinas de distancia de las costas 

continentales chilenas. Esta demarcación se medirá respecto de las islas 

chilenas, señalándose una zona de mar contigua a las costas de las mismas, 

proyectada paralelamente a éstas, a doscientas millas marinas por todo su 

contorno. [...] (LARSON et al., 2012, p. 6. Grifo nosso.) 

 

 

No Peru, o ato unilateral de proclamação de soberania sobre o mar se materializou no 

Decreto Supremo N° 781, de 1º de agosto de 1947, por meio do qual o presidente da 

República decretou: 

 

 

[...] 1.- Declárase que la soberanía y jurisdicción nacionales se extienden a la 

plataforma submarina o zócalo continental o insular adyacente a las costas 

continentales e insulares del territorio nacional cualesquiera que sean la 

profundidad y extensión que abarque dicho zócalo. 
2.- La soberanía y jurisdicción nacionales se ejercen también sobre el mar 

adyacente a las costas del territorio nacional, cualquiera que sea la 

profundidad y en la extensión necesaria para reservar, proteger, conservar y 

utilizar los recursos y riquezas naturales de toda clase que en o debajo de 

dicho mar se encuentren. 
3.- Como consecuencia de las declaraciones anteriores, el Estado se reserva 

el derecho de establecer la demarcación de las zonas de control y protección 

de las riquezas nacionales en los mares continentales e insulares que quedan 

bajo el control del Gobierno del Perú, y de modificar dicha demarcación de 

acuerdo con las circunstancias sobrevinientes por razón de los nuevos 

descubrimientos, estudios e intereses nacionales que fueren advertidos en el 

futuro; y, desde luego, declara que ejercerá dicho control y protección sobre 

el mar adyacente a las costas del territorio peruano en una zona 
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comprendida entre esas costas y una línea imaginaria paralela a ellas y 

trazada sobre el mar a una distancia de doscientas (200) millas marinas, 

medida siguiendo la línea de los paralelos geográficos. Respecto de las islas 

nacionales esta demarcación se trazará señalándose una zona de mar 

contigua a las costas de dichas islas, hasta una distancia de doscientas (200) 

millas marinas medidas desde cada uno de los puntos del contorno de ellas. 

[...] (LARSON et al., 2012, p. 8. Grifo nosso.) 
 

 

Vê-se que ambas as proclamações enunciam a pretensão de exercer soberania sobre o 

mar até a distância de 200 milhas náuticas, sendo que o Peru reivindicou, expressamente, o 

emprego de paralelos geográficos para determinação da fronteira marítima. 

Nos anos seguintes às declarações, Chile, Equador e Peru negociaram diversos 

instrumentos com vistas a resolver suas questões de limites marítimos. Em 1952, os três 

países emitiram a Declaración sobre Zona Marítima, ou Declaración de Santiago, datada de 18 

de agosto desse ano, e, dois anos mais tarde, firmaram o Convenio sobre Zona Especial 

Fronteriza Marítima, firmado em Lima aos 4 de dezembro de 1954. 

Ficou estipulado, assim, que a linha divisória entre Chile e Peru se iniciaria no paralelo 

18º21’00’’S. Como o texto não era claro a respeito da forma como seria traçada a linha de 

fronteira marítima, já que se estipulara tão somente o seu ponto de início, cada lado adotou 

uma interpretação própria para definir o traçado da fronteira marítima. O entendimento do 

governo chileno era de que a área abaixo desse paralelo era de seu domínio, enquanto o 

governo peruano defendia que a fronteira deveria ser definida por uma linha equidistante da 

costa dos dois países. 

O Peru apresentou a demanda contra o Chile à CIJ em 2008. Após analisar os 

argumentos de ambos os países, a Corte proferiu sentença, em 2014, em que determina que a 

fronteira marítima se inicia em terra e acompanha o paralelo 18º21’00’’S até o limite das 80 

milhas náuticas, prosseguindo a partir daí em uma linha equidistante rumo a sul até a altura 

das 200 milhas náuticas, nos confins da zona econômica exclusiva. Com a decisão, a corte 

concedeu ao Peru uma vasta porção de mar até então sob controle chileno. Os juízes, no 

entanto, não estabeleceram em sua decisão as coordenadas precisas da fronteira marítima, 

manifestando-se no sentido de que esperam que as partes determinem tais coordenadas de 

acordo com a decisão e no espírito de boa vizinhança (“in the spirit of good neighbourliness”). 

 



 

186 

 

 

Imagem: Mapa esquemático da nova fronteira marítima, apresentado na sentença da CIJ. Fonte: 

senteça da CIJ sobre a disputa marítima entre Chile e Peru. (INTERNATIONAL COURT OF 

JUSTICE. Maritime Dispute - Peru v. Chile. 2014. Annex 2, p. 5) 

 

Um aspecto curioso da decisão da CIJ se refere ao estabelecimento das 80 milhas 

náuticas a partir das quais se passa a adotar o critério a equidistância. Pode-se atribuir essa 

solução à “justiça contextualizada” praticada pela Corte, que partiu do princípio de que a 

maneira para resolver a questão deveria ser reportar-se ao tempo em que se celebraram os 

acordos de 1952 e 1954. 

Não faria sentido aplicar ou presumir o espaço de 200 milhas náuticas para 

determinação da zona econômica exclusiva de um país a partir de acordos datados dos anos 

1950, visto que essa distância foi estabelecida apenas em 1982 com a Convenção de Montego 

Bay, ou Convenção as Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Assim é que a Corte se pôs a 

pensar como juízes da época, de modo a concluir que, com base nas atividades pesqueiras das 

Partes “naquele tempo” (e não com base na capacidade, então limitada, dos Estados da época 

para fixar suas fronteiras marítimas), as provas à sua disposição “não lhe permitem concluir 

que a fronteira marítima acordada ao longo do paralelo se estendia para além de 80 milhas 

marítimas a partir do seu ponto de partida” (INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, 

2014, p. 6, para. 110). 
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No texto de sua decisão, fica clara a disposição da Corte de se reportar às práticas 

contemporâneas do seu objeto de análise, ou seja, os acordos de 1952 e 1954, praticando, 

assim, a chamada “justiça contextualizada”. 

Em suas conclusões, ao final da sentença, a Corte esclarece que não determinou as 

coordenadas geográficas precisas da fronteira marítima, mas que espera que as Partes a 

determinem de acordo com a decisão e “no espírito de boa vizinhança”. 

Embora os peruanos não tenham obtido os 38.000 km² de mar requisitados na 

apresentação da ação, conseguiram assegurar, ao todo, 49.700 km², dos quais 21.000 km² 

estavam em poder do Chile e 28.700 km² referentes ao reconhecimento do limite de 200 

milhas náuticas de sua zona econômica exclusiva. 

Da parte do Chile, apesar de a decisão ter sido desfavorável em relação à reivindicação 

original de se manter os 38.000 km2 originais, a percepção geral foi de que a perda não teria 

sido tão grande. Manteve-se uma parte mais próxima da costa, que é bastante rica em recursos 

marinhos e que poderia gerar outros conflitos se a decisão afetasse a atividade de pescadores 

artesanais. De qualquer modo, a decisão da CIJ de manter um critério para as primeiras 80 

milhas e alterar o ângulo a partir daí foi alvo críticas por parte dos representantes chilenos, 

que alegaram falta de fundamentação. 

 

 

4 A REIVINDICAÇÃO MARÍTIMA DA BOLÍVIA EM FACE DO CHILE (QUESTÃO 

APRESENTADA À CIJ EM 2013, PENDENTE DE SENTENÇA) 

 

A fronteira entre Bolívia e Chile se caracteriza, desde o fim da Guerra do Pacífico 

(1879-1883), pela reivindicação boliviana pela reintegração de sua saída marítima, perdida 

para o Chile no conflito. Esse tem sido um foco permanente de desavença entre os dois países, 

que dedicam esforços significativos de suas diplomacias para lidar com a questão. A 

reivindicação pela saída marítima se converteu, há mais de um século, na base da política 

externa boliviana, levando inclusive à ruptura das relações bilaterais por mais de três décadas. 

A reivindicação boliviana sobre o litoral se baseia em títulos que remontam ao período 

colonial, quando do estabelecimento dos primeiros assentamentos e das audiencias, 

organismos dedicados a desempenhar funções judiciais, por parte do Império Espanhol em 

suas terras no Novo Mundo.  

Como saldo da Guerra do Pacífico, que durou de 1879 a 1883, a Bolívia perdeu seu 

acesso soberano ao mar e diversos portos, num total de 120.000 km2 de território que foram 
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incorporados pelo Chile. De igual maneira, as províncias peruanas de Arica e Tacna passaram 

a ser controladas pelo Chile. 

Em 1884, Bolívia e Chile firmaram o Pacto de Tregua, por meio do qual se encerra o 

conflito entre as partes e o Chile legitima sua ocupação dos territórios bolivianos. Em 1888, o 

governo chileno declara a anexação do Departamento del Litoral, boliviano, à sua jurisdição 

com o nome de provincia de Antofagasta. Em 1895 foram firmados novos acordos entre os 

dois países. O Tratado Especial de 1895, que redefiniu as fronteiras decorrentes da Guerra do 

Pacífico levando em conta uma saída soberana para a Bolívia no Oceano Pacífico, acabou não 

sendo aprovado pelo parlamento chileno. Também foram firmados um Tratado de Comercio e 

um Protocolo, este com o objetivo de definir o alcance e a obrigatoriedade do Tratado 

Especial de 1895. 

O Tratado de Paz y Amistad de 1904, firmado em 20 de outubro desse ano, cedia ao 

Chile o litoral boliviano em caráter perpétuo em troca de uma indenização de 300.000 libras 

esterlinas, um regime de livre trânsito, benefícios alfandegários e a construção, a expensas do 

Chile, de uma estrada de ferro de Arica a La Paz (Tratado de Paz y Amistad, Bolivia y Chile, 

1904).  

Em 1929, Chile e Peru firmaram um acordo segundo o qual o primeiro ficaria com 

Arica e o segundo, com Tacna, pondo fim à animosidade entre ambos. Em complemento a 

esse acordo, firmaram ainda um protocolo no qual se estabelecia que nenhum dos dois 

poderia, sem acordo entre as partes, ceder a totalidade desses territórios a um terceiro Estado. 

Ou seja, a solução do enclausuramento da Bolívia se torna um assunto trilateral a partir de 

1929. 

Desde o fim da Guerra do Pacífico, inúmeros compromissos foram assumidos pelos 

dois países com vistas a solucionar bilateralmente o conflito territorial pela saída marítima 

boliviana, mas até o momento nada de concreto se observou. 

Embora o Congresso Boliviano tenha aprovado o Tratado de Paz y Amistad de 1904 

em 4 de fevereiro de 1905 e o Poder Executivo boliviano o tenha ratificado em 10 de março 

de 1905, mesmo dia em que foram trocadas as notas de ratificação em La Paz, hoje a Bolívia 

nega reconhecimento a esse tratado, reivindicando sua saída oceânica e a reintegração de seus 

antigos território perdidos na guerra. 

O Chile argumenta, de sua parte, que o Tratado de Paz y Amistad de 1904 foi firmado 

vinte longos anos após o fim da Guerra do Pacífico, em um contexto histórico em que 

nenhuma das partes se encontrava pressionada pelas circunstâncias. A Bolívia teria assumido, 

à época, espontaneamente, um compromisso internacional livre de quaisquer vícios de 
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consentimento, tendo recebido em troca uma série de benefícios alfandegários e de trânsito. 

Além disso, o Chile se comprometeu com a construção de uma ferrovia ligando La Paz ao 

porto de Arica, que foi afinal levada a cabo sem ônus para o governo boliviano. Do ponto de 

vista chileno, a Bolívia deveria renunciar previamente a tais privilégios e ressarci-los todos, à 

base de um século de fruição, para pretender sequer iniciar uma nova conversação acerca da 

saída oceânica. 

Ademais, o Pacto Secreto de Alianza entre Bolívia e Peru teria, sob a ótica chilena, 

materializado uma conspiração cautelosamente planejada contra o Chile, como se evidenciou 

com a Guerra do Pacífico. A suposta má-fé por parte da Bolívia poderia ser depreendida do 

fato de o país ter firmado dois tratados com o Chile durante a vigência da aliança secreta com 

o Peru, tendo-os desrespeitado a ambos deliberadamente.  

O Chile argumenta ainda que a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, de 

1969, determina a inviolabilidade dos acordos e a perpetuidade e imodificabilidade dos 

tratados de limites (art. 62). 

Em 2006, após mais de três décadas de rompimento das relaçoes diplomáticas, os 

governos de Bolívia e Chile, presididos por Evo Morales e Michelle Bachelet, 

respectivamente, deram início a uma relativa aproximação. O tradicional discurso chileno de 

que a questão territorial com a Bolívia se teria encerrado com o Tratado de Paz y Amistad de 

1904 parece ter cedido lugar, nos últimos anos, a uma postura mais conciliadora e aberta ao 

diálogo. 

Em 24 de abril de 2013, a Bolívia apresentou à CIJ demanda contra o Chile, em que 

pede o reconhecimento de que o Chile tem a obrigação de negociar com a Bolívia com o 

objetivo de chegar a um acordo que outorgue aos bolivianos uma saída soberana para o 

Oceano Pacífico. Em março de 2018, as partes apresentaram suas alegações finais, em 

audiência, e a questão segue no aguardo da sentença (INTERNATIONAL COURT OF 

JUSTICE. Judgement of 24 September 2015. Obligation to negotiate access to the Pacific 

Ocean - Bolivia v. Chile, Preliminary objection). 

Por fim, convém mencionar que na Constituição Boliviana de 2009 consta uma 

disposição acerca da reivindicação do país por uma saída ao mar, nos seguintes termos: 

 

 

CAPÍTULO CUARTO 
REIVINDICACIÓN MARÍTIMA 
Artículo 267. 
I. El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible 

sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo. 
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II. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y 

el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos 

permanentes e irrenunciables del Estado boliviano. 
(ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Constitución Política del 

Estado, 2009.) 
 

 

O Estado Boliviano pleiteia uma “reintegração” territorial, e não uma mera 

“reivindicação” marítima. A Bolívia, como se pode vislumbrar de sua política externa e do 

mandamento constitucional, não pleiteia direitos sobre seu antigo território, senão a restituição 

de sua posse, a sua reintegração. 

Com o art. 267 de sua Constituição, a Bolívia declara irrenunciável e imprescritível o 

seu direito sobre o território que lhe dê acesso ao Oceano Pacífico. Declarar irrenunciável um 

direito significa afirmar que a ele não se pode renunciar sob qualquer circunstância; se por 

ventura um futuro governo boliviano, sob a vigência da atual constituição, vier a renunciar a 

esse direito, tal ato padecerá de inconstitucionalidade e não será admitido como válido. Um 

direito imprescritível é aquele que não prescreve com o tempo, que não se perde, que se pode 

recuperar a qualquer instante, ainda quando seu abandono tenha se prolongado no tempo. 

O art. 267, como se vê, estabelece expressamente o recurso a meio pacíficos para 

solucionar o litígio territorial com o vizinho, em consonância com outro dispositivo 

constitucional, o art. 10, que estabelece que a Bolívia é um Estado pacifista, que promove a 

cultura da paz e o direito à paz, rechaçando toda guerra de agressão como instrumento de 

solução de controvérsias e conflitos entre Estados.  

Em de 2016, o Chile apresentou perante a CIJ demanda contra a Bolívia acerca do 

status e uso das águas do Silala, curso d’água localizado junto à fronteira entre os dois países. 

O Chile alega tratar-se de um rio internacional, enquanto a Bolívia, de um manancial cujas 

águas teriam sido indevidamente canalizadas pelo Chile, caracterização esta com importante 

repercussão para a exploração desse recurso hídrico pelos países vizinhos. A Corte 

determinou que o Chile apresente seu memorial até 3 de julho de 2017 e a Bolívia, até 3 de 

julho de 2018 (INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Order of 1 July 2016. Dispute 

over the status and use of the waters of the Silala – Chile v. Bolivia). A questão segue 

pendente de decisão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tem-se observado, nos últimos anos, a consolidação de certas tendências no 

encaminhamento de soluções para os conflitos territoriais e as questões de limites entre os 

países latino-americanos. Por exemplo, desde a Guerra do Cenepa, que opôs Equador e Peru, 

em 1995, não se têm notícias de mobilizações militares e iniciativas belicistas efetivas com 

vistas a resolver conflitos territoriais pela força na América Latina, a despeito de um ou outro 

incidente, como a ocupação de uma ilha fluvial por tropas nicaraguenses na fronteira com a 

Costa Rica, em 2010, questão pronta e pacificamente resolvida por sentença da CIJ. Convém 

lembrar, de todo modo, que o recurso à força e os conflitos armados não constituem meio 

legítimo de solução de controvérsias à luz do Direito Internacional contemporâneo. 

Dentre os meios pacíficos de solução de controvérsias, pode-se constatar certa 

predileção, em tempos recentes, pelo recurso à jurisdição da CIJ por parte dos países latino-

americanos. Ou seja, não só a negociação direta – o mais frequente dos meios diplomáticos – 

tem perdido espaço no encaminhamento de soluções para os conflitos territoriais na região, 

como também a arbitragem internacional, meio jurisdicional muito em voga no passado, 

também tem sido preterida em benefício da apreciação judiciária por um tribunal 

internacional. 

As duas sentenças da CIJ acerca da fronteira marítima entre Colômbia e Nicarágua, de 

2007 e de 2012, e a decisão sobre a fronteira marítima entre o Chile e o Peru, de 2014, 

evidenciam, na opinião de setores latino-americanos, que a Corte de Haia tem tendido a 

aplicar certa “sabedoria salomônica” em suas decisões. Essa previsibilidade das decisões da 

Corte, se por um lado benéfica para a composição entre as partes (veja-se que a sentença sobre 

a fronteira marítima entre Peru e Chile faz referência ao “espírito de boa vizinhança”), por 

outro resulta nociva para confiabilidade do sistema. Não por outro motivo, a Colômbia 

recentemente denunciou o Pacto de Bogotá e 1948, de modo a retirar-se da jurisdição de Haia 

sobre os litígios entre Estados do continente americano. 

A disposição do art. 267 da Constituição Boliviana, por vezes referido como 

“constitucionalização de um dos objetivos principais da política externa boliviana”, não 

poderia, à luz de outra perspectiva, ser denominado “constitucionalização do rancor 

histórico”? Ao se transformar o pleito em norma programática da constituição, ou seja, numa 

diretriz vinculante para a atuação futura dos órgãos e instituições do Estado, criou-se uma 

orientação objetiva para os governantes e demais autoridades públicas, de certo modo 

engessando seus movimentos e restringindo o seu campo de atuação. As relações bilaterais 
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com o Chile restarão sempre condicionadas, como desde 1883 têm estado marcadas por essa 

questão pendente, agora alçada a nível constitucional. A questão transcende o mundo fático 

para ascender ao nível normativo, do campo do ser contamina o dever-ser. 

A política externa do Chile, de sua parte, tradicionalmente descarta qualquer 

possibilidade de outorgar à Bolívia soberania sobre alguns dos territórios que esta perdera no 

passado, com a justificativa de que, com isso, seria interrompida a continuidade territorial do 

país e seria dividida a sua soberania. Com efeito, não há como negar certa razão ao argumento 

chileno, haja vista que a norte do antigo litoral boliviano o país conquistou e consolidou 

territórios, originalmente peruanos, na mesma Guerra do Pacífico, que ficariam eventualmente 

isolados do resto do país, ao sul, pela via terrestre, em caso de devolução de territórios à 

Bolívia. O temor da descontinuidade territorial por parte do Chile não deve ser subestimado; 

por outro lado, é certamente do interesse do país resolver definitivamente essa desavença 

histórica com o vizinho. 

Outra incerteza advinda do art. 267 é se o Estado Boliviano persegue a reivindicação 

dos territórios que lhe foram injustamente usurpados na guerra ou se busca um território que 

lhe dê acesso soberano ao Oceano Pacífico. A resposta a esse questionamento não será de 

menor importância para a implementação do meio pacífico eventualmente escolhido para a 

solução do diferendo. O Chile poderia, por exemplo, em hipótese, oferecer uma saída ao mar 

mais ao norte da região originalmente boliviana, junto à fronteira com o Peru, área que nunca 

pertenceu à Bolívia, numa solução que não quebraria a continuidade territorial chilena nem 

ofenderia a certas veleidades das partes em litígio. 

Existem diversos modos de se analisar a jurisprudência que a CIJ vem consolidando, 

nos últimos anos, com relação às questões de limites na América Latina que são submetidas à 

sua jurisdição. Por um lado, a Corte tem enunciado novas e importantes diretrizes, a exemplo 

do princípio segundo o qual as partes devem aplicar e integrar o sentido das decisões judiciais 

da Corte “no espírito de boa vizinhança” – “in the spirit of good neighbourliness”, nos dizeres 

da decisão da Corte de Haia (INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, 2014, p.9). Por 

outro lado, a previsibilidade das decisões da Corte, que tem tendido a não dar pleno ganho de 

causa a uma das partes, preferindo em vez disso partilhar em porções desiguais um território 

objeto de litígio, pode resultar tanto benéfica para a composição entre os litigantes quanto 

prejudicial para a confiabilidade do sistema. Sintomático disso é a denúncia pela Colômbia, 

em 2012, do Pacto de Bogotá de 1948, por meio do qual os Estados do continente americano 

se comprometem a submeter seus litígios à CIJ e a acatar suas resoluções (TRATADO 
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Americano de Soluções Pacíficas, 1948. V. art. 31). Por entender descabida a decisão daquela 

Corte, o país se retirou do acordo que estabelece sua jurisdição obrigatória. 

Convém destacar, ainda, a aplicação da chamada “justiça contextualizada” por parte 

CIJ, cujas decisões se reportam ao estado do Direito Internacional ao tempo da celebração de 

um tratado. Foi o que se observou na sentença de janeiro de 2014 sobre a fronteira marítima 

entre Peru e Chile, na qual a Corte entendeu inaplicável o limite de duzentas milhas marítimas 

para a determinação da zona econômica exclusiva de um país com base em acordos 

celebrados na década de 1950, visto que tais dimensões só viriam a ser estabelecidas em 1982 

com a Convenção de Montego Bay, ou CNUDM, da qual o Peru sequer é parte. Estabeleceu, 

em vez disso, o limite de oitenta milhas, tomando por base as efetivas atividades pesqueiras 

das partes naquela época. 

No contexto europeu, a formação do Estado territorial implicou um processo de 

progressiva centralização, que não buscava senão superar a fragmentação política 

característica do período medieval. Em função disso, as fronteiras europeias historicamente 

padeceram da dialética de avanços e recuos ante a política de expansão das principais 

potências imperialistas do continente, do que resultaram incontáveis conflitos e duas guerras 

mundiais. As linhas de fronteira dos países europeus obedecem, de modo geral, à lógica do 

domínio do território como elemento indissociável da “nacionalidade”, com fundamento tanto 

na dominação pela conquista quanto em argumentos jurídicos baseados em títulos históricos, 

que remontam por vezes aos reinos bárbaros e mesmo à época romana, tal como o discurso 

pan-ibérico adotado pela Espanha até tempos recentes. 

Já a tradição latino-americana de formalização de fronteiras é orientada por certos 

costumes e princípios gerais que a singularizam, a lhe atribuir especificidades quando cotejada 

com a experiência de outras regiões nessa seara. Subsiste, aqui, uma longa tradição 

diplomática, datada dos primórdios da ocupação ibérica, no sentido de se buscar soluções 

pacíficas e negociadas para as controvérsias territoriais. Embora não se negue o impacto das 

guerras para a formação dos espaços territoriais tanto das colônias europeias no continente 

americano quanto dos Estados independentes que as sucederam, é de se notar que a 

diplomacia territorial implementada pelas potências ibéricas criou raízes tão profundas que até 

hoje repercutem na política externa dos países soberanos da região. Testemunho disso é o 

emprego do princípio do uti possidetis, originalmente empregado por Portugal e Espanha para 

delimitar suas fronteiras coloniais no Novo Mundo a partir do Tratado de Madri de 1750, que 

evoluiu para duas vertentes contemporâneas: o uti possidetis de facto e o uti possidetis juris, 

tendo esta última influenciado inclusive os países africanos no período pós-descolonização. 
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É inescapável notar que qualquer questiúncula territorial havida entre dois países 

invariavelmente origina uma farta bibliografia, consistente de estudos, memoriais, 

representações cartográficas, artigos de jornais, teses acadêmicas. Apesar disso e das 

facilidades proporcionadas pelas inovações tecnológicas, esse material nem sempre é 

facilmente acessível fora das bibliotecas dos países envolvidos, nas quais é possível encontrar 

seções inteiras dedicadas ao tema. Por outro lado, fronteiras que não foram objeto de litígio 

nem geraram maiores dificuldades para sua delimitação costumam ser, em regra, 

escassamente estudadas pelos pesquisadores. 

Integração e fragmentação constituem, em suma, movimentos opostos que seguem 

marchas paralelas no contexto latino-americano. O processo de integração regional hoje em 

curso, que busca resgatar, ou ao menos compensar, em parte, a oportunidade perdida da 

unificação política, não poderá se aprofundar enquanto os Estados não encerrarem seu ciclo 

de afirmação nacional iniciado com a independência, o que passa pela consolidação do 

território e pela fixação de limites estáveis com os vizinhos. 

Apenas quando as fronteiras deixarem de ser um problema, quando não forem mais 

vistas como uma fonte de conflitos e de insegurança, e sim como o espaço de socialização a 

que estão vocacionadas, é que estarão dadas as condições para os próximos e assertivos passos 

rumo à integração regional latino-americana. 
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DEFESA NACIONAL NA FRONTEIRA DO BRASIL COM A ARGENTINA 
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RESUMO 

 
O artigo aborda o Plano Estratégico de Fronteiras (PEF), criado em 2011 pelo governo federal brasileiro como 

estratégia para o enfrentamento aos crimes transnacionais na fronteira brasileira com os demais países 

fronteiriços. Busca-se realizar a análise da implementação desta política pública de segurança pelo governo 

brasileiro dentro de sua estratégia de defesa nacional. Investiga-se, no âmbito do Plano Estratégico de Fronteira, 

a “Operação Ágata”, cuja responsabilidade está a cargo do Ministério da Defesa e que se desenvolve em 

conjunto com outros órgãos securitários, e com apoio do Ministério das Relações Exteriores, em parceria com 

organismos internacionais e países limítrofes. A partir de pesquisa bibliográfica e documental, desde a criação da 

política pública em 2011 até o ano de 2016, faremos um diagnóstico mais aprofundado das ações de sua 

implementação no combate aos crimes como tráfico de drogas, armas e munições, pessoas, descaminhos, 

abigeatos, e até possíveis deslocamentos de suspeitos terroristas, o que instiga à busca das ações pontuais do 

governo brasileiro com a cooperação de países da região platina, neste caso a Argentina. E, caso haja necessidade 

de apontar desequilíbrio e ajustes nas ações até o momento da implementação da política pública, será 

sugestionado conforme dados encontrados e apontados pela pesquisa. As cidades na fronteira Brasil-Argentina 

onde ocorrem a “Operação Ágata” e que servirão de recorte espacial para o trabalho são: São Borja, Itaqui e 

Uruguaiana. Com esse enfoque verificaremos como se dá a dinâmica de implementação da Operação Àgata na 

fronteira entre esses dois países, e as contribuições existentes, desde a burocracia até o real desdobramento da 

aplicabilidade das ações através dos atores que visam combater ilícitos na região. 
 

 

Palavras-chaves: Plano Estratégico de Fronteiras, Ágata, Políticas públicas. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

No presente texto procurou-se analisar o ciclo de implementação da política pública 

que está na criação do Decreto Nº 7.496/2011, e que tem por finalidade apresentar as ações do 

governo federal dentro de sua estratégia de segurança nacional, principalmente voltadas às 

ações desenvolvidas nas fronteiras, com o Plano Estratégico de Fronteiras, especificamente  

na Operação Ágata, que é um desdobramento desse plano executado pelo Ministério da 
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Defesa, com apoio dos ministérios da Justiça, Relações Internacionais e a Receita Federal  

Órgão do Ministério da Fazenda. 

O recorte recai sobre a região do Rio Grande do Sul - Brasil, onde a divisa se faz com 

a República da Argentina, através do rio Uruguai como marco territorial, em forma de limite 

natural. O que parece ser um traço comum a todas as classificações (naturais e artificiais; boas 

e más; lineares e zonais; etc...) é o intuito de determinar a superioridade de um determinado 

conceito de fronteira sobre outros, uma superioridade claramente relacionada à função que o 

autor atribui à fronteira. Por exemplo: Steiman (2002, p.110) diz que “as discussões sobre a 

conveniência dos rios ou das montanhas como limites entre estados estão relacionadas à 

função prioritária da fronteira como fator de assimilação ou fator de defesa, respectivamente”. 

Sorensen (2003, p. 29) diz que “os Estados e o sistema estatal são organizações sociais 

baseadas em territórios, cuja principal responsabilidade é estabelecer, manter e defender 

valores e condições sociais básicas, como a segurança, a liberdade, a ordem, a justiça e o bem-

estar”. Com essa argumentação passamos a entronizar as teorias que tange as Relações 

Internacionais, dentro de sistema complexo de cooperação entre as nações, que visa colocar os 

pontos importantes que de acordo com cada Estado, seja de sua máxima importância.  De 

acordo com Pecequilo (2007), critérios como a soberania, autonomia de decisão e a não 

intervenção são bases de um Estado e sua concepção. 

Para Esteves (2014, p.15), em seu nascedouro, “o conceito de soberania foi integrado à 

teoria política por meio de um duplo movimento: em um primeiro momento, como 

instrumento de provisão da ordem, da paz e da segurança (Hobbes). Em um segundo 

momento, como realização da eqüidade e da justiça (Rousseau)”. As fronteiras são marcos 

que delimitam e identificam um Estado, e a partir daí se constrói a sua soberania, como forma 

de organizar seu povo e consolidar sua independência. 

De acordo com Steiman (2002), se faz extremamente importante investir em pesquisas 

empíricas para poder avaliar as diferenças e até mesmo as similaridades, com isso distinguir 

as comunidades sociopolíticas conforme suas funções e revelar as zonas de circulação e fazer 

a avaliação do volume de movimento em regiões fronteiriças. 

 Seguindo a importância de se estudar a segurança na área de fronteira, em espaços 

específicos do território nacional, percebe-se a necessidade de se ver as relações nessa região, 

desde os crimes tipificados até as ações para enfrentá-los, procurando neutralizar ou 

minimizar os crimes. Para isso, a análise do Plano Estratégico de Fronteira se faz necessário 

com o intuito de contribuir na melhoria das ações de implementação do mesmo, sendo, esta 

etapa de suma importância para os ajustamentos necessários se for o caso. 
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  Os estudos do ciclo de implementação de políticas públicas estão diretamente ligados 

às necessidades de desenvolvimento de melhorias nos processos político-administrativos, que 

levem ao incremento das ações implementadoras. Com essa colocação se observa a atuação e 

os esforços dos burocratas e demais atores sociais em ação no campo da implementação das 

políticas públicas para a sua execução. 

  Na execução O Plano Estratégico de Fronteira vai deter-se mais especificamente na 

Operação Ágata, que está sendo aplicada pelas Forças Armadas (Exército, Marinha e 

Aeronáutica) do Ministério da Defesa, com apoio do Ministério da Justiça e colaboração do 

Ministério das Relações Exteriores. Com este objetivo entender a sua essência mais ampla, 

nas ações apresentadas pela proposta da política pública e suas correlações com o cotidiano 

das comunidades impactadas nesta etapa da implementação da operação citada. 

 

  

FRONTEIRA E SUAS TIPIFICAÇÕES NA REGIÃO DO PRATA 

  

A pesquisa se servirá da metodologia qualitativa através do estudo de caso que é o 

ciclo de implementação da Operação Ágata como política pública de segurança na fronteira 

do Brasil com a Argentina. A técnica a ser utilizada será a entrevista em profundidade com 

ator implementador de alta patente, sendo Coronel na chefia do Núcleo de Comando 

Estratégico do Exército Brasileiro (EB), designado pelo Comando Militar do Sul (CMS) 

responsável pelas ações no Arco Sul. 

Lakatos, sobre a metodologia qualitativa, observa que a partir dela:  

 

 

Observa, registra, analisa e correlaciona os fatos ou fenômenos (variados) 

sem manipula-los. Procura descobrir, com a maior precisão possível a 

frequência com um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua 

natureza e suas características (LAKATOS, 2011, P.111). 

 

 

Conforme Astor Antônio Diehl (2004) a pesquisa qualitativa descreve a complexidade 

de determinado problema, sendo necessário compreender e classificar os processos dinâmicos 

vividos e contribuir nos processos de mudança. Com isto, a técnica de análise de conteúdo e 

as informações expressas através de dados coletados na pesquisa qualitativa fornecem o 

embasamento ideal para obter uma conclusão consciente sobe o tema em questão.  
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Ainda segundo Lakatos (2011), o estudo de caso é a pesquisa sobre determinado 

indivíduo, grupo ou comunidade que venham a ser representativos em seu universo, para 

poder se verificar os seus mais variados aspectos de vida. 

A técnica da entrevista em profundidade visa buscar informações de maneira mais 

interessante com ator público envolvido no ciclo de implementação da política pública, 

permitindo com que ele fique a vontade para falar de sua experiência com execução da 

Operação Ágata. Lakatos (2011, p. 111) diz que “é uma conversação efetuada face a face, de 

maneira metódica, proporciona ao entrevistador, verbalmente, a informação necessária”. 

Será feito análise dos dados constantes de relatórios e documentos produzidos pelo 

ciclo de implementação da política pública, conforme solicitação encaminhada ao chefe do 

Núcleo de Comando Estratégico do Exército Brasileiro (EB).  

O espaço temporal a ser analisado compreende o período do ano de 2011 da criação da 

Operação Ágata indo até a décima primeira edição no ano de 2016, período que se deu a 

execução das fases da Operação Ágata nas cidades de São Borja, Itaqui e Uruguaiana. Por se 

tratar de uma política pública que acontece de forma sazonal, ou seja, em determinados 

períodos numa região durante o ano e noutras regiões em outras épocas, se observa as 

limitações que o tempo coloca, e sendo as amostras pequenas não é aconselhável fazer 

generalizações. 

A presente pesquisa analisa os dados referentes às ações de combate aos crimes 

transnacionais decorrentes dentro da Operação Ágata, nas linhas de fronteiras entre o Brasil e 

a Argentina. Onde os criminosos se aproveitam as fragilidades de fiscalização, para 

cometerem crimes dos mais diversos tipos de classificação, desde o contrabando até o tráfico 

de drogas, armas e munições. 

Este estudo de caso tem por razão a delimitação de um objeto específico dentro da 

análise de políticas públicas de segurança nas fronteiras, que é a “Operação Ágata”, executado 

pelas Forças Armadas, sob a coordenação do Exército Brasileiro, com o apoio do Ministério 

da Justiça e Relações Exteriores. E tem por finalidade apontar, caso haja necessidade, ajustes 

e modificações na implementação do plano em curso. 

A partir da ação institucional referente à defesa nacional foi aprovada no Congresso 

Nacional dispositivo legal, dando ordenamento ao que se pretende ter um controle mais 

efetivo no que tange a defesa nacional frente aos crimes transnacionais praticados na fronteira, 

dentro da área da segurança internacional.  

Partindo da obrigação do Governo Federal em propor ações de defesa e controle das 

fronteiras do país, cabe ao Poder Executivo propor políticas públicas referentes à segurança 
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nacional de combate aos crimes transnacionais. E todas essas ações devem constar no Livro 

Branco da Defesa Nacional proposto pelo Congresso Nacional e atribuído ao Executivo 

conforme previsto em Lei: 

 

 

A Lei Complementar 97/1999, modificada pela Lei Complementar 

136/2010, estabeleceu, em seu Artigo 9º, parágrafo. 3º, a obrigatoriedade de 

o Poder Executivo apresentar ao Congresso Nacional, na primeira metade da 

sessão legislativa ordinária de 2012, a primeira versão do Livro Branco de 

Defesa Nacional que se soma à Estratégia Nacional de Defesa e à Política 

Nacional de Defesa como documento esclarecedor sobre as atividades de 

defesa do Brasil (BRASIL, 2012, p. 12). 

 

 

O Governo Federal dividiu a base territorial em três arcos na faixa de fronteira para 

desenvolver as suas ações de planejamento, determinados a partir de uma proposta de 

reestruturação do Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira (PPDF-2005), com 

acolhida na Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) do Ministério da 

Integração.  

As bases produtivas diferentes entre as regiões assim como a identidade cultural foram 

os critérios seguidos para realizar a divisão em sub-regiões. O primeiro é o Arco Norte que 

compreende a Faixa de Fronteira dos Estados do Amapá, Pará, Amazonas, Roraima e Acre. O 

segundo é o Arco Central, que compreende os Estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul. E o terceiro é o Arco Sul, que inclui a fronteira dos Estados do Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul.  

Dentre os problemas enfrentados pela política de defesa nas áreas de fronteira estão os 

crimes chamados transfronteiriços que vão desde tráfico internacional de drogas e seres 

humanos, contrabando e descaminho de mercadorias, crimes ambientais, terrorismo, etc. O 

Governo Federal como forma de enfrentar essas ameaças criou em 08 de junho de 2011, o 

Plano Estratégico de Fronteira (PEF) através do Decreto Presidencial Nº 7.496, que 

determinou para o Ministério da Justiça a coordenação da Operação Sentinela e para o 

Ministério da Defesa a coordenação da Operação Ágata. 

A partir dessa conjuntura lançamos o questionamento para o problema da pesquisa: 

Como ocorreu o ciclo de implementação da Operação Ágata dentro do arco sul (fronteira do 

Brasil - Argentina) no contexto do Plano Estratégico de Fronteira (PEF)?  

O tema do estudo que inspirou a realização deste projeto dentro da grande área de 

segurança internacional é o Plano Estratégico de Fronteira que está na estratégia nacional de 

defesa. Para um amplo conhecimento desta temática optou-se em analisar como se deu a 
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implementação da Operação Ágata, que é uma das ações desenvolvidas pelo plano estratégico 

dentro da política pública de defesa na segurança da fronteira. Este planejamento se aplica em 

três grandes arcos, norte, centro e sul que compõem a fronteira brasileira. 

A primeira delimitação do problema de pesquisa é no espaço territorial, da faixa de 

fronteira que compreende as cidades de São Borja, Itaqui e Uruguaiana que estão 

especificamente no estado do RS – Brasil, na divisa com as cidades Argentinas de Santo 

Thomé, Alvear e Paso de Los Libres. Este é o recorte espacial do projeto de pesquisa, dentro 

do chamado arco sul, delimitado pelos implementadores. 

E a segunda delimitação está no espaço temporal desde a criação pelo governo federal 

do PEF que compreende o período de 2011 até o ano de 2016, desde a primeira execução da 

Operação Ágata até a décima primeira edição no Estado do Rio Grande do Sul. Serão 

abordados os períodos em que foram aplicadas as ações da Operação Ágata na região do arco 

sul, que vem sendo desenvolvido pelo Ministério da Defesa, com o apoio dos Ministérios da 

Justiça e das Relações Exteriores. 

Todas as situações de criminalidade nas fronteiras, como contrabando, tráfico de 

armas, drogas, e de pessoas, descaminho, abigeato, fluxo de terroristas, evasão de divisas, e 

foragidos da justiça. São elementos de busca em dados fornecidos por órgãos oficiais que 

permitem analisar as ações em curso e seu efetivo desdobramento. Dessa forma, á analise se 

dará dentro da área de segurança nas fronteiras e as ações do governo, ou seja, o Estado 

implementando as ações afirmativas de políticas públicas. 

Atualmente o fator econômico se intensificou nas fronteiras devido ao aumento do 

fluxo das exportações, dessa forma tirando o foco de decisões políticas de ações de fronteira, 

para o âmbito do comércio exterior. Não só entre as empresas dos países do MERCOSUL 

como também as organizações que praticam crimes transnacionais estão voltadas para o 

campo econômico. 

Nas fronteiras do Estado Rio Grande do Sul, com a República Argentina e a República 

Oriental do Uruguai, encontra-se as populações das cidades fronteiriças que fazem divisas 

com as cidades desses respectivos países. Sendo, consideradas cidades-gêmeas e de 

fundamental importância para um maior controle e segurança dessas áreas, por haver um fluxo 

maior de trânsito vicinal, de comércio e de ilícitos.   

A localização de cidades em ambos os lados da fronteira é um ponto forte para o 

fortalecimento gradual das relações socioeconômicas. Steiman (2002, p.48) afirma que “o 

pioneirismo de John House foi centrar a análise da zona de fronteira no feixe de interações 
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entre cidades-gêmeas e qualifica-los, no entanto, assinala a dificuldade que é analisar os 

efeitos desses fluxos, mais difícil de justificar em termos teóricos do que operacionais”. 

Grinson (2002, p.140) diz que “em zonas fronteiriças não são encontradas identidades 

cristalizadas que permitam construir esquemas simples. É como se o Estado nacional por um 

lado e os vizinhos estrangeiros por outro constituíssem polos de atração e repulsão”. De 

acordo com Pereira (2016) deve existir uma consciência enraizada nas pessoas em região 

transfronteiriça. 

March (2009, p. 78) diz que “identidades e regras mudam como parte do processo pelo 

qual as instituições se adaptam aos seus ambientes. Nessa perspectiva, a mudança provém do 

ato de imaginar o futuro e impô-lo no presente”. A política pública visa contribuir com uma 

intervenção no momento para colaborar com um futuro de solução, dos problemas 

apresentados que exigiram a sua formulação. 

De acordo com March (2009) existe uma ligação entre a concepção do ser organizado 

com sua identidade e a lógica de adequação as regras. Sendo, que cada situação é que vai 

definir a aplicação das regras e as instituições sociais serão os vetores desse direcionamento, 

onde poderão enfrentar violações dessas mesmas regras em situações isoladas ou promovidas 

grandes quantidades de indivíduos. A partir dessa visão se observa as várias formas de 

tipificação de crimes na fronteira, desde, dos mais simples até os transnacionais praticados por 

grandes organizações criminosos, como por exemplos cartéis do tráfico. 

Na fronteira o que ocorre com frequência são mudanças de ações dos indivíduos, 

sempre na busca de resultados positivos em suas ações de transgressão das regras estipuladas 

pelas normas vigentes no país. Em certos momentos o crime organizado pode prosperar pela 

escassez de fiscalização eficaz na zona de fronteira. Para March (2009, p. 87) se “as 

aspirações não se ajustarem a mudanças no desenho produzidas por um ambiente alterado, os 

indivíduos experimentarão longos períodos de sucesso ou fracasso, dependendo do efeito 

positivo ou negativo das mudanças no ambiente”. 

As experiências na fronteira fazem com que os atores no momento da implementação 

da política pública de defesa contra crimes reavaliem as regras e vejam o quanto são 

exequíveis as definições planejadas para execução pelos formuladores de políticas públicas. 

Os governantes enfrentam de diversas formas os problemas que chegam para as instituições 

com a busca de solução ou remediação das causas, mesmo sendo em níveis diferentes ou até 

mesmo instituições distintas. 

Abordamos neste contexto, a diversidade de situações que se predispõe em inúmeros 

fatores de abordagem do tema relacionado a fronteiras, situações e pensamentos. E ações de 
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atuação que perpassam os tempos e com isso, procurou-se um melhor entendimento e 

posicionamento para o estudo. Entendemos que não se esgota aqui todo o arcabouço de 

informações da área políticas públicas, por ser uma ampla linha de atuação e alcance, 

atingindo os mais distintos segmentos sociais. 

 

 

EXECUÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO NAS FRONTEIRAS DO BRASIL 

 

  Ao apresentar a política pública do governo federal sobre o Plano Estratégico de 

Fronteiras, no que tange a segurança nas regiões de fronteiras do Brasil, no enfrentamento 

contra crimes transnacionais, e as várias etapas até se efetivar o processo de implementação, 

com as teorias para embasar o que se aplica nessa região da fronteira no Rio Grande do Sul. E 

os processos que irão envolver uma diversidade de atores sociais em todas as etapas do 

processo. 

Sechi (2010, p. 47) diz que “o modelo top-down de processo de implementação que 

parte de uma visão funcionalista e tecnicista de que as políticas públicas devem ser elaboradas 

e decididas pela esfera política e que a implementação é mero esforço administrativo de achar 

meios para os fins estabelecidos”. Sendo, esta a forma de aplicação da política pública onde as 

Forças Armadas executam o processo de implementação da Operação Ágata. 

O Governo Federal então lançou o Plano Estratégico de Fronteiras (PEF), em junho de 

2011, destinado a reforçar a presença do Estado brasileiro nas regiões de divisa com dez 

países, Argentina, Bolívia, Equador, Venezuela, Suriname, Uruguai, Paraguai, Guiana 

Francesa, Guiana, Colômbia. Com o plano, ações executadas por diversos entes estatais na 

prevenção e combate a crimes transfronteiriços – como a entrada de armas e drogas no país – 

passaram a ser integradas, ampliando seu impacto. Sob a coordenação direta do vice-

presidente da República, o Plano Estratégico de Fronteiras é formado por duas operações: a 

Sentinela e a Ágata (MINISTÉRIO DA DEFESA). 

A primeira é a Operação Sentinela, coordenada pelo Ministério da Justiça, tem ações 

centradas no trabalho de investigação e inteligência e na atuação conjunta de órgãos federais 

de segurança (Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional de Segurança). 

(MINISTÉRIO DA DEFESA). 

Já a segunda é a Operação Ágata – coordenada pelo Ministério da Defesa, por 

intermédio do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA) – mobiliza efetivos da 
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Marinha, do Exército e da Aeronáutica para atuar, de forma episódica, em pontos estratégicos 

da fronteira. (MINISTÉRIO DA DEFESA). 

Percebesse o empenho dos órgãos envolvidos nas ações de operação, em estudar todos 

os passos que envolvem as estratégias que se pretende implementar. Organizando por etapas 

todos os passos a serem seguidos pelos atores envolvidos no plano. 

Durante a operação, são realizadas missões táticas destinadas a coibir delitos como 

narcotráfico, contrabando e descaminho, tráfico de armas e munições, crimes ambientais, 

imigração e garimpo ilegais. As ações abrangem desde a vigilância do espaço aéreo até 

operações de patrulha e inspeção nos principais rios e estradas que dão acesso ao país 

(MINISTÉRIO DA DEFESA). 

Para fortalecer a capacidade de ação dos militares brasileiros ao longo dos 16.886 

quilômetros de fronteira terrestre do país, o Ministério da Defesa investiu também na criação 

do Sisfron – Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. O projeto, iniciado em 2012 

pelo Exército Brasileiro, prevê a implementação de um conjunto integrado de recursos 

tecnológicos – como sistemas de vigilância e monitoramento, tecnologia da informação, 

guerra eletrônica e inteligência – num prazo de dez anos. Além de ampliar a capacidade de 

monitoramento, mobilidade e presença na faixa de fronteira, o Sistema Integrado de 

Monitoramento de Fronteiras (Sisfron) contribuirá para a maior integração regional, entre 

órgãos de governo com países vizinhos (MINISTÉRIO DA DEFESA). 

Dessa forma, podemos observar a política pública na Operação Àgata na fase de 

implementação, com isso, abordaremos teoricamente as importantes etapas para a realização 

do processo, a qual exige dos atores a participação, desde os stakeholders até os burocratas de 

rua. Neste caso específico os militares que atuam na operação durante sua execução, 

abordando motoristas e passageiros nas estradas. 

Saraiva (2007, p. 28) diz que “o processo de política pública mostrasse como forma 

moderna de lidar com as incertezas decorrentes das rápidas mudanças do contexto. Trata-se de 

um fluxo de decisões públicas, orientado para manter o equilíbrio social ou a introduzir 

desequilíbrios destinados a modificar essa realidade”. 

O que caracteriza uma política pública tem os seguintes componentes: instituição 

através de autoridades formais, processo decisório, comportamento de ação e inação, e causal 

os chamados produtos de ações que tem efeitos no sistema político e social. Sendo que seu 

ciclo se compõe da seguinte maneira: 
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Cada política pública passa por diversos estágios, sendo à agenda o primeiro, 

onde se inclui o pleito; a seguir a elaboração da mesma, identifica ou 

delimita um problema da comunidade; a formulação que inclui a decisão 

adotada; a implementação prepara para por em prática a política pública 

através da elaboração de planos, programas e projetos (SARAIVA, 2007, p. 

31). 

 

 

Saraiva (2007, p. 35) diz que se “dando prosseguimento, a execução é o conjunto de 

ações destinadas a atingir os objetivos estabelecidos pela política; o acompanhamento é 

processo sistemático de supervisão da execução; avaliação consiste na mensuração e análise, a 

posteriori, dos efeitos produzidos pelas políticas públicas”. 

Para Ruas (1997) uma política pública exige mais do que uma decisão, e requer 

diversas formas para implementar as decisões tomadas. Por outro lado, uma decisão política, 

reflete numa escolha dentre muitas alternativas, conforme a hierarquia e vontade dos atores 

envolvidos, expressando – mais ou menos vontade – certa adequação entre os fins desejados e 

os meios disponíveis. 

De acordo com Ruas (1997) as atividades políticas dos governantes têm por objetivo 

atender as demandas sociais de parte da população, onde os próprios atores sociais se 

articulam para reivindicar e ter apoio necessário para suas causas. 

Então, Ruas (1997) diz que uma vez que um problema qualquer começa a se torna para 

o governo uma prioridade, é dado inicio ao processo de formulação de alternativas. Podendo 

ser usado várias maneiras de pensar políticas públicas, trazendo assim, os modelos: 

incremental, racional-compreensivo, e o mixed-scanning. 

 

 

IMPLEMENTAÇÃO DA OPERAÇÃO ÀGATA EM SUAS FASES 02 E 05 

  

Ruas (1997, p. 83) diz que “passamos a seguir a implementação, que pode ser 

compreendida como o conjunto de ações realizadas por grupos ou indivíduos de natureza 

pública ou privada, as quais são direcionadas para a consecução de objetivos estabelecidos 

mediante decisões anteriores quanto à política”. Dessa forma se procura colocar em prática a 

política pública tirando do campo das ideias. 

Se nos dedicamos à análise de sistemas políticos em transformação e com instituições 

não consolidadas, como é o caso dos países da América Latina, do leste da Europa ou, de 

forma geral, dos países em desenvolvimento, aumenta a tentação de atribuir ao fator 

“instituições frágeis” importância primordial para explicar o êxito ou o fracasso das políticas 
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adotadas (FREY, 2000). Com isso, observamos o esforço do governo central, em buscar a 

colaboração dos países que fazem fronteira com o Brasil. 

O neo-institucionalismo tematiza os pressupostos político-institucionais dos processos 

de decisão política. Não desenvolve uma macro-teoria de instituições políticas, mas salienta 

apenas a importância do fator institucional para a explicação de acontecimentos políticos 

concretos (FREY, 2000). Dessa forma, existe um empenho do Ministério das Relações 

Exteriores para ter o compromisso das instituições internacionais vizinhas para apoiar as 

operações de segurança nas fronteiras. 

A realização de estudos sobre o tamanho estrutural de políticas públicas pressupõe um 

conhecimento geral dos processos de resolução de problemas. Segundo Frey, “a análise de 

políticas públicas não dispõe de uma teoria uniforme. Tomamos como exemplo a política 

municipal no Brasil, vemo-nos confrontado com vários problemas peculiares” (2000, p. 217). 

Por isso, a importância de se estudar as cidades gêmeas nas regiões de fronteira do Brasil com 

a Argentina e o Uruguai. 

Existem de forma geral, relativamente poucos estudos científicos sobre a política 

municipal, o que vale tanto para as condições institucionais quanto para os processos políticos 

de decisão e de planejamento. É preciso considerar a ampla autonomia dos municípios tanto 

em questões financeiras e administrativas como políticas. E as habituais modificações no que 

tange ao espectro de forças políticas atuantes na arena política municipal (FREY, 2000). 

Assim, poderemos entender um pouco as ações locais, dos atores sociais e suas ligações com 

os crimes transnacionais. 

A atuação do Ministério da Defesa nos leva ao que Subirats (1989, p. 74) chama de o 

conceito tradicional de burocracia e identificado com o que Henry Mintzberg, mais 

recentemente chamado de "máquina burocrática" (MINTZBERG, 1984, p. 357). Um grupo de 

pessoas organizadas hierarquicamente, realizando um trabalho eminentemente rotina, natureza 

repetitiva, e, portanto, seus padrões de trabalho são fortemente fixos ou padronizados. 

Na operação Ágata é importante observar, “O papel da burocracia no processo de 

determinação e implementação de políticas públicas”. As tentativas por parte da doutrina e o 

gerencialismo para prevenir e minimizar as áreas de discrição (entendido como "Cavalo de 

Tróia no Estado de direito") (ENTERRÍA GARCIA; FERNANDEZ, 1980, p. 384) levou a 

anos de argumento notável, com o qual se destina a distinguir entre poderes regulamentados e 

faculdades, por um lado, e faculdades e conceitos jurídicos vagos (SUBIRATS, 1989). 

Os recursos mais importantes que tem a burocracia e explicando a importância do seu 

papel no processo de determinação e implementação de políticas públicas são: acima de tudo, 
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o controle da informação e habilidade profissional. Burocrata é aquele que sabe melhor o que 

está realmente acontecendo na implementação de programas públicos, sabe o grau de 

aceitação e o que gera as grandes falhas na sua concepção e como deve ser modificado 

(SUBIRATS, 1989). Com isso, as ações das Forcas Armadas, através de seus militares como 

burocratas de rua detectam melhor os resultados da Operação Ágata. 

Para Ham (1993) Lipsky afirma que os burocratas do nível da rua desenvolvem 

métodos de tratar as pessoas de uma forma relativamente rotineira e estereotipada. Eles 

ajustam seus hábitos de trabalho às expectativas mais baixas deles próprios e de seus clientes. 

Desta forma, Lipsky lida com um dos paradoxos do trabalho ao nível da rua. Estes 

trabalhadores se veem como dentes de engrenagens do sistema, sendo oprimidos pela 

burocracia dentro da qual trabalham. 

Discricionariedade é um conceito utilizado na discussão da implementação de políticas 

públicas de várias - e em parte distintas - formas. Na sociologia organizacional e industrial, 

muitos autores a têm ressaltado como um fenômeno onipresente, ligado aos limites inerentes e 

lógicos de controle. Ham (1993, p. 134) “a discricionariedade descreve-se, em discussões 

sobre leis administrativas, como um assunto de certa importância em relação à questão da 

possibilidade de que cidadãos exerçam, por intermédio de procedimentos judiciários, controle 

sobre atos administrativos”. 

Em outro ponto Ham (1993, p. 135) diz que “a outorga de discricionariedade pode ser 

um ingrediente consciente do planejamento formal, num extremo, ou uma concessão relutante 

a realidades organizacionais, no outro”. Contrariamente, novas limitações da 

discricionariedade podem originar-se das tentativas de superiores em afirmar seus direitos 

hierárquicos ou de aspirações de subordinados a introduzir maior convicção em suas 

atividades. E Ham (1993, p. 137) diz que “na última forma, no entanto, não há nenhum 

cálculo simples entre criação de regras e controle hierárquico ou entre a preservação da 

discricionariedade e da liberdade dos subordinados como afirma”. 

A perspectiva dominante no estudo de política social na Inglaterra tem abordado a 

questão da discricionariedade enfatizando-a como um problema, e como algo que fica no 

caminho dos direitos sociais.  Porém, Ham (1993) diz que mais recentemente se reconheceu o 

quanto é fundamental não apenas reclamar sobre o problema da discricionariedade, mas 

também analisar sua origem. 

Ampara-se em leis e regras todas as ações que serão futuramente aplicadas na forma de 

política pública, envolvendo dessa maneira as instituições ligadas aos três poderes de forma 

direta e indireta, que farão o entrelaçamento de todos os pontos na execução e implementação 
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da Operação Ágata, sendo assim, um complexo desdobramento de teorias aplicadas nesta 

política pública. 

Da política pública de segurança nas fronteiras aqui abordada, se analisará o Plano 

Estratégico de Fronteiras, na parte da Operação Ágata em suas fases 02 e 05, as quais 

abrangeram a região sul onde o estado do Rio Grande do Sul faz divisa com Argentina.  

As operações Ágata são divididas em duas fases. A primeira prevê o emprego das 

Forças Armadas em coordenação com os Centros de Operações Conjuntas. São previstas 

medidas preventivas e repressivas áreas previamente determinadas. A segunda fase prevê 

acordos com países fronteiriços como afirma Silva (2012). 

Os objetivos estratégicos da Operação Ágata são: 1) Neutralização do crime 

organizado; 2) Redução dos índices de criminalidade; 3) Coordenação do planejamento e 

execução de operações militares e policiais; 4) Cooperação com países fronteiriços; 5) 

Intensificação da presença das Forças Armadas; 6) Apoio à população, de acordo com Silva, 

(2012, p. 140). 

A Ágata 2 foi realizada entre 12 e 16 de setembro de 2011, pelos Ministérios da 

Defesa e Justiça, nas fronteiras sul e centro-oeste com o Paraguai, Argentina e Uruguai, entre 

Guaíra e Chuí. As metas centrais da Operação Ágata 2 foram: “checagem de aeronaves e 

combustível, atracadouros clandestinos, patrulhas navais nas calhas dos rios, bloqueio e 

controle de estradas, reconhecimento especializado de fronteira, revista de veículos, 

embarcações, interceptação de aeronaves suspeitas” (DEFESANET, 2011). 

A Operação Ágata 2 contou com um total de 8.705 efetivos, sendo: 612 da MB, 6926 

do EB, 473 da FAB e 694 de agências. As ações cívico-sociais totalizaram: 4531 

procedimentos, 1463 procedimentos odontológicos, e 2574 procedimentos médicos, 1458 

vacinações e 30.124 remédios entregues (FORÇAS TERRESTRES, 2010). 

A Operação Ágata 5 ocorreu de 06 a 20 de agosto de 2012 nos estados de Mato Grosso 

do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com o sucesso das operações, a quinta 

Ágata foi programada e executada em maior proporção, enquanto as quatro operações 

anteriores mobilizaram entre 3 e 6 mil militares, a Ágata 5 mobilizou, aproximadamente, 17 

mil militares da Marinha, Exército e Aeronáutica. 

O resultado da operação foram 31 prisões, apreensão de 6 toneladas de entorpecentes, 

o recolhimento de 182 carros e embarcações numa área de 3, 9 mil quilômetros de fronteira 

(SILVA, 2012). Um resultado que começa a mostrar a importância das ações desenvolvidas 

na operação. 
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As ações cívico-sociais em números foram: 7.954 procedimentos, 4.725 procedimentos 

odontológicos, 3.598 procedimentos médicos, 273 vacinações e 25.662 entregas de remédios. 

Os principais órgãos atuantes na Àgata5 foram: Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, 

Ministério das Relações Exteriores, Ministério das Minas e Energias, Ministério do Meio 

Ambiente, Fundação Nacional do Índio (FUNAI), além de órgãos estaduais e municipais 

envolvidos na Operação (ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORCAS ARMADAS, 

2012). 

De acordo com o balanço divulgado pelo governo federal, foram feitas ações de 

fiscalização de aeródromos e patrulhamento em rios, rodovias e estradas vicinais. Ocorreram 

191.868 apreensões, vistorias e revistas, 148 inspeções em aeródromos, combustível de 

aviação, aeronaves e pilotos. Foram feitas 879 inspeções em acampamentos ribeirinhos, foram 

montados 2.274 postos de bloqueio e controle de estradas e fluviais e foram realizadas 19 

interceptações aéreas, como relata Silva (2012, p. 142). 

 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Análise social da política pública.  

 

Com a análise de todos os dados, é possível chegar a duas principais conclusões. A 

primeira é que as fronteiras brasileiras precisam de maior fiscalização, de caráter permanente 

e não apenas como uma ação emergencial. É possível perceber isso ao constatar que, em 

apenas 15 dias, foram apreendidas 6 toneladas de entorpecentes na operação Ágata 5, um 

número muito alto para um período muito curto de força tarefa. 

O espaço de tempo a princípio se estende, desde o momento de criação da lei de 

estratégias e segurança nas fronteiras, de 2011 até o ano de 2014. “Período este, que determina 

a efetivação real”. Saindo, do princípio de pesquisas e estudos até a sua confrontação com a 

realidade social, o que levou as mais variadas ações políticas de elaboração até a execução da 

política pública do estado brasileiro Steiman (2002, p. 41). 

Com base nos dados disponíveis, observou-se a implementação da política pública do 

governo federal, através do Plano Estratégico de Fronteiras, como governança territorial, com 

o desenvolvimento das operações Ágata nas suas diferentes etapas, um avanço nas ações de 

repressão a criminalidade, mesmo em épocas esporádicas do plano de operação na região sul.  
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A segunda conclusão é que esta operação trás consigo um leque de ações direcionadas 

a população que se encontra afastada dos grandes centros, e excluída de muitas políticas 

públicas do governo federal, inclusive no tocante a saúde, onde se encontra em 

vulnerabilidade social. E as ações da Operação Ágata apontam para isso, trazendo dados que 

se extrai da região sul do Brasil. 

Analisando de forma social as ações desenvolvidas pelas duas operações Ágata, 

percebesse por parte do governo federal, a preocupação de melhor aproveitar a estrutura e o 

contingente montado para tal operação, como forma de atingir comunidades mais distantes, 

com isso, dando um cunho social para a Operação. Trata-se da uma tentativa de estabelecer 

voluntariamente as relações horizontais de cooperação e parcerias entre as partes interessadas.  

No aproveitamento das estruturas das forças armadas o Ministério da Defesa usa sua 

logística como forma de alcançar tais localidades, levando das Forças Armadas seus médicos, 

dentistas, enfermeiros, farmacêuticos; fazendo procedimentos e com isso também fazendo 

distribuição de medicamentos as comunidades carentes das zonas ribeirinhas dessas fronteiras. 

A Operação Ágata analisada como política pública, no Plano Estratégico de Fronteira, 

começa a se desenvolver de forma ainda lenta, por que cada operação acontece de forma a 

atingir apenas determinadas regiões em um período do ano e, não acontece de forma integrada 

em todo o território nacional. Sendo, que os únicos momentos em que se deram ações 

simultâneas em todo o território nacional foram nos períodos que antecederam a copa do 

mundo de 2014 e as Olimpíadas do Rio 2016 até o termino de ambos os eventos. 

Sendo assim, pode se observar que dentro do recorte temporal proposto, ocorreram 

apenas duas operações Ágata, sendo a 02 e a 05, com isso, fica um lapso ainda grande, de 

controle nas fronteiras, demonstrando a falta de efetivo das forças de segurança que atuam na 

fronteira da região do sul do Brasil. 

O Plano Estratégico de Fronteira começa a demonstrar a necessidade de que esta 

operação se torne constante, pelos números que ele apresentou de apreensões, seja de drogas, 

armas, e outros ilícitos. Demonstra a vulnerabilidade que o país tem em cuidar de seus limites 

fronteiriços, e a oportunidade para que o ocorra o fluxo de crimes transnacionais ligados a 

organizações criminosas internacionais. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo apresenta uma análise de políticas territoriais em processos de 

integração sul-americana. Para tanto aborda-se os vários regionalismos e, em especial,  o 

regionalismo pós-neoliberal dos anos 2000 assim como o  projeto da América do Sul como 

uma região geopolítica, suas assimetrias internas, possíveis repercussões territoriais de 

projetos de redes de circulação em regiões periféricas. Por fim trata-se dos  rumos atuais da 

integração sul-americana e das infraestruturas de conexão. 

Para procurar caracterizar e explicitar possíveis relações entre políticas repercussões 

territoriais em regiões periféricas através de projetos e/ou da implantação de infraestruturas de 

conexão e fluidez apresenta-se quatro perspectivas.  

Na primeira procura-se responder como se caracterizam os fundamentos do velho 

regionalismo (anos 1950-1970), o regionalismo aberto (anos 1990), o regionalismo pós-

neoliberal (anos 2000-...) e o ideário da América do Sul como uma região geopolítica, “isto é, 

uma entidade política transnacional dotada de unidade mínima e arcabouço institucional 

baseados em princípios e macro-objetivos comuns nas relações internacionais”. (COSTA, 

2009).  Correspondem a estes períodos a criação da Iniciativa para a Integração da 

Infraestrutura Regional Sul-Americana – IIRSA (anos 1990) e sua posterior transformação em 

Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento – COSIPLAN da União das 

 
61  Este artigo contou com o apoio de recursos dos projetos de pesquisa “Políticas territoriais comparadas União 

Europeia-América do Sul (CNPq) e “Transfronterizações na América do Sul. Dinâmicas territoriais, desenvolvimento 

regional, integração e defesa nas fronteiras meridional e setentrional do Brasil” (CAPES-Pró-Defesa). Foram desenvolvidas 

observações de campo pelos autores na Argentina e no Escudo das Guianas entre 2013 e 2017. 

  
62   Professor Doutor no Departamento de Geografia e nos programas de pós-graduação em Geografia e em 

Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Pesquisador CNPq. Email: 

aldomar.ruckert@gmail.com 

 
63  Professor Doutor na ESPM. Professor colaborador no Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos 

Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Email: pereiracarneiro.camilo@gmail.com 
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Nações Sul-Americanas – UNASUL (anos 2000), instituições que têm apoiado e articulado 

governos nacionais para transformar usos do território através da implantação de 

infraestruturas de conexão, principalmente aquelas vertidas para o exterior. 

Na segunda perspectiva apresentam-se algumas assimetrias socioeconômico-

territoriais entre os países da América do Sul, principalmente entre Brasil e seus vizinhos, 

caracterizadas por fraturas e descontinuidades populacionais e econômicas que caracterizam 

as heterogeneidades internas à região continental onde espaços periféricos interioranos estão 

ainda fortemente desconectados das regiões centrais.  

Na terceira perspectiva procura-se responder de que maneira alguns projetos de 

infraestruturas de conexão, a maioria pertencente à carteira de projetos do COSIPLAN e à 

Agenda de Projetos Prioritários de Integração – API –, têm repercutido em regiões periféricas. 

Para procurar responder a esta questão apresenta-se, resumidamente, três casos de 

infraestruturas de conexão em regiões periféricas:o projeto da estrada Villa Tunari – San 

Ignacio de Mojos e a Terra Indígena TIPNIS, na Bolívia; a Ruta Nacional 150, na Argentina e 

projetos de melhorias de rodovias no Escudo das Guianas e na floresta amazônica.  

Na quarta e última perspectiva apresenta-se elementos para caracterizar os rumos 

atuais da proposta da América do Sul como uma região geopolítica e das infraestruturas de 

conexão, fortemente condicionados à crise mundial pós-2008, mais notadamente a partir dos 

anos 2011-2012.  Neste contexto atual e claramente no Brasil pós-2016 inexiste uma política 

externa para a América do Sul, enquanto que a China avança com investimentos sobre a 

região e os BRICS enfrentam uma contrarreação com a definição do Atlântico Sul como 

espaço estratégico de relevância crescente para os EUA.   

 

 

METODOLOGIA 

 

A construção de cenários territoriais em escala sul-americana implica em análise   de 

políticas com caráter territorial em curso,  produções cartográficas inovadoras, trabalhos de 

campo em regiões distantes entre si – estudos de casos - bem como uma análise de conjuntura 

que envolve os rumos da política de integração e da construção de infra-estruturas de conexão 

e fluidez territorial.  

Os três casos escolhidos, na Bolívia, na Argentina e no Escudo das Guianas atendem a 

critérios operacionais dos projetos de pesquisa em curso “Transfronterizações na América do 

Sul. Dinâmicas territoriais, desenvolvimento regional, integração e defesa nas fronteiras 
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meridional e setentrional do Brasil”.  Procura-se evidenciar exemplos de regiões diferenciadas 

entre sim tendo como ponto comum tratar-se de espaços periféricos distantes dos grandes 

centros urbanos e dos principais corredores de circulação.  

 Os casos examinados são significativos  visto que no exemplo do Corredor 

Bioceânico Porto Alegre (Brasil) – Coquimbo (Chile) a Ruta Nacional 150, na Província de 

San Juan (Argentina), é muito significativa por tratar-se do último elo  de ligação a completar-

se antes do início dos trabalhos de construção do túnel Água Negra nos Andes.  Já o caso de 

TIPNIS, na Bolívia, reflete a reação das comunidades tradicionais na defesa de seus direitos 

territoriais e contra a construção de uma rodovia que poderá cruzar o Território Indígena e 

Parque Nacional Isiboro Sécure. Já o caso de rodovias precárias no Planalto das Guianas e o 

baixo investimento recebido até o momento podem refletir o isolamento entre os Estados 

nacionais além das próprias características da região que é ocupada, predominantemente, no 

litoral, estando o interior amazônico relativamente isolado e com deficiências de 

infraestruturas. A inauguração da ponte internacional Brasil-Guiana Francesa, sobre o rio 

Oiapoque, no ano de 2017 pouco contribui para alterar o cenário de isolamento entre os 

Estados nacionais da região, visto as várias restrições, por exemplo, que a França 

metropolitana impõe à entrada de brasileiros na Guiana Francesa.  

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Analisar políticas territoriais através dos usos políticos do território – como projeções 

de poder e controle territorial (SANCHEZ, 1992) – em processos integracionistas através de 

redes de circulação – infraestruturas de conexão supranacional – permite-nos enfocar como 

agem conjuntos de atores territoriais e como estas ações podem repercutir territorialmente. 

Além disso, trata-se de conhecer as estratégias e os recursos que cada ator ou conjunto de 

atores mobilizam para atingir seus objetivos. (RAFFESTIN, 1993; ROSIÈRE, 2007). Os usos 

políticos do território e ações públicas territoriais de Estados nacionais, governos regionais, da 

UNASUL e do COSIPLAN, através de diferentes escalas de poder e gestão compartilhadas 

entre diferentes níveis de governos podem – ou não – estar associados a repercussões 

territoriais que, por sua vez, podem se constituir como novas questões para análise territorial. 

Para tanto, adota-se uma perspectiva de que o espaço geográfico é descontínuo o que se revela 

significativo na América do Sul.  
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No cenário sul-americano, as regiões periféricas (em oposição às regiões e pontos 

nodais centrais via de regra localizadas nas regiões costeiras) podem ser compreendidas como 

fraturas e descontinuidades, com fortes desigualdades territoriais em cenários nacionais e 

supranacionais, com baixas densidades de capital, populacionais, técnicas e informacionais e 

com pouca fluidez nas circulações, o que foi definido por Santos e Silveira (2003) como 

espaços opacos. As localizações distantes de regiões periféricas em processos de integrações 

supranacionais tendem a ser relativizadas (o espaço se torna relativo quando as distâncias 

podem diminuir pelo aumento da fluidez da circulação) com a implantação e/ou melhorias de 

novas redes de circulação – quando houver investimentos – principalmente em regiões 

fronteiriças. Importante ter em conta que o processo de criação de fluidez, como lembram 

Santos e Silveira (2003) é seletivo e não-igualitário, pois as regiões onde se situam produções 

destinadas à exportação e ao comércio distante têm prioridade nesses equipamentos da 

infraestrutura estratégica. 

Em regiões transfronteiriças, quando coexistem médias ou altas densidades de capital, 

técnicas e populacionais em ambos os lados dos Estados nacionais existe  possibilidades  de 

surgirem processos de transfronteirização, isto é, articulações e conexões supranacionais que 

podem abranger desde a vida cotidiana das populações até a implantação de infraestruturas 

que possibilitam as conexões transfronteiriças. Este é o caso do Eixo MERCOSUL-Chile, 

onde estes indicadores coexistem com uma vida de relações transfronteiriças intensas.  Por 

outro lado, onde as regiões fronteiriças são espaços opacos e distantes dos centros políticos ou 

econômicos, a fluidez para o interno e externo pode inexistir, tendendo para situações de 

periferias extremas desconectadas de processos de integração e transfronteirização. Este é o 

caso da rodovia projetada para passar através do Território Indígena e Parque Nacional Isiboro 

Sécure, TIPNIS, localizada em uma região interiorana entre os departamentos de Cochabamba 

e Beni, Bolívia, bem como do Escudo das Guianas, vasta região com povoamento litorâneo e 

infraestruturas interiores precárias.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Abordar políticas territoriais em processos de integração na escala sul-americana 

constitui-se num grande desafio para a Geografia Política e a Geopolítica. A região-continente 

ou região geopolítica América do Sul apresenta grandes assimetrias internas, o que dificulta, 

sobremaneira, as observações, a análise territorial e as previsões de possíveis transformações. 
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A fluidez territorial almejada deverá nos projetos da IIRSA-COSIPLAN, em grande medida, 

ainda ser talvez um dos desafios principais, visto que as fraturas entre os Estados-nação, 

principalmente entre o Brasil e seus vizinhos, continuarão existindo, visto se tratar de 

situações crônicas seculares.  A infraestrutura estratégica vertida para o exterior deverá 

continuar a constar na pauta da integração de mercados para aproximar a região-continente 

dos mercados da Bacia do Pacífico. Já a macrorregião transfronteiriça da Bacia do Prata, por 

sua vez,  continuará a ser a mais importante da América do Sul, visto o grande número de 

cidades gêmeas e das permeabilidades entre Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, enquanto 

regiões como o Escudo das Guianas continuarão como uma espécie de utopia da integração  

sul-americana, permanecendo mais próxima da região do Caribe não apenas pelo fator 

distância mas também por sua identidade territorial. Somente a conjuntura econômica 

internacional dirá se grandes empresas, dentre elas as chinesas, farão investimentos como o da 

construção do túnel de Água Negra nos Andes, provavelmente a obra mais importante da 

Agenda de projetos prioritários de integração do COSIPLAN.  
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O PETRÓLEO NA ECONOMIA VENEZUELANA: CAMINHO PARA O 

DESENVOLVIMENTO OU PARA A VULNERABILIDADE EXTERNA? 
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RESUMO  
 

O presente artigo visa analisar como o sistema internacional do petróleo impacta a economia e a sociedade 

venezuelanas. As relações de poder que envolvem a exploração e o consumo dos combustíveis fósseis têm 

impacto direto sobre as economias exportadoras e importadoras de recursos energéticos. Tais relações estão 

permeadas de interesses econômicos, políticos e estratégicos, uma vez que a energia representa um recurso de 

poder indispensável aos países centrais e as principais reservas energéticas do mundo encontrem-se fora dos 

territórios nacionais destes países. Neste cenário de disputa imperialista pelo petróleo, a Venezuela, país cuja 

economia é essencialmente calcada na exportação deste produto, é altamente sensível às oscilações do sistema 

internacional do petróleo. 
 

Palavras-chave: Venezuela; Petróleo; Vulnerabilidade; Desenvolvimento. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O petróleo constitui um importante pilar do sistema capitalista de produção, sendo 

utilizado em diversos processos produtivos e estando presente, em suas mais variadas formas, 

na vida da grande parte da população mundial. Por trás do consumo de petróleo há um 

complexo sistema político-econômico dentro do qual todas as relações de exploração e 

consumo do hidrocarboneto se dão. Dentro deste sistema estão dispostos com maior ou menor 

grau de autonomia os países exportadores e importadores de petróleo.  

Do lado dos países importadores encontram-se países como Estados Unidos e China, 

dois gigantes da economia capitalista mundial. Do outro lado, entre os países exportadores, 

encontram-se países como a Venezuela, que dependem da exportação do recurso para 

manterem suas economias mas, por outro lado, consomem pouco petróleo em relação aos 

grandes centros de poder. Isto se deve em grande medida pelo fato de que o consumo do 

petróleo se dá sobre uma estrutura produtiva a qual é desigual entre os países centrais e 
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periféricos, logo, o consumo do recurso energético também é desigual e as relações de 

consumo do petróleo perpetuam relações assimétricas de acumulação capitalista. 

No presente artigo buscaremos analisar como as relações do sistema internacional do 

petróleo influenciam a Venezuela, país com mais de 90% do seu PIB baseado na exportação 

de petróleo, com as maiores reservas de petróleo no mundo e que sofre, atualmente, com a 

queda no preço do barril de petróleo, elemento que impacta diretamente a moeda do país e sua 

sociedade. 

 

 

O SISTEMA INTERNACIONAL DO PETRÓLEO (SIP) 

 

O sistema internacional do petróleo (SIP) é “o conjunto de atividades de produção e 

circulação internacionais do petróleo bruto e derivados” (PORTO DE OLIVEIRA, 2015, p. 

90). Este sistema expressou o processo de crescimento da empresa capitalista, uma vez que as 

empresas do setor petrolífero dos Estados Unidos, nos anos de 1880 e 1890, passaram por um 

processo no qual pequenas e médias empresas se conglomeraram em grandes corporações, a 

exemplo disto, a Standard Oil Trust (SOT) passou a controlar neste período 90% de toda a 

capacidade refinadora dos EUA, até ser desmembrada por decisão judicial em 1911 (idem, p. 

91-92). 

A mundialização do sistema internacional do petróleo acompanha a necessidade 

estratégica que este recurso possui, especialmente para as grandes potências. Neste sentido, tal 

sistema pode ser analisado sob uma perpectiva da geopolítica do petróleo, um subcampo de 

análise da geopolítica energética, sendo esta o “conjunto dos elementos geopolíticos e 

estratégicos que influenciam a exploração, a infraestrutura, o transporte e o uso final dos 

recursos energéticos” (OLIVEIRA, 2012, p.77).  

Pela análise da geopolítica energética são levados em consideração elementos como a 

disposição geográfica dos recursos energéticos primários, os mecanismos transformadores 

destes recursos em Energia, bem como o acesso a fontes de suprimento de recursos 

energéticos externas aos principais países consumidores (CONANT&GOLD, 1981, p.18-19 

apud OLIVEIRA, 2012, p.81) e, por conseguinte, a relação entre países exportadores e 

importadores de recursos energéticos (FUSER, 2013, p.3 do cap.4).  
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As empresas petrolíferas multinacionais no SIP 

 

De acordo com Theotônio dos Santos, o subdesenvolvimento é consequência de uma 

situação histórica de submissão econômica e política, que se dá através de um caráter desigual 

e combinado do capitalismo. Nesse sentido, a expansão do sistema capitalista é responsável 

por dividir os Estados em capitalistas dependentes, tidos como subdesenvolvidos e capitalistas 

dominantes, considerados desenvolvidos. Tal divisão dá aos Estados capitalistas dominantes 

um caráter imperialista, que se sustenta sobre a exploração e dependência de outras 

economias que se encontram na periferia do sistema capitalista. As zonas periféricas são a 

base de extração de ganhos elevados para as zonas centrais, que se dão através da extração de 

matéria prima e de sua comercialização com baixo valor agregado (DOS SANTOS, 2011, pg 

7-31). 

Nesse cenário, as multinacionais desempenham um papel fundamental no que tange ao 

reforço do poder dos países centrais, sendo que as empresas com sede nessas potências têm a 

habilidade de operar de maneira mais eficiente (WALLERSTEIN, 1988), contribuindo com a 

exploração e comercialização da matéria prima presente nos Estados periféricos, estruturando 

a divisão internacional do trabalho e potencializando o caráter de dependência e desigualdade 

presentes no sistema capitalista. Segundo Theotônio: 

 

 

A nova fase do grande capital apoiado nas corporações multinacionais 

leva a uma nova divisão internacional do trabalho, que supõe um 

aumento da industrialização das matérias primas e de produtos de 

menos avanço tecnológico e sua exportação aos centros dominantes.  

(DOS SANTOS, 2011, p. 9). 

 

 

Reforçando o papel das multinacionais dentro da exploração dos Estados periféricos, 

Jaime Osório trabalha o conceito de mundialização, que basicamente expressa a necessidade 

do capitalismo dominante em se apropriar extensiva e intensivamente dos espaços periféricos 

do sistema capitalista. Segundo o autor:  

 

 

A mundialização implica uma nova capacidade do capital de operar 

extensiva e intensamente nos mais diversos cantos do planeta, através das 

corporações multinacionais (agrícolas ou industriais, de serviços ou 

financeiras), no plano político a mundialização redefine o dado histórico do 
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exercício desigual da soberania no sistema mundial e o faz tendo o Estado-

nação como um ator fundamental.  (OSÓRIO, 2014, p. 147). 

 

  

Nesse sentido, os grandes conglomerados e corporações multinacionais, presentes nos 

Estados centrais, fazem parte de um mecanismo de exploração e detenção do poder frente aos 

Estados dependentes e periféricos. A mundialização, através dos Estados centrais e do 

controle de capitais é responsável também por fragilizar a soberania dos Estados periféricos, 

limitando sua capacidade de poder decisório frente aos seus respectivos capitais nacionais. De 

acordo com Osório:  

 

 

A presença de um número pequeno, porém espraiado, de grandes 

conglomerados multinacionais, com filiais espalhadas pelo mundo, que 

estariam tomando as decisões fundamentais sobre os rumos da economia 

internacional fazem do Estado  uma entidade frágil e fraca comparado ao 

FMI e Banco Mundial (OSÓRIO, 2014, p. 133). 

 
 

 No que tange a exploração do petróleo, vale citar as IOC’s (International Oil 

Companies), transnacionais petroleiras que dominaram o setor durante a maior parte do século 

XX e mantêm uma enorme influência ainda hoje (FUSER, 2013, p. 24-35 do cap. 4). Em 

2011, das 12 maiores empresas mundiais, seis eram oriundas do ramo petrolífero, sendo estas: 

RoyalDutch Shell, ExxonMobil, BP, Chevron, Total e ConocoPhillips. De acordo com Fuser, 

 

 

Essas empresas gigantescas, em sua trajetória de mais de um século, 

aprenderam a equilibrar a cooperação e a disputa nas relações existentes 

entre si. Ao mesmo tempo em que competem por mercados, avanços 

tecnológicos e fontes de recursos energéticos, formam alianças entre si para 

negociar com os governos na busca de regras mais vantajosas para o negócio 

petroleiro, em geral, e para as grandes corporações do setor, em especial  

(FUSER, 2013, p. 26 do cap. 4). 
 

 

 Referente ao estudo do petróleo dentro da economia venezuelana, partimos do 

pressuposto que atualmente a Venezuela se enquadra na categoria de Estado periférico, e sua 

dependência pode ser exemplificada pela exploração do petróleo na região, que é 

condicionada e estruturada pelas multinacionais que atuam dentro do território venezuelano, 

como a Chevron e a Total.  
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A participação da Venezuela no SIP 

 

A Venezuela é um país que possui grande relevância no sistema internacional do 

petróleo por ser o país portador das maiores reservas confirmadas de petróleo no mundo, 

17.6% das reservas totais mundiais. Conforme o Gráfico 1 demonstra, o país é seguido pela 

Arábia Saudita, Irã, Iraque e Kuwait. 

 

Embora a Venezuela possua as maiores reservas de petróleo do mundo, o país não se 

encontra entre os principais produtores ou consumidores do recurso energético. De fato, a 

participação venezuelana na produção e consumo mundiais de petróleo é pouco expressiva, o 

que denota uma grande contradição dentro do sistema internacional do petróleo, no qual os 

países detentores do recurso não possuem capacidade produtiva para superar os países 

centrais e tampouco consomem seus recursos internamente.  
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 A diferença na capacidade produtiva entre a Venezuela e os principais produtores 

mundiais denota a ausência da infraestrutura necessária para a exploração do hidrocarboneto 

no país latino-americano. Tal processo demanda equipamentos e maquinários, infraestrutura 

de armazenamento e transporte, mão de obra qualificada para trabalhar na indústria, etc. Mas 

para além da baixa capacidade para explorar o recurso, a Venezuela também possui baixa 

capacidade de refinamento deste, ou seja, tem pouca participação nos processos de agregação 

de valor ao petróleo. O Gráfico 3 abaixo expõe os dados de capacidade de refinamento de 

petróleo no mundo: 
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Os dados de produção e capacidade de refinamento do petróleo explicam como a 

participação venezuelana no SIP se caracteriza enquanto dependente e periférica, uma vez que 

o país exporta o produto em sua forma bruta (óleo cru) e importa petróleo refinado de outros 

países66. O Gráfico 4 demonstra os 5 maiores países consumidores de petróleo e a 

participação venezuelana no consumo mundial: 

 
66  Na seção 3 do artigo os dados da balança comercial venezuelana serão abordados com maior profundidade. 
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A disparidade no consumo demonstra que a Venezuela não possui uma demanda alta 

por petróleo, o que denota, em última instância, o subdesenvolvimento da economia 

venezuelana, uma vez que 

 

 

Em todas as sociedades, o grau de desenvolvimento aparece estreitamente 

associado ao consumo de energia. Isso ocorre porque, do mesmo modo que 

os alimentos, a energia é uma necessidade essencial dos seres humanos, com 

a particularidade de que ela contribui de modo decisivo para a satisfação de 

outras necessidades, como o transporte, a irrigação agrícola e o aquecimento 

das moradias. O resultado é que, no mundo moderno, os países com mais 

altos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) são também aqueles que 

consomem energia em maior escala (FUSER, 2013, p. 1 do cap. 9). 

 
 

Os fluxos comerciais do petróleo (Gráfico 5) explicitam ainda mais como a Venezuela 

se insere no sistema internacional do petróleo: 
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Conforme o gráfico acima, em 2016 os Estados Unidos receberam 89,4 milhões de 

toneladas de petróleo venezuelano. Como podemos observar, é uma tendência geral que os 

principais fluxos de petróleo saiam majoritariamente de países do Sul Global – América 

Latina, África, Oriente Médio e Sudeste Asiático – ou países subdesenvolvidos, em direção 

aos países do Norte, ou países desenvolvidos. Estes fluxos comerciais denotam a acumulação 

desigual entre o centro e a periferia do sistema internacional, e o atraso na absorção de 

técnicas produtivas mais eficazes por parte dos países subdesenvolvidos cujas economias 

dependem da exportação de seus recursos naturais: 

 

 

O subdesenvolvimento é fruto de um desequilíbrio na assimilação das novas 

tecnologias produzidas pelo capitalismo industrial, o qual favorece as 

inovações que incidem diretamente sobre o estilo de vida. [...] Nas 

economias desenvolvidas existe um paralelismo entre a acumulação nas 

forças produtivas e diretamente nos objetos de consumo. O crescimento de 

uma requer o avanço da outra. É a desarticulação entre esses dois processos 

que configura o subdesenvolvimento (FURTADO, 1992, p. 41-42). 

 
 

O PETRÓLEO NA ECONOMIA VENEZUELANA 

 

A intensa exploração do petróleo na Venezuela se inicia em 1910, pela empresa Royal 

Dutch Shell e pela Standard Oil of New Jersey. Já em 1920, a Venezuela era o segundo maior 
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produtor mundial do petróleo (FUSER, 2013, p. 14 do cap. 4). Como já dito anteriormente, tal 

exploração trouxe grandes benefícios as multinacionais exploradoras, potencializando o 

caráter dependente da economia venezuelana. De acordo com Fuser: 

 

 

Até quase a metade do século, as regras desiguais para a partilha dos lucros 

com a exploração das reservas do país garantiam aos investidores externos 

até 85% da receita petroleira, cabendo ao Estado venezuelano apenas 15%, 

na forma de royalties e de impostos (FUSER, 2013, p. 14 do cap. 4). 

 

 

Contudo, em 1960 tem-se a criação da empresa estatal Petroleiros da Venezuela 

(PdVSA), que em 2011 respondia por cerca de 90% das exportações e cerca de 50% da 

arrecadação fiscal venezuelanas. Entretanto, em 1980, com a crescente onda neoliberal inicia-

se um processo de privatização da PdVSA, que se reverteu em 1999 com a posse do 

presidente Hugo Chávez, eleito sob o projeto de utilizar a renda das exportações para 

melhorar as condições de vida da maioria da população, historicamente submetida a todos os 

tipos de carências (FUSER, 2013, p. 15 do cap 4). 

É importante ressaltar que o presidente Chávez é responsável por romper com a lógica 

de exploração advinda das grandes multinacionais dentro do território venezuelano. Segundo 

Fuser, Chávez 

 

 

Obrigou as transnacionais a renegociar os contratos, com o aumento da 

participação estatal sobre a receita, e determinou que a estatal venezuelana 

tivesse a maioria das ações em todos os projetos com empresas estrangeiras 

para a exploração de hidrocarbonetos. (FUSER, 2013, p. 16 do cap. 4). 

 

 

Em função dessa nova postura do governo venezuelano frente as multinacionais, o 

presidente Chávez foi alvo de uma grande oposição orquestrada pelas multinacionais de 

energia e pelas elites locais e meios de comunicação aliados.   

 

 

A participação do petróleo na Balança Comercial da Venezuela  

 

A participação do petróleo na balança comercial venezuelana é bastante expressiva. 

Em termos gerais, de acordo com o Observatory of Economic Complexity (OEC) do MIT, em 

2015, a Venezuela exportou US$ 34,3 Bilhões e importou US$ 27,5 Bilhões, resultando em 

um saldo comercial positivo de US$ 6,82 Bilhões. Estas cifras posicionaram o país como o 
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57º maior exportador e o 66º maior importador do mundo. Entretanto, apesar do saldo 

comercial positivo, entre 2010 e 2015 as exportações da Venezuela decaíram, passando de 

US$ 93,2 Bilhões em 2010 para US$ 34,3 Bilhões em 2015, ao passo que as importações 

decaíram de US$ 35,8 Bilhões em 2010 para US$ 27,5 Bilhões em 2015. 

A partir destes dados é possível observar como o saldo entre exportações e 

importações venezuelanas diminuiu drasticamente no período analisado: o saldo de US$ 57,4 

Bilhões de 2010 passou para US$ 6,82 Bilhões em 2015. Durante este processo a as 

importações, que em 2010 representavam 27,7% da balança comercial venezuelana, passou a 

representar 44,4% em 2015. Na prática, 

 

 

Esse aumento de importações, tanto de bens de consumo como de insumos, 

está desestruturando nossos parques produtivos (agrícolas e industriais), 

comprometendo seriamente a geração de valor agregado e principalmente de 

empregos. A gravidade maior disso é que, diante de uma inexorável crise 

cambial que imponha forte redução de importações, a reversibilidade dessa 

desestruturação é problemática, pela dificuldade em re-substituir essas 

importações (CANO, 2002, p.96). 

 

 

Ademais dos dados gerais, passemos agora para os dados específicos sobre exportação 

e importação na Venezuela. A Tabela 1 apresenta quais os principais produtos exportados 

pela Venezuela em 2015. 

 

 
 

Podemos observar que a Venezuela depende, majoritariamente, da exportação de 

petróleo cru, produto com pouco valor agregado em relação aos petrolíferos refinados. Isto se 



KERR OLIVEIRA, L.; GRASSI, J. M.; WEXELL SEVERO, L.; CARVALHO, W. R. (2019) [orgs.].  

Estudos Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional.  
ISAPE, Porto Alegre, RS. / NEEGI, UNILA, Foz do Iguaçu, PR. 

230 

 

deve em parte pela baixa capacidade de refinamento da Venezuela, conforme mostrado 

anteriormente, e corrobora para a posição periférica do país enquanto um exportador de bens 

primários para os países centrais, dado o qual podemos observar na Tabela 2, que apresenta os 

principais destinos das exportações venezuelanas: 

 

 

 O principal importador de produtos venezuelanos em 2015 foram os Estados 

Unidos, seguidos da China, Índia, Cingapura e Suiça. Com exceção da Índia (país que ainda é 

classificada como uma potência emergente), os dois primeiros são grandes potências 

econômicas, e os demais (Cingapura e Suiça), embora não sejam classificados como 

potências, são países altamente desenvolvidos. Agora relacionemos os dados de exportação 

com os de importação, presentes na Tabela 3: 

 

 Podemos apreender que a maior parte das importações venezuelanas são 

petrolíferos refinados, enquanto o país exporta petróleo cru, um importante fator para 
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compreender a transferência de valor que a Venezuela realiza com a exportação do recurso 

energético em sua forma primária. Além disso, o país importou em 2015 medicamentos 

embalados, leite concentrado, carros e carne bovina congelada – ou seja, 2 produtos que 

compõem a alimentação básica da população e outro que é necessário para manter o sistema 

de saúde, duas áreas extremamente sensíveis e que colocam o país em uma posição altamente 

vulnerável uma vez que sua principal fonte de renda comercial se encontra baseada em um 

produto cujo preço é instável e definido no âmbito internacional. Vejamos quais são os países 

que mais exportaram para a Venezuela em 2015: 

 

 

 

Como vimos, em 2015 a Venezuela importou principalmente dos Estados Unidos, em 

seguida da China, Brasil, Argentina e México. Para fins de uma análise mais profunda, seria 

importante analisar quais produtos a Venezuela importou de cada país, mas a simples 

classificação quanto aos principais exportadores já oferece um panorama geral da balança 

comercial venezuelana, a partir do qual é possível observar que os principais parceiros 

econômicos do país são, primeiramente, duas grandes potências globais e, de forma 

secundária, países vizinhos com expressiva posição comercial na região. 

 

 

IMPACTOS MACROECONÔMICOS E SOCIAIS DO PETRÓLEO NA VENEZUELA 

 

Em 2013 foi publicado o mais recente dos Informes Econômicos da Venezuela, 

elaborado pelo Banco Central Venezuelano (BCV). A análise feita pelo BCV acerca do 

mercado petrolífero internacional discorre sobre a debilidade da demanda petrolífera no ano 
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de 2012, considerando que a fragilidade da atividade econômica mundial, um efeito direto da 

crise de 2008-2009, fosse a razão para tal. O relatório diz que, 

 

Ciertamente, las economías industrializadas no han logrado reiniciar una 

senda de crecimiento económico sostenido, a la vez que las economías 

emergentes experimentaron una desaceleración generalizada. En contraste, 

elementos de riesgo geopolítico en Medio Oriente y un posicionamiento 

optimista por parte de los inversionistas en los mercados financieros dieron 

soporte al precio (BCV, 2013, p. 47). 

 

 

A análise do BCV abarca a influência dos fatores geopolíticos sobre o mercado 

petrolífero. A geopolítica é uma das mais importantes variáveis para se compreender o 

aumento ou declínio dos preços, da oferta e da demanda do petróleo, dada a importância 

estratégica deste recurso para os países centrais manterem seus índices de desenvolvimento 

tecnológico e produtivo (OLIVEIRA, 2012, p. 54). O Gráfico 4 apresenta uma série histórica 

do preço do barril de petróleo em relação aos eventos geopolíticos, explicitando a clara 

relação entre a política internacional e suas crises e o mercado petrolífero. 

 

 Em seu informe econômico publicado em 2013 o BCV também apontou que em 2012 

a oferta de petróleo havia superado a demanda pelo produto, potências como Estados Unidos 
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e Europa Ocidental haviam diminuído suas demandas por petróleo entre os anos de 2009 e 

2012, sendo que a demanda do primeiro caiu de 18,8% para 18,6% e do segundo caiu de 9% 

para 8,2%. 

 

 

Por su parte, la oferta de petróleo mostró un aumento que resultó superior a 

la demanda, lo que explica el exceso de oferta que predominó en el año. El 

incremento de la oferta estuvo sustentado por los países miembros de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y por los no 

pertenecientes a este grupo. Específicamente, destacó el incremento de la 

producción de petróleo de Estados Unidos, tras los recientes avances en la 

producción de crudo no convencional (petróleo de esquistos), así como el 

aumento de la producción de Canadá. Por el lado del bloque OPEP, los 

incrementos en Arabia Saudita e Iraq, así como la reincorporación de la 

producción de Libia determinaron la mayor oferta de la organización. (BCV, 

2013, p.48). 

 

 

Além desses elementos, o informe do BCV apontava para o mercado financeiro do 

petróleo, no qual o número de contratos negociados no setor petrolífero havia declinado em 

8,8% em 2012, a primeira queda desde o ano 2000, e o montante negociado também havia 

caído 9,6%. Concomitantemente a isto, as operações de petróleo negociadas nos mercados 

financeiros, que haviam tido uma grande alta em 2008 e uma queda em 2009, voltaram a 

crescer entre 2010 e 2012, algo que, para o BCV, “confirma a progressiva financeirização que 

vem experimentando a economia estadunidense e, em particular, o comércio das matérias 

primas nos últimos anos” (2013, p. 53). 

O que é observado desde 2012 é que, após uma pequena alta no preço do barril de 

petróleo em 2013, o valor do combustível apenas despencou, atingindo os seus menores 

níveis em 2016, de acordo com o Banco Mundial, e recuperando-se minimamente em 2017, 

como podemos ver pelo Gráfico 5: 
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A queda no preço do barril do petróleo a partir de 2014 passou a afetar diretamente as 

taxas de câmbio e inflação na Venezuela, um risco ao qual a Venezuela está exposta por ser 

tão dependente do petróleo. Conforme vimos, a balança comercial venezuelana está 

majoritariamente baseada na exportação de petróleo cru e importação de petróleo refinado. 

Este alto grau de dependência do petróleo na Venezuela é uma tendência entre os países 

exportadores do recurso, como Fuser aponta:  

 

 

Com raras exceções (a Noruega, na exploração das reservas off shore do Mar 

do Norte; o Canadá, com as areias betuminosas da província de Alberta), os 

países exportadores de petróleo seguem um padrão econômico marcado pela 

dependência de um único recurso. (FUSER, 2013, p. 3 do cap. 9) 

 

 

Os dados da inflação e taxa de câmbio nominal na Venezuela são: 
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A relação entre o aumento da inflação e da taxa de câmbio nominal em economias 

petroleiras como a venezuelana, nas quais a exportação de petróleo é a atividade 

predominante e dele extraem alta carga fiscal, é algo ao que Cano (2002, p.97-98) denomina 

de paradoxo fiscal e cambial. Este paradoxo funciona da seguinte maneira: 

 

 

O auge exportador, ao trazer excesso de divisas ao país, gera um acréscimo 

correspondente na receita fiscal, que vai induzir um proporcional aumento 

do gasto público, expandindo a demanda efetiva, com acréscimo de 

importações. Contudo, se o excesso de divisas não puder ser utilizado (ou 

“esterilizado”), isso desencadeará uma valorização cambial que comprimirá 

a receita fiscal num momento seguinte. Porém, como o gasto fiscal cresceu 
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de patamar, e parte dele não é comprimível, o desequilíbrio fiscal poderá 

gerar pressões inflacionárias, deteriorando também a taxa cambial, 

reclamando novas desvalorizações, aumentando a inflação e abrindo campo 

para novas políticas recessivas (CANO, 2002, p. 98). 

 

 

Pelo excesso de divisas advindas da exportação de petróleo, a economia venezuelana 

sofre um grave desequilíbrio no âmbito da administração da moeda estrangeira no país.   Há 

atualmente na Venezuela um déficit na emissão de moeda frente ao capital líquido existente 

no país. O Banco Central da Venezuela (BCV) emite dinheiro a um ritmo menor do que o da inflação 

e da demanda de moeda. Entretanto, o governo de Nicolás Maduro, na tentativa de conter a 

atual crise cambial e a troca informal de moedas recorre ao Sistema Cambiário Alternativo de 

Divisas (SICAD) como solução. De acordo com Taddeo, 

 

 

O Sicad é um sistema oficial de leilão de divisas para pessoas naturais e 

jurídicas, no qual a moeda norte-americana estava sendo vendida por cerca 

de 11 bolívares. Os 100 milhões de dólares semanais que até então estavam 

sendo destinados ao leilão agora passarão a 220 milhões. A taxa estabelecida 

nos leilões será a referência para a liquidação dos dólares a setores não 

prioritários (TADDEO, 2014). 

 

  

O objetivo do Sicad é facilitar a compra do dólar aos venezuelanos. Por meio do 

Sistema, podem-se adquirir dólares através de bancos, casas de cambio e bolsas, com o 

objetivo de acabar com o mercado paralelo do dólar presente hoje na Venezuela (TELESUR, 

2015). 

Vale ressaltar que como consequência de tal crise econômica na região, atualmente a 

Venezuela enfrenta também uma grave crise política e social. Durante o governo Chávez, 

foram empreendidos diversos programas sociais financiados pela petroleira PdVSA. Exemplo 

disso são as missões bolivarianas que foram responsáveis por levar saúde, educação e 

alimento a 20 milhões de venezuelanos, que correspondem a 60% da população total (LIMA, 

2015).   

Em resposta a esse grande avanço no que tange a direitos sociais básicos 

implementados durante o governo chavista, a elite venezuelana, juntamente com os meios de 

comunicação privados que compactuam com os interesses das grandes multinacionais 

presentes na Venezuela, tentam sistematicamente boicotar o governo Maduro e liquidar sua 

base econômica, o petróleo, aproveitando-se do paradoxo fiscal e cambial, o qual 
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dependendo da intensidade da valorização (ou desvalorização) cambial, 

também pode gerar graves distorções na estrutura de preços relativos, 

baixando (ou aumentando) os dos transáveis e aumentando (ou baixando) os 

dos não transáveis, causando outras repercussões problemáticas 

(deformação estrutural do crescimento do PIB, alocação setorial indesejada 

de investimentos, desestímulo às outras exportações, pressão sobre o salário 

real, etc.). Assim, a coordenação macroeconômica de uma economia desse 

tipo é das mais problemáticas (CANO, 2002, p. 98). 

 

 

Tal boicote se materializa dentro de uma guerra econômica, no sentido de promover 

um bloqueio econômico responsável por dificultar a entrada de bens essenciais no território 

venezuelano, como alimentos, materiais de higiene e medicamentos. Tais medidas buscam 

promover um caos social dentro da Venezuela, e consequentemente a queda de Maduro, algo 

recorrente na prática política da classe dominante na América Latina que, vinculada aos 

mercados e centros de decisão externos, ao mesmo tempo que é sensível às flutuações na taxa 

de câmbio do dólar e está formada ao redor da exportação de bens primários, como o petróleo, 

historicamente favoreceu golpes de Estado na região para manter seus privilégios de classe 

(IANNI, 1974). 

Ainda, além do papel desempenhado internamente pelas classes dominantes, há um 

histórico e escancarado esforço político dos EUA para fomentar a instabilidade social na 

Venezuela, conforme afirma Barrios: 

 

 

Esta pérdida del control hegemónico e influencia de EEUU en lo político 

continental, subregional y de la industria petrolera venezolana, ha hecho que 

los diferentes gobiernos del país del norte desde el año 1998 hasta la 

presente fecha, se dediquen, de manera sistemática, a promover políticas, 

acciones y movimientos internos de grupos políticos opositores y, según 

informaciones, de algunos elementos mercenarios y de paramilitares 

colombianos, para procurar desestabilizar el orden constitucional desde lo 

social, lo político, lo económico y lo financiero (BARRIOS, 2018). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Venezuela detém as maiores reservas de petróleo mundiais, o que atrai o interesse 

de empresas multinacionais com sedes em países centrais. Embora possua grandes reservas, o 

país não possui capacidade produtiva para promover processos de agregação de valor (o 

refinamento) ao produto. Esta incapacidade produtiva limita a Venezuela como uma 
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economia exportadora de petróleo cru, que representa grande parte da balança comercial 

venezuelana, e posiciona o país como um Estado estruturalmente dependente das exportações 

para os países desenvolvidos. 

Além das exportações, as importações venezuelanas são principalmente de produtos 

básicos como alimentos e medicamentos, o que coloca o país em uma posição vulnerável uma 

vez que para obter estes produtos básicos o país depende das flutuações do valor do barril do 

petróleo no mercado internacional, condicionando sua economia a um produto cujo preço é 

definido no exterior, fora do controle político do país, o que denota sua vulnerabilidade 

externa. 

A Venezuela encontra-se em um momento político delicado que decorre, em partes, da 

participação petrolífera na economia do país. Por outro lado, parte desta crise foi fomentada 

por uma classe dominante nacional (mas com vinculações de interesses internacionais e anti-

nacionais) a qual busca, em meio a crise econômica, debilitar o governo Maduro. Para superar 

o desafio do subdesenvolvimento, o governo venezuelano terá de buscar mecanismos para 

diversificar minimamente sua economia, desenvolvendo a infraestrutura necessária para poder 

modificar suas capacidades produtivas e, consequentemente, sua balança comercial, 

atualmente baseada em exportações de petróleo cru e importações de petróleo refinado. 
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EXPANSÃO DO SISTEMA ELÉTRICO NA BOLÍVIA: UMA 

AVALIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA “ELETRICIDAD 

PARA VIVIR CON DIGNIDAD”. 

Cássio Cardoso Carvalho67 
 
 

INTRODUÇÃO 

 
 

A questão energética na Bolívia é algo importante e presente em sua história recente, 

e ganhou formas distintas no período de meados da década de 1990 até o ano de 2009, data 

onde se realizou um plano de mudança contínua e planejada para o sistema elétrico nacional, 

que vem sendo construído de forma muito concreta e visível para a população e 

caracterizando um modelo a ser seguido em todo o continente, que é o Programa Eletricidad 

Para Vivir Con Dignidad (PEVD). O qual busca até o ano de 2025 garantir a cobertura do 

serviço de eletricidade nas áreas urbanas e rurais e dar acesso à energia elétrica para 100% 

da população boliviana, através de investimentos, como a diversificação da matriz 

energética, o incentivo para construção de usinas renováveis e o aumento da infraestrutura 

para ampliação das redes de transmissão e distribuição. 

Levando-se em conta algumas lacunas nos estudos relacionados a esse arranjo de 

pesquisa, o qual está se convertendo em fator de desenvolvimento social e econômico para a 

Bolívia, o objetivo central do estudo é mostrar a elaboração desse projeto e como está sendo 

a implementação do PEVD, discutindo que percurso está modificando o sistema energético 

boliviano e a vida cotidiana da população, desde a matriz geradora de energia até o 

consumidor final que são as família nas comunidades isoladas. 

Diante disso, o objetivo central do estudo é mostrar como foi construído e como está 

sendo a implementação do Programa, levando-se em conta algumas lacunas nos estudos 

relacionados a esse arranjo de pesquisa o qual está se convertendo em fator de 

desenvolvimento social e econômico para a Bolívia. 

 

 

 

 
67  Engenheiro eletricista, graduado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR e atualmente atuando 

no setor privado de distribuição de energia – cassiosbc@gmail.com 
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METODOLOGIA 

 
 

Para o desenvolvimento da pesquisa, optou-se por três etapas relacionadas. (1) A 

exploratória teve como objetivo proporcionar maior familiaridade com o tema da pesquisa, 

visando aprofundar o conhecimento através de referencial teórico e propor o percurso 

metodológico do objeto; (2) a etapa descritiva teve como fim proporcionar fatos e 

observações do objeto prático – o PEVD e os resultados obtidos na primeira etapa (2008 – 

2010) e na segunda etapa (2010 – 2015) do mesmo, a partir da identificação de variáveis 

observadas na etapa anterior. A técnica de pesquisa nessa etapa deu-se através de pesquisa 

documental técnica. Com isso, pretendeu-se contextualizar a realidade local, principalmente 

em áreas rurais e mais periféricas da Bolívia e os alcances que tiveram através do tema da 

pesquisa; (3) explicativa, teve como objetivo final discutir os resultados obtidos e quais suas 

implicações para as etapas seguintes do Programa Eletricidad Para Vivir Con Dignidad, no 

objeto de pesquisa. 

 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 

A primeira década do século XXI acompanhou-se na Bolívia a adoção de estratégias 

políticas à redução das desigualdades regionais. As políticas públicas são essenciais na 

superação das limitações das comunidades isoladas, por falta dos mais variados fatores, 

inclusive a falta de acesso à energia elétrica e inviabilizando o planejamento e 

desenvolvimento territorial do meio. 

Ao considerar a eletrificação como meio crucial para o desenvolvimento territorial, 

aliado ao planejamento do meio em questão, é que se entende o PEVD primordial para o fim 

da desigualdade na sociedade boliviana, de forma significativa nas áreas rurais, onde a 

pobreza e a baixa qualidade de vida são congênitas, localizadas em áreas distantes e fora de 

áreas que atendem a qualquer critério de aglomeração agrícola. 

Entre um conjunto de estratégias, o PEVD tornou-se um dos principais programas de 

governo em grande escala, levando em consideração que a Bolívia, no início do programa, 

apresentava um quadro grave no que tange a exclusão elétrica rural, sendo que no ano de 

2003, a área de cobertura elétrica total da Bolívia era de apenas 62,71%, abaixo da média de 

países latino-americanos onde, por exemplo, no Brasil essa cobertura, no mesmo período, era 
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de 96,71% (OLADE, 2012, pg.29). Em 2006 a Bolívia contava com 327 municípios, os 

quais 122 deles, apresentavam uma cobertura elétrica inferior a 22% (GACETA OFICIAL 

DE BOLIVIA, 2008). 

Em 2006 a matriz energética da Bolívia tinha uma capacidade instalada de 1.403,2 

MW de potência, sendo que 65% desse total provinham de usinas termoelétricas (gás natural 

e diesel) e o restante, 35%, oriundos de matrizes hidroelétricas, registrando uma produção de 

energia elétrica de 5.292 GWh, dos quais, 91,3% para atender consumidores do Sistema 

Interligado Nacional da Bolívia (SIN), 7,1% para os consumidores isolados do SIN e 1,6% 

aos consumidores isolados menores do SIN (GACETA OFICIAL DE BOLIVIA, 2008). 

A Bolívia carece de um sistema totalmente interligado, conforme mostra a Figura 1, 

onde o sistema integra oito dos nove departamentos do país (as linhas coloridas no mapa 

representam a tensão da rede) e também dispõe de sistemas isolados (EOI, 2014). 

 
Figura 1: Sistema Interconectado da Bolívia. 

Fonte: EOI, 2014 
 

No entanto, esse cenário começou a ser modificado através de uma série de esforços 

governamentais que teve como ponto de partida a reestatização da Empresa Nacional de 

Eletricidad – Corporación (ENDE) em 2006, que após anos de um forte estancamento no 

desenvolvimento da infraestrutura, cobertura e melhoras na qualidade elétrica do país, 

através de políticas de capitalização, e com isso a realidade do setor elétrico do país, 

começasse a ser modificada (ENDE, 2015). Diante da nacionalização do setor elétrico, as 
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tarifas de eletricidade ficaram mais baratas e a rede está sendo ampliada para regiões do país 

que não tinham acesso à energia elétrica (FUSER, 2016, pg.92).Já no ano de 2006, com o 

processo de refundação da ENDE, se inicia projetos importantes, com maior destaque para a 

linha de transmissão elétrica Caravani – Trinidad (construção e montagem de 374 km de 

uma linha de transmissão de 115 kV) e para linha de transmissão Punutuma – Tarija 

(construção e montagem de 255 km de uma linha de transmissão de 230 kV) (ENDE, 2015). 

Foi a partir desse movimento de colocar o Estado como protagonista no 

desenvolvimento da energia elétrica do país que foi criado em 2008 o Programa Eletricidad 

Para Vivir Con Dignidad, o qual busca até 2025 a cobertura e a universalização do serviço 

de energia elétrica para a população boliviana 2008 (GACETA OFICIAL DE BOLIVIA, 

2008). 

O Programa foi construído a fim de atingir 4 metas/etapas (ENERGETICA, 2007): 

• Etapa/meta 1(2008 – 2010): Incrementar a cobertura de 33% para 53% nas 

zonas rurais e de 85% para 97% nas áreas urbanas. 

• Etapa/meta 2 (2010 – 2015): Universalizar o serviço público de eletricidade  

nas zonas urbanas e incrementar a cobertura para 70% nas zonas rurais. 

• Etapa/meta 3 (2015 – 2020): Alcançar a cobertura de 87% nas zonas rurais. 

• Etapa/meta 4 (2020 – 2025): Alcançar a universalização do serviço em todo 

o território nacional até o ano de 2025). 

Outra prioridade na transformação elétrica do país é modificar por completo a sua 

matriz energética, hoje majoritariamente gerada em usinas termoelétricas, onde as centrais 

térmicas no ano de 2012 correspondiam a 72% da energia gerada, consumindo gás natural 

que poderia ser contemplado para outro fim, e através de esforços e investimentos sobretudo 

da ENDE, busca-se atingir até o ano de 2025, 74% de energia gerada através de usinas 

hidroelétricas (CASTRO & ROSENTAL, 2012, pg.02) 

Infere-se então que o PEVD contribuir para a ampliação do alcance de energia 

elétrica aos territórios, onde a falta de infraestruturas básicas levava comunidades a uma 

qualidade de vida baixa, logo seu desafio era disponibilizar energia elétrica para populações 

rurais e urbanas na Bolívia, como meio de proporcionar o enfrentamento do alto nível das 

desigualdades sociais e regionais. 

Entende-se que o desenvolvimento dos territórios abordados por políticas públicas, 

mais especificamente em políticas públicas voltadas a erradicar a exclusão elétrica em 

comunidades rurais, não é apenas a apropriação de tecnologias, e sim um processo que 

remete ao engendramento dos aspectos culturais, sociais e tecnológicos (MEDIONDO &  
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OLIVEIRA, 2014, pg.06) e que os projetos e programas de desenvolvimento devem ter 

o objetivo de ampliar a capacidade das pessoas de serem responsáveis por atividades e 

estados valorizados. 

A população mais afetada pela falta de energia elétrica na Bolívia está nas áreas 

rurais, na medida em que o serviço foi concentrado em grandes centros e negado aos 

domicílios muito distantes da rede ou com famílias que não puderam arcar com o custo de 

poder levar de alguma maneira a energia elétrica até sua residência. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Sabe-se que a construção de grandes projetos e programas desse porte necessita de 

um grande planejamento e embasamento técnico em diversos setores técnicos paralelamente. 

Em um período em que muitos países no continente sul-americano adotam estratégias 

radicalmente inversas das quais a Bolívia adotou para o desenvolvimento do seu setor 

elétrico, como a estatização do da empresa de energia e com um plano elaborado com metas 

estabelecidas a longo prazo, para garantir o acesso de energia elétrica à sua população, é que 

se pode ter uma clareza maior da grande transformação que o sistema elétrico boliviano está 

se concretizando, através do PEVD. 

Atualmente milhões de bolivianos não tem acesso à energia elétrica, o que acaba 

diminuindo, em termos gerais, a qualidade de vida da população, e é nessa problemática que 

o programa busca chegar até 2025. 

Para garantir acesso à energia elétrica a 100% da população, planeja o aumento das 

linhas de distribuição de energia, para que a energia gerada através de usinas hidroelétricas, 

potencial minimamente exploradora até então, tenha condições de alcançar todo o território 

nacional, podendo assim diversificar a sua matriz energética. 

Por fim, as conclusões apontam para uma grande revolução na base do sistema 

energético boliviano, uma garantia que já se pode se observar na qualidade de vida da 

população, na redução da pobreza, na geração de empregos e na consolidação de uma 

estrutura produtiva, econômica e social aos bolivianos. 
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O PROCESSO DE REPRIMARIZAÇÃO ECONÔMICA E A 

INICIATIVA PARA INTEGRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 

REGIONAL SUL-AMERICANA (IIRSA) 

 

Pedro Carvalho Calafate68 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos dias 31 de agosto e 1 de setembro de 2000 um importante passo foi dado em prol 

da integração da América do Sul. Realizou-se em Brasília, a convite do então presidente do 

Brasil, Fernando Henrique Cardoso, o Primeiro Encontro dos Presidentes da América do Sul.  

 

 

O objetivo do encontro era amplo, pois visava estimular a organização do 

convívio no espaço comum sul-americano e apoiar a configuração de uma 

área singular de democracia, paz, cooperação solidária, integração, como 

também de desenvolvimento econômico e social compartilhado (IIRSA, 

2010, p.15). 

 

 

Dentre os temas tratados, a integração de infraestruturas físicas de comunicação, 

transporte e energia, teve grande destaque, com a fundação da IIRSA69. Os gargalos 

infraestruturais haviam se mostrado um grande entrave ao desenvolvimento das economias 

dos países daregião ao longo dos anos 1990. Por meio de acordos de livre comércio, 

estabelecidos no âmbito do Mercosul, CAN e ALADI70, o comércio intraregional, sobretudo 

de produtos manufaturados, crescera significativamente71. Além disso, o desenvolvimento 

acelerado dos países asiáticos, sobretudo da China, impulsionou a exportação de commodities 

e recursos naturais, tornando fundamental aos países sul-americanos continentais e atlânticos 

o fácil acesso ao oceano Pacífico. 

A IIRSA foi fundada com base no regionalismo aberto cepalino dos anos 1990. O 

discurso predominante pautava-se na competição e na primazia do mercado, portanto, 

 
 

  Graduando em Geografia na Universidade Federal Fluminense (UFF) e Graduando em Relações Internacionais na 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ). pedroccalafate@gmail.com  
69  Iniciativa para Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA). 
70  Mercado Comum do Sul, Comunidade Andina e Associação Latino-Americana de Integração, respectivamente 
71  Em 1980, o comércio intra-regional representava 11,6% do total exportado por cada país membro da UNASUL. 

Em 2000 alcançava 20% (Almeida, 2011) 
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defendiam-se coordenações público-privadas, dando importante peso ao mercado tanto no 

financiamento quanto na escolha dos projetos prioritários da iniciativa. Foram estabelecidos 

dez Eixos de Integração e Desenvolvimento (EID) sobre os quais seriam traçados os prejetos, 

definidos após o levantamento e hierarquização das obras relevantes ao desenvolvimento 

econômico e social.  

Na Terceira Reunião dos Presidentes da América do Sul, realizada em Cusco, Peru, 

em dezembro de 2004, foi apresentada a Agenda de Implementação Consensuada (AIC). No 

portfólio foram definidos 31 projetos, sendo 28 na área de transporte, dois na de comunicação 

e um na de energia, somando um total de 14.023 bilhões de dólares (IIRSA, 2010). Ficou 

estabelecido também um período de seis anos (2005-2010) para a implementá-los. No mesmo 

encontro foi fundada a Comunidade Sul-americana de Nações (CASA), intensificando a 

integração política e econômica, com base na solidariedade e na cooperação regional.  

Em 2010, quando esgotava o prazo de implementação, apenas dois projetos já haviam 

sido concluídos, 19 estavam em fase de execução, oito em fase de pré-execução e dois em 

fase de perfil (IIRSA, 2010). A entidade foi, então, incorporada ao COSIPLAN72, como 

instância técnica, o que permitiu a continuação dos projetos inacabados e a implementação de 

projetos  novos, presentes na Agenda de Projetos Prioritários de Integração (API). 

           No último relatório do COSIPLAN,  que descreveu os avanços até dezembro de 2016, 

dos 103 projetos da API, 18 estavam em fase de perfil; 36 em pré-execução; 178 em 

execução; e 17 já haviam sido concluídos (COSIPLAN, 2016). 

Com base nos dados apresentados, tanto em 2010 como em 2016, é evidente que a 

IIRSA não conseguiu corresponder  às expectativas que criou. Com o regionalismo aberto 

esperava-se que o mercado investisse maciçamente nas obras de infraestrutura e que os 

mecanismos de financiamento multilaterais73 funcionassem. Na prática, porém, as obras 

priorizadas concentraram-se no setor de transportes rodoviários, cujo investimento inicial é 

baixo e o retorno se dá em curto prazo, enquanto áreas estratégicas para a geoplítica e 

economia das nações, como energia, foram esquecidas. O que se vê é o predominio de 

projetos de integração voltados “para fora”, sobretudo corredores bioceânicos de exportação e 

não de integração, “para dentro” (CORAZZA, 2006). 

 
72  Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN). 
73  Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Corporação Andina de Fomento (CAF), braço financeiro da 

Comunidade Andina e o Fundo de Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA). 
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Visto que o período de 2000 a 2016 foi marcado pela intensificação da integração 

política regional, com a fundação da UNASUL, o que impediu que a IIRSA obtivesse   

sucesso? 

Essa pergunta inicial motivou a realização da pesquisa. 

 

 

METODOLOGIA 

 

 Foi realizada uma pesquisa de documentos oficiais tais como relatórios produzidos 

pela IIRSA e pelo COSIPLAN e  declarações de encontros emitidos pelo Ministério de 

Relações Exteriores, além de uma revisão bibliográfica de artigos acadêmicos publicados em 

revistas e livros de entidades, como CEPAL  e IPEA.   A análise dos documentos e a revisão 

teórica serviram como fonte para a reflexão sobre o problema levantado na pesquisa.  

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para alguns especialistas o fraco desempenho da IIRSA pode ser compreendido  por 

meio da análise a respeito da conjuntura política constituída na América do Sul, a partir dos 

anos 2000. Os estudos nesse nível apontam para as divergências ideológicas e pragmáticas do 

regionalismo pós-liberal, com a coexistência de projetos políticos muitas  vezes  

contraditórios.  (MOTTA VEIGA, P.; POLÓNIA RÍOS, S., 2007). Os estudos também 

enfocam diferentes tipos de atuação do Brasil  no continente, seja quando  abdicou   de seu 

papel de paymaster, não arcando  com os custos da integração, mas desejando usufruir de seus 

benefícios (PASSINI MARIANO, 2014) ,   seja  quando se tornou mais atuante junto aos 

países vizinhos, sobretudo ao conceder  empréstimos, via BNDES, para acelerar o processo de 

internacionalização das grandes companhias brasileiras, com especial valor às empreiteiras, e 

aumentar as exportações, com destaque aos produtos manufaturados, que encontravam na 

América Latina mercados estratégicos, gerando receio acerca de uma atitude 

“subimperialista” (ZIBECHI, 2012). 

Mesmo considerando relevantes as conclusões desses estudos, é possível argumentar   

que  acima de tudo o processo de integração das infraestruturas de integação na América do 

Sul pouco andou devido ao caráter extremamente primário das economias sul-americanas. 
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Enquanto indústrias criam sinergias e complementaridades, e portanto dinamizam o mercado 

interno, elevam a renda média, o consumo e os investimentos, gerando mais demanda por 

infraestruturas de integração, o setor primário pouco o faz. 

 Na literatura econômica, a reprimarização das economias pode ser vista como 

decorrência da doença holandesa, denominação criada  para caracterizar a situação em que  a 

existência de recursos naturais abundantes dificultam o desenvolvimento industrial, devido a  

sua tendência à apreciação real do câmbio (OREIRO e FEIJÓ, 2012; BRESSER-PREIRA e 

MARCONI, 2009). Esse é um fonômeno que ocorre em  todo o continente sul-americano, e 

nesse estudo serão analisadas  suas consequências sobre  Brasil e Venezuela  - os dois 

principais países da região, levando-se em conta  aspectos geopolíticas e econômicas.  

 No caso brasileiro, a inflexão neoliberal dos anos 1990 e sua permanência nos 

governos petistas dos anos 2000 (por meio do tripé macroeconômico) são vistas como as 

causas da desindustrialização e da commoditização de sua economia (PALMA, 2005; 

SALAMA, 2012; OREIRO, 2015). Já no caso venezuelano, a doença holandesa afeta sua 

economia desde a descoberta de petróleo nos anos 1940. Em estudo realizado nos anos 1950, 

Celso Furtado já identificava que abundância de petróleo e dinheiro eram  impeditivos para o 

desenvolvimento econômico do país (MEDEIROS, 2007). Estudos recentes mostram a 

continuidade da centralidade da exportação do óleo para a economia venezuela até os dias 

atuais, mesmo após (fracassadas) tentativas do governo chavez em busca da industrialização 

(CARVALHO, 2013; SILVA BARROS, 2006).  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 De acordo com Simas (2012), só  há integração regional se há desejo de se integrar, o 

que pouco ocorreu na IIRSA. Claude Raffestin, em Por uma Geografia do Poder, sinaliza: 

“Um sistema de circulação é um instrumento criado, produzido por atores, e é reproduzido de 

uma forma variável, em função dos projetos políticos e econômicos que evoluem” (1985, p. 

207).  

Como desenvolve o artigo, por mais que houvesse alguma   aproximação dos países 

em termos de política externa, por meio da formulação da UNASUL, seus interesses 

econômicos destoam da integração interna. Dessa forma, a IIRSA tem dedicado grande parte 

de seus esforços à construção de corredores binacionais de exportação (PADULA, 2014). 
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Mais grave ainda, ao aumentar a conexão do continente sul-americano com o resto do mundo, 

a IIRSA fortalece o papel dos países que a compõe como exportadores de bens primários, 

enquanto facilita a entrada de bens manufaturados, cujos custos tendem a se reduzir com a 

melhoria dos transportes, aprofundando a condição de dependência em relação aos países 

centrais. 
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LA EXPANSIÓN DE CHINA EN LOS MERCADOS DE ENERGÍA 

EÓLICA DE BRASIL Y ARGENTINA: SU IMPACTO EN LA 

INTEGRACIÓN ENERGÉTICA 

 

Astrid Yanet Aguilera Cazalbón74 

 

PALAVRAS CLAVE: Energía Eólica; China; Brasil y Argentina; Integración Energética.  

 

INTRODUCCIÓN  

 

La expansión de China en Sudamérica es un fenómeno que está modificando la 

estructura de las relaciones económicas, no sólo en el plano de los intercambios comerciales 

sino también de las relaciones de inversión y endeudamiento, que afectan a diversos sectores 

de la región. Actualmente, numerosas instituciones de orden público y privado de origen 

chino están operando en Argentina, Brasil, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, etc., cuyos 

gobiernos han mantenido relaciones económicas y niveles de Inversión Extranjera Directa 

(IED) creciente con China durante la última década.  

El sector energético, y particularmente el de las Energías Renovables (ER) es una de 

las áreas en que más se destaca la participación de capitales chinos en la región. Esta se da 

dentro de la generación de electricidad de esas fuentes, a través de IED, financiamiento o 

provisión de equipamientos. Los capitales no son solo de origen privado, sino que también 

corresponden a firmas estatales chinas (nacionales, provinciales y municipales) que bajo 

diversas modalidades de operación tales como fusiones y adquisiciones, joint ventures, 

asociaciones público-privadas, etc., van adquiriendo participación en nuevos 

emprendimientos del sector o en la ejecución de proyectos en marcha.  

Brasil y Argentina han implementado en los últimos años un conjunto de políticas para 

fomentar la generación de electricidad a través de fuentes renovables. En el caso de la energía 

eólica, las políticas implementadas en ambos países han resultado exitosas. Durante las 

licitaciones realizadas en Argentina a partir de 2016, empresas chinas han tenido una 

participación importante (Guo y Cazalbón, 2017, p.135). En Brasil, el ingreso de capitales 

chinos lleva un proceso un poco más atrasado respecto a Argentina e incluso respecto a otros 

 
74  Licenciada en Economía - Universidad Nacional de Salta (Argentina). E-mail: astridcazalbon@gmail.com. 
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países de la región como Chile y Perú. Sin embargo, empresas chinas ya operan parques 

eólicos en el noreste, y este año (2018) han anunciado que van a reparar parques eólicos de un 

empresa conformada por una sociedad argentino-brasileña75 (Costa, 2018).  

En gran parte de la literatura se destacan las ventajas con que operan las empresas 

chinas del sector energético, basadas en la planificación estratégica de sus inversiones a través 

del financiamiento estatal (Borregaard, 2016, p.356). A su vez, las estrategias geopolíticas de 

China dentro de la región suramericana están caracterizadas por relaciones asimétricas 

(Bernal Meza, 2016, p.29). Este hecho puede impactar en la industria eólica de Argentina y 

Brasil, que actualmente presenta un grado de desarrollo suficiente para proveer equipamiento 

y tecnología a la región; pero que frente al avance de una potencia hegemónica como 

competencia se ve claramente en desventaja. 

Es pertinente buscar estrategias de posicionamiento común de la región suramericana 

frente al avance de China, que constituyan aportes para la integración en el ámbito energético. 

Ello no implica desaprovechar oportunidades de financiamiento y entrada de tecnología, pero 

si un intento de usar estos de una forma complementaria. Es posible establecer un marco 

regulatorio con reglas y compromisos capaces de minimizar los riesgos de pérdida de 

soberanía sobre recursos estratégicos. Para ello, se considera importante realizar un estudio 

comparativo de la capacidad de integración de las empresas locales que desarrollan tecnología 

en el sector eólico dentro de Brasil y Argentina, a partir de las semejanzas de los procesos de 

relaciones asimétricas que sufren actualmente frente a China. Principalmente porque Brasil y 

Argentina son grandes referentes en el proceso de integración en la región suramericana, que 

actualmente está debilitándose.  

 

 

METODOLOGÍA 

 

Para identificar los capitales chinos que operan en las ER de Argentina y Brasil, 

mediante cualquiera de las modalidades anteriormente citadas, se utiliza información de 

diferentes fuentes gubernamentales y no gubernamentales. Se describen los hallazgos y se 

procura identificar a los diversos actores. También se analiza brevemente los marcos 

regulatorios, lineamientos de política energética y política económica en general (política 

 
75  Se trata de la empresa Energimp, actualmente declarada en quiebra, pero que operaba parques eólicos en el noreste 

y sur de Brasil. Esta es una sociedad entre la fabricante argentina de equipamientos eólicos Impsa y el Fondo de Inversiones 

FI-FGTS. 
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externa, política fiscal, política cambiaria) que permiten y promueven el accionar de esos 

actores. Se  identifican algunos casos en que los capitales chinos obstaculizan el proceso de 

integración, como por ejemplo, el desplazamiento de empresas locales del sector. Se realiza 

un estudio de caso de la empresa IMPSA - ENERGIMP. Por último, se proponen algunas 

ideas para  promover la integración energética y buscar reducir la dependencia externa.  

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 

El crecimiento de los mercados de ER en la región sudamericana se debe a diversos 

factores. Por un lado, los factores impulsados por el contexto internacional, tales como los 

cuidados medioambientales exigidos por el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático 

(2015)76 y las mejoras en el desarrollo tecnológico del sector que impulsados principalmente 

por Alemania, China, Dinamarca, etc. contribuyendo a aumentar la eficiencia del mismo. 

Además, este crecimiento está impulsado por factores internos propios de la coyuntura de 

cada país, como la necesidad de incrementar el grado de diversificación de la matriz 

energética para evitar la dependencia y volatilidad a la que están expuestas las fuentes 

convencionales de energía.  

Argentina y Brasil han modificado recientemente sus marcos regulatorios. Argentina 

lanzó en 2016 el Plan RenovAr para atraer inversores y fomentar la generación de electricidad 

de fuentes renovables; y Brasil lanzó una serie de subastas (Leilões de Energía Renovable y 

de Fuentes Alternativas) con la misma finalidad. Esas modificaciones también son un 

resultado de negociaciones entre Estado - Empresas para proveer a inversores extranjeros 

seguridad jurídica y fiscal. Recordando que en ambos países los gobiernos nacionales 

mudaron la orientación recientemente, pasando de proyectos de concepción progresistas para 

proyectos neoliberales (apertura comercial e económica desmedida). Bajo esta nueva 

orientación, se favorece ampliamente a los capitales privados en detrimento del accionar 

estatal.   

China está aprovechando esta oportunidad en la región a través de sus operaciones en 

el sector energético. La particularidad de las empresas chinas es que operan con ventajas en 

relación a otros actores nacionales e internacionales, lo que puede explicarse por varias 

 
76  El acuerdo se firmó en la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(COP21). Este exige cambios en la política energética para modificar el patrón de consumo de energía hacia fuentes 

renovables. 
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razones. Las empresas chinas tienen acceso a créditos de bajo costo provenientes de 

instituciones financieras chinas, lo que torna escasa la competencia con otras compañías; 

Además, China ha desarrollado una política de ER que consiste en estimular la creación de 

mercados para fabricantes de equipamientos y empresas ligadas al sector, con el objetivo de 

exportar dicha tecnología y experiencia posteriormente (Borregaard et al., 2016, p.354). 

Asimismo, los intereses que motivan a que las empresas estatales chinas inviertan en el sector 

energético no están solamente representados por los intereses de su clase empresarial, sino 

también por una estrategia política de expansión económica de aquella nación dentro de 

Sudamérica. 

Argentina y Brasil cuentan con empresas locales (Clúster Eólico) que fabrican 

aerogeneradores y otros componentes77. Esas empresas pueden hacer frente a las estrategias 

de empresas chinas al provechar su capacidad de integración. Según Castro et al., (2015, p.3), 

las ventajas de la integración eléctrica entre países latinoamericanos se observaría en el 

aprovechamiento más eficiente de los recursos para generación de electricidad. En ese 

sentido, es posible aumentar la eficiencia en la generación de fuente eólica a través de la 

integración de la capacidad de los recursos locales que tiene el Clúster Eólico local de 

Argentina y Brasil.  

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

La expansión de China interfiere en la integración energética entre Argentina y Brasil. 

Es necesario realizar un estudio de casos e intentar comprender mejor la dinámica de ese 

proceso. En ese sentido es necesario dejar en claro cuáles son las experiencias de cada país en 

materia de legislación y modelos de negocios del sector eléctrico. Frente a ese escenario se 

proponen mejoras en el diseño de las políticas públicas de cara a desafiar esta dinámica. 

Además, revalorizar los recursos locales y la capacidad de integración de las empresas 

locales. La elaboración de una política energética común o la planificación de la integración 

tecnológica, son temas que merecen un espacio en la agenda política. Pero el establecimiento 

de estrategias comunes para fomentar la integración energética debe ser mediante mecanismos 

de acción concretos.  

 

 
77  En Argentina las principales son IMPSA, INVAP SE y NRG Patagónia, y en Brasil Wind Power y WEG. 
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A INTEGRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA NA 

AMÉRICA DO SUL: PANORAMA ATUAL, POSSIBILIDADES E 

DESAFIOS 

 

Ana Karolina Morais da Silva78 

Carla Paulino da Costa Feres79 

 

RESUMO 

 

As relações internacionais contemporâneas são marcadas pela tendência do acirramento da disputa inter-estatal 

entre as grandes potências. Esta tendência insere a América do Sul em um contexto geopolítico intrincado, uma 

vez que a região é rica em recursos naturais estratégicos, especialmente recursos energéticos, os quais estão no 

centro das disputas políticas da contemporaneidade. Neste sentido, a integração de infraestrutura energética se 

trata de uma importante estratégia de longo prazo para assegurar a soberania da exploração dos recursos 

energéticos na América do Sul, além de ser um importante pilar para a capacidade de projeção geopolítica da 

região e um elemento fundamental para o desenvolvimento sul-americano. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Integração; Infraestrutura; Recursos Energéticos; América do Sul; Geopolítica; 

Financiamento. 
 

 

INTRODUÇÃO 

  

Os processos contemporâneos de aceleração das transformações estruturais e 

conjunturais no plano da política internacional implicam em significativos desafios em termos 

de desenvolvimento e soberania para os Estados Nacionais periféricos e semiperiféricos. Estes 

processos evidenciam o aprofundamento ou acirramento da competição internacional entre os 

países desenvolvidos, que se desdobra na disputa por áreas de influência e recursos 

estratégicos (FURTADO, 1992). 

O estudo da Integração Regional torna-se crucial em um momento de acirramento da 

disputa inter-estatal, especialmente para a região sul-americana, composta por Estados com 

diferentes capacidades e muitas assimetrias, que possuem diversas riquezas em recursos 

naturais estratégicos e que se encontram em uma posição relativamente vulnerável dentro do 

 
78 Graduanda em Relações Internacionais e Integração pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana. 

<ana.karolina_morais@hotmail.com> 

 
79 Graduanda em Ciências Econômicas – Economia, Integração e Desenvolvimento pela Universidade Federal da Integração 

Latino-Americana. <carlapaulinoferes12@gmail.com>  
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sistema internacional contemporâneo. Desde os anos 1970 observa-se no cenário internacional 

o acirramento da disputa por mercados e pelo controle de recursos estratégicos de longo 

prazo, especialmente recursos energéticos finitos e que apresentam implicações para o 

crescimento econômico e o equilíbrio de poder entre as grandes potências, o que gera disputas 

hegemônicas em todas as regiões do mundo, contexto no qual a América do Sul está 

indissociavelmente inserida (FIORI, 2008). 

Ao considerar que historicamente há uma tendência dos países centrais de acumulação 

cada vez maior de riquezas e poder (sustentada pela economia de países periféricos), a 

Integração Regional sul-americana torna-se crucial para a ampliação das capacidades de 

segurança, defesa e dissuasão da região, bem como apresenta-se como estratégia fundamental 

para o desenvolvimento conjunto de blocos de países localizados em regiões periféricas ou 

semiperiféricas, visando a promoção da soberania e do desenvolvimento, e um melhor 

posicionamento no sistema internacional (GUIMARÃES, 2008, p. 60). 

 

 

INTEGRAÇÃO REGIONAL: BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E 

TEÓRICA 

 

A integração regional como fenômeno recorrente no sistema internacional pode ser 

observada especialmente após a Segunda Guerra Mundial, conforme Padula (2011, p. 143), 

no marco do que é chamada primeira onda de regionalismo, no qual Raúl Prebisch observou a 

existência de tendências à “deterioração dos termos de troca” e a consequente 

problematização no Balanço de Pagamentos. Dentro deste marco inúmeras iniciativas 

integracionistas surgiram na América Latina, como a Organização dos Estados Americanos 

(OEA) e a Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL): 

 

 

Dentro deste movimento, constituiu-se a Associação Latino-Americana de 

Livre-comércio (ALALC) em 1960, sob os auspícios da CEPAL, que 

posteriormente foi substituída pela Associação Latino-Americana de 

Integração (ALADI), criada em 1980. Ainda, o Pacto Andino foi 

estabelecido em 1969, inicialmente por Bolívia, Colômbia, Chile, Equador e 

Peru. Estas iniciativas de integração da região tinham como característica a 

presença de uma concepção desenvolvimentista, privilegiando um processo 

amplo de substituição de importações e industrialização conjunta dos países 

da região, para diminuir sua vulnerabilidade externa e proporcionar um 

melhor padrão de vida às suas populações, como destaca Prebisch (1959) 
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nos textos da CEPAL, sob o ponto de vista predominantemente econômico. 

(PADULA, 2011, p. 144). 

 

 

Ainda, no início dos anos 50, os governos de Vargas e Perón buscaram a reativação do 

Pacto ABC, que abrangeria Argentina, Brasil e Chile. Porém, o ministro brasileiro das 

Relações Exteriores à época, João Neves da Fortoura, favorecia a vinculação do Brasil com os 

Estados Unidos, ou seja, a via a pan-americanista em detrimento da via sul-americanista que o 

Pacto ABC pressupunha. Posteriormente, em 1967, o governo do presidente Castelo Branco, 

juntamente com o governo argentino, propôs que ambos países formassem uma união 

aduaneira em um prazo de até 5 anos. Novamente as negociações foram paralisadas por 

impasses políticos. 

Esta primeira onda teve uma vida breve, e a partir dos anos 1970, em geral, nos países 

sul-americanos “a proliferação do protecionismo dentro de projetos nacionais individuais; a 

desconfiança mútua causada pelas ditaduras militares; posteriormente, a crise da dívida dos 

anos 1980, e o aumento do protecionismo em alguns países; e a proeminência neoliberal [..]” 

(PADULA, 2011, p. 144) minaram os incipientes processos de integração regional aqui 

presentes. Entretanto, no próprio seio do neoliberalismo das décadas de 1970 e 1980, surgiu a 

segunda onda de regionalismo, baseada inicialmente na integração econômica (especialmente, 

comercial), mas que depois foi se sofisticando até incluir outros temas para além do 

comercial, abrangendo temas voltados ao objetivo de estabelecer na região uma área de livre 

fluxo econômico, concebida como uma etapa para a liberalização econômica internacional 

(idem). Sobre a segunda onda de regionalismo, Padula afirma: 

 

 

Sua característica comum é encarar o processo de integração regional como 

um processo de contínuo aprofundamento, progressivo e irreversível - ainda 

que possam ocorrer retrocessos temporários - na direção do cumprimento de 

etapas, com um último fim a se alcançar: o livre-comércio intrarregional, o 

mercado comum regional, a união monetária regional e, em algumas 

análises, a união política regional (PADULA, 2011, p. 144-145). 

 

 

Somente em 1986 os presidentes Sarney (BR) e Alfonsín (AR) retomaram as 

negociações dentro do Cone Sul, e passou a se consolidar a ideia de integração na região. Em 

1988 se estruturou com prazo de 10 anos o Tratado de Integração, Cooperação e 

Desenvolvimento, que visava eliminar os obstáculos tarifários entre si no comércio de bens e 

serviços. Na opinião de Luiz Alberto Moniz Bandeira: 
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[...] o processo de integração entre o Brasil e a Argentina, iniciado em 1985-

1987 pelos presidentes Alfonsín e Sarney, não visava apenas à formação de 

simples união aduaneira. Tinha também objetivo político e estratégico. A 

perspectiva era a de que a Argentina e o Brasil constituíssem um polo de 

gravitação na América do Sul, núcleo de um futuro mercado comum, 

fundamentado para a formação de um Estado supranacional. Este aspecto 

foi, de certo modo, eclipsado pelo Tratado de Assunção, que os governos de 

Fernando Collor e Carlos Menem celebraram, pelo vezo livre-cambista e 

neoliberal, dominante àquele tempo (MONIZ BANDEIRA, 2009, p. 2). 

 

 

As iniciativas de integração a partir dos anos 1990 são marcadas pelo aprofundamento 

desta segunda onda, aprofundamento o qual pode ser denominado de regionalismo aberto, 

conceito concebido no âmbito da Comissão Econômica para América Latina e Caribe 

(CEPAL, 1994)², ou pode ser denominado de novo regionalismo, conforme o proposto pelo 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID, 2002). Surgido na década de 1980, este 

modelo se estabilizou como modelo de integração regional hegemônico no pós Guerra Fria, 

no contexto de unipolarização mundial dos anos 1990, quando: 

 

 

Passaram então a incluir outros temas e objetivos não econômicos (como 

instituições, marco regulatório, efeitos polarizadores, transformação 

produtiva, valor agregado, tecnologia, infraestrutura, entre outros), mesmo 

que de forma solta ou contraditória, ganhando um caráter mais atrativo e 

palatável, mas mantendo sua essência economicista. Nestas abordagens, a 

ênfase do regionalismo está na criação e aumento da corrente de comércio 

(regional e internacional), e não no desvio de comércio para dentro da 

região, para aproveitar as vantagens do mercado regional (PADULA, 2011, 

p. 146). 

 

 

Foi em 2004, em Cuzco que nasceu o projeto de formação de uma Comunidade Sul-

Americana de Nações, concretizada em 2008, com a efetivação da UNASUL. Esse bloco não 

corresponde uma “expansão” do MERCOSUL”, mas ressalta a necessidade de ampliar as 

ambições e objetivos do MERCOSUL com um caráter heterodoxo. De acordo com Granato 

(2015, p.186) “UNASUL surgirá em um contexto de diversidades na região, e buscará superar 

essas diferenças através da institucionalização de um espaço  de interlocução que permita 

criar consensos a respeito de alguns temas estratégicos, bem como adensar as capacidades 

produtivas próprias , atenuando, assim, o peso de fatores e influências extrarregionais.” Desse 

modo, esse movimento surge na tentativa de romper com o neoliberalismo e o modelo de 

integração economicista, na sua essência nasce buscando respeitar e diminuir as assimetrias 

em diversos aspectos entre os países sul-americanos. 
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Na atualidade, a visão dominante sobre a integração de infraestrutura regional 

concebida na América do Sul é a visão do regionalismo aberto e do novo regionalismo, 

presentes nas principais iniciativas de integração de infraestrutura existentes na região. Essa 

visão prioriza, do ponto de vista da lógica territorial, a noção de que os fluxos econômicos 

internacionais estão gradativamente se sobrepondo ao poder dos Estados e dos seus domínios 

político-territoriais, o que Padula (2011) chama de lógica territorial geoeconômica, que para 

esta visão dominante estaria superando a lógica geopolítica dos Estados nacionais. Esta visão 

reflete sobre a integração de infraestrutura priorizando a criação de corredores de exportação, 

ligando o interior ao litoral para favorecer os fluxos de comércio regional e internacional 

visando a conexão aos mercados globais, bem como o Estado perde relevância nos processos 

de planejamento, financiamento e execução (idem, p. 152-153). 

 

 

O PAPEL GEOPOLÍTICO DA INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA INTEGRADA 

 

A Energia, a partir de uma perspectiva histórica, tem sido um recurso de poder 

indispensável às grandes potências (OLIVEIRA, 2012, p.19), o que se deve em grande 

medida ao fato de que a Energia e o desenvolvimento tecnológico e produtivo andam juntos 

(idem, p.54). Neste sentido, embora a Energia seja um recurso de poder potencial, a mera 

detenção de recursos energéticos não se traduz em poder concreto no Sistema Internacional se 

não houver soberania para a gestão de um Sistema Energético cujo Centro de Decisão 

Energética seja o próprio Estado detentor dos recursos (idem, p.28-29).  Darc Costa (2004, p. 

212) afirma que “Desenvolver é gastar energia, assim como criar energia é desenvolver. O 

homem sempre buscou aprimorar-se da natureza e isso ficou mais fácil quando ele encontrou 

outras energias que não as dos seus músculos.” 

O Sistema Energético, conforme conceituado por Oliveira (2012, p.23), é um sistema 

de impactos sociais, econômicos, políticos e militares que abarca os processos de extração dos 

recursos energéticos, a transformação desses recursos em energia, a infraestrutura para 

geração e transmissão dessa energia e as tecnologias energéticas necessárias para a extração, 

transformação, geração, transporte e armazenamento. O Sistema Energético de um Estado ou 

bloco de Estados depende da capacidade destes de atuarem como um Centro de Decisão 

Energética, ou seja, depende da capacidade destes de planejarem e implementarem suas 

políticas energéticas.  
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Desta maneira, o Centro de Decisão é “a capacidade de gerir o próprio 

desenvolvimento econômico” (MARTINS, 2008, p.14 apud OLIVEIRA, 2012, p.29), logo, o 

Centro de Decisão Energética só se constitui a partir da capacidade de planejamento e 

implementação de uma Estratégia Energética de longo prazo. A Estratégia pode ser 

compreendida como “o conjunto das ações políticas adotadas por um Estado para transformar, 

da forma mais eficiente possível, seus recursos de poder em poder concreto” (OLIVEIRA, 

2012, p.69).  

A partir desta conceituação, uma Estratégia Energética seria composta por uma série 

de processos de tomada de decisão e ações políticas voltadas para a ampliação da soberania e 

da Segurança Energética de um Estado ou bloco de Estados (OLIVEIRA, 2012, p.31). A 

Estratégia Energética é voltada ao desenvolvimento de uma infraestrutura a qual é de suma 

relevância estratégica para um Estado, por impactar diretamente seu setor produtivo e, 

portanto, seu próprio desenvolvimento econômico e social: a infraestrutura energética (idem, 

p.71-72).  

Todos estes conceitos – Sistema Energético, Centro de Decisão Energética e Estratégia 

Energética – são importantes para analisar a Geopolítica Energética enquanto “conjunto dos 

elementos geopolíticos e estratégicos que influenciam a exploração, a infraestrutura, o 

transporte e o uso final dos recursos energéticos” (OLIVEIRA, 2012, p.77). Pela análise da 

Geopolítica Energética são levados em consideração elementos como a disposição geográfica 

dos recursos energéticos primários, os mecanismos transformadores destes recursos em 

Energia, bem como o acesso a fontes de suprimento de recursos energéticos externas aos 

principais países consumidores (CONANT&GOLD, 1981, p.18-19 apud OLIVEIRA, 2012, 

p.81) e, por conseguinte, a relação entre países exportadores e importadores de recursos 

energéticos (FUSER, 2013, p.3 do cap.4).  

Há ainda outro conceito-chave para a análise da Geopolítica Energética: o conceito de 

Segurança Energética, que pode ser compreendida “como o estado ‘ideal’ em que um país ou 

região têm um nível de disponibilidade de energia que seja suficiente para manter taxas 

razoáveis de crescimento econômico e desenvolvimento” (OLIVEIRA, 2012, p.82). Para 

assegurar sua Segurança Energética no longo prazo, a Estratégia Energética de um Estado ou 

bloco de Estados pode ser: (i) uma estratégia de autossuficiência energética, (ii) uma 

estratégia de segurança de fornecimento externo de energia ou (iii) uma estratégia de 

integração energética regional (idem, p.83-84). 
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 Uma vez que crescimento econômico de longo prazo – dependente de inovações 

tecnológicas – e a concentração de poder estão intrinsecamente relacionados com a ascensão e 

queda de hierarquias globais e regionais (RASLER & THOMPSON, 2000, p.305 a 308), a 

Energia detém um papel decisivo nos processos de ascensão de novos polos de poder 

mundial. E uma vez que os níveis de consumo energético das grandes potências, em geral, 

não acompanham os níveis de produção energética nesses países (FUSER, 2013, p.16 do 

cap.4), há uma tendência à dependência de importação de recursos energéticos por parte dos 

Estados mais poderosos do mundo que a médio e/ou longo prazo pode levar ao tensionamento 

das relações entre esses pólos de poder, bem como ao tensionamento das relações destes com 

a periferia do sistema. 

Neste sentido, a infraestrutura energética é crucial para a defesa da autonomia da 

América do Sul, uma vez que o sistema internacional passa por um momento de acirramento 

da disputa inter-estatal e, a região sul-americana, composta por Estados que possuem diversas 

riquezas em recursos naturais, se encontra em uma posição relativamente vulnerável dentro do 

sistema internacional contemporâneo, quando comparada a outras regiões que possuem 

avançadas capacidades defensivas e ofensivas.  

Desde os anos 1970 observa-se no cenário internacional o acirramento da disputa por 

mercados e pelo controle de recursos estratégicos de longo prazo, especialmente recursos 

energéticos, o que gera disputas hegemônicas em todas as regiões do mundo, contexto no qual 

a América do Sul está indissociavelmente inserida (FIORI, 2008). Portanto, para garantir sua 

Segurança Energética, a América do Sul precisa optar por uma Estratégia Energética que lhe 

garanta a soberania sobre a exploração de seus recursos, cada vez mais disputados no âmbito 

internacional. Em todas as possibilidades estratégicas (autossuficiência energética, segurança 

de fornecimento externo de energia ou integração energética regional) a infraestrutura 

energética integrada opera como uma coluna vertebral dos processos de consolidação da 

segurança energética regional. 

A importância geopolítica que a integração de infraestrutura energética possui também 

perpassa a questão do desenvolvimento, ou seja, além da necessidade da infraestrutura 

energética para a defesa da soberania e do território sul-americano, esta é necessária para que 

haja a possibilidade de um desenvolvimento de fora para dentro:  

 

 

Não há a menor possibilidade de construção de um espaço econômico e 

político sul-americano (economicista ou solidarista, não importa) sem um 

amplo programa de construção e de integração da infraestrutura de 
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transportes, de energia e de comunicações dos países da América do Sul 

(GUIMARÃES, 2008, p. 66). 

 

 

Ainda, Darc Costa afirma que: 

 

 

Desenvolvimento é energia. A densidade energética reflete a densidade da 

indústria e a intensidade da atividade agrícola. Incrementando-se estas, 

certamente estar-se-á criando as condições necessárias para erradicar-se a 

pobreza. Aumentando-se a produção de energia, vamos fomentar o 

crescimento da densidade industrial e a intensidade da atividade agrícola 

(COSTA, 2009, p. 451). 

 

 

De acordo com Padula (2011), “há uma relação muito clara entre desenvolvimento e a 

qualidade da infraestrutura”, uma vez que a infraestrutura é fundamental para o 

desenvolvimento integrado de setores e espaços econômicos. Do ponto de vista geopolítico, 

Padula retoma expoentes do pensamento geopolítico clássico como Friedrich Ratzel e 

Rudolph Kjéllen que ressaltavam o papel da infraestrutura “na coesão político-territorial e no 

aproveitamento do potencial geográfico (riquezas naturais) de um espaço político-territorial 

nacional – ou seja, sua feição política e econômica” (idem). Acrescenta: 

 

 

Na esfera interna, o objetivo político da integração deve ser o de afirmar e 

aumentar a legitimidade dos Estados membros, atendendo a demandas e 

condições sócio-políticas internas. No âmbito externo, como objetivo 

geopolítico, o processo de integração deve trabalhar em favor da projeção de 

poder, autonomia estratégica e protagonismo dos países membros como 

boco no sistema internacional – influenciando decisões, sistema jurídico, 

regras e valores, a agenda e os organismos internacionais, que são 

determinantes para distribuição da riqueza e das possibilidades de 

desenvolvimento entre e dentro dos Estados. O poder não deve ser encarado 

somente como um fim, mas também por sua relação fundamental e recíproca 

com a geração de riqueza e acumulação de capital, e com o desenvolvimento 

e justiça social; e, em última instância, para um processo civilizatório mais 

amplo. (PADULA, 2011). 

 

 

Para que possa integrar os seus recursos de poder e avançar na coesão regional, os 

países sul-americanos devem contar com: 

 

 

[...] uma efetiva cooperação entre todos os países, mediante uma ação 

planejada voltada para o desenvolvimento, considerando as vantagens 

comparativas de cada país e o estabelecimento de uma infraestrutura viária e 

energética que atenda ao subcontinente como um todo (COSTA, 2009, p. 

521). 
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Portanto, a integração de infraestrutura energética é estratégica geopoliticamente pois 

possui o potencial de organizar internamente o território regional e amplificar as 

possibilidades de exploração dos recursos naturais, o que em última instância representaria 

uma mola propulsora ao processo de transformação destes recursos de poder em poder 

concreto, ao fomentar o desenvolvimento técnico-científico-produtivo e consequentemente 

diminuir a pobreza, elevando as capacidades de projeção geopolítica da América do Sul. 

 

 

AS CONDIÇÕES ATUAIS DA INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA INTEGRADA 

NA AMÉRICA DO SUL 

 

Durante a década de 1990 o processo de reformas políticas e econômicas em parte 

significante da América Latina e do Caribe afetou, em diferentes graus, as estruturas 

econômicas e produtivas dos países da região. As reformas estruturais dos 90 e a consequente 

abertura comercial levou ao incremento do capital privado no desenvolvimento da 

infraestrutura de serviços públicos, que foi um ponto crucial no conjunto das reformas 

implementadas, “devido ao grande déficit que acumulava o investimento no setor por conta da 

delicada situação fiscal dos países da América Latina dada a uma sequência de crises internas 

e externas” (SANTIAGO, 2011, p. 8). 

A intensificação da participação de investimentos privados na área de infraestrutura é 

acompanhada pela diminuição dos investimentos públicos e uma consequente diminuição 

total dos investimentos na área. 

 

 

Nas últimas décadas, o investimento em infraestrutura caiu drasticamente na 

maioria dos países da América Latina e do Caribe. O investimento público 

neste setor baixou de 3,1% do produto interno bruto (PIB), entre 1980-1985, 

para 0,8% entre, 1996-2001, em seis grandes países da região, enquanto o 

investimento privado aumentou de 0,6% para 1,4%. A partir de 2002 até 

2006, tanto o investimento público quanto o privado se mantiveram em 1% 

do PIB. Se considerarmos o investimento total nesses países entre 1980-

1985, tem-se uma média ponderada de 3,7% do PIB e entre 1996-2001 

decresceu para 2,2%. As únicas exceções são Chile e Colômbia, que 

registraram notável expansão desde o início da década de 1990 (não se tem 

dados completos disponíveis para o Caribe), porém, a partir de 2001, 

iniciou-se uma queda. (SANTIAGO, 2011, p. 9). 
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Ainda segundo a autora, a partir de 2002 os investimentos voltaram a aumentar, porém 

não de forma muito expressiva, e a diminuição do investimento público pode ser explicado 

pela austeridade fiscal, resultado das crises macroeconômicas que afetou a região entre os 

anos 80 e 2000. Como resultado do aumento das inversões privadas, Santiago destaca que as 

parcerias público-privadas (PPPs) estiveram majoritariamente orientadas para a evasão de 

restrições fiscais, mais que para a eficiência de projetos, além da renegociação de concessões 

ter uma alta incidência na região, o setor público assumir os riscos que não lhe correspondiam 

e as demandas técnicas e institucionais acarretadas pela participação privada serem maiores 

do que o previsto inicialmente (2011, p. 11-12). 

Conforme as tabelas abaixo demonstram, há na América do Sul 5 gasodutos e 6 

centrais e interconexões elétricas que interligam a região: 

 

 



KERR OLIVEIRA, L.; GRASSI, J. M.; WEXELL SEVERO, L.; CARVALHO, W. R. (2019) [orgs.].  

Estudos Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional.  
ISAPE, Porto Alegre, RS. / NEEGI, UNILA, Foz do Iguaçu, PR. 

267 

 

 

 

As assimetrias econômicas possibilitam que as estruturas para transporte de gás e 

geração de energia elétrica dentro do Cone Sul estejam mais solidificadas se comparadas com 

os países andinos. Podemos verificar que não houve um “esforço sul-americano” em realizar 

tais obras, a maioria do acordos (até mesmo do Cone Sul) são assinados de forma bilateral, o 

que dificulta também o processo de financiamento (PAZ e NUNES, 2011, pg. 101). As 

centrais e interconexões elétricas também possuem mais estruturas no Cone Sul do que na 

região andina, porém, seguem o mesmo padrão observado nas obras de gasodutos, estando 

calcadas em acordos bilaterais. De maneira geral, nos países andinos a infraestrutura 

energética é muito débil quando comparada com a infraestrutura presente no Cone Sul, e 

ademais, não há interconexões entre os dois pólos (andino e sulista), acentuando a falta de 

integração energética da região. 

O aumento da utilização de energia e a busca por suas novas tecnologias anda de mãos 

dadas com o desenvolvimento econômico e posteriormente a possível assimilação com a 

redução da pobreza. A América do Sul é de fato autossuficiente na questão energética e 

altamente complementar entre as regiões, mas há uma debilidade na infraestrutura que não 
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permite que essas conexões sejam alcançadas em sua totalidade, tanto nos países andinos 

(Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela) como no Cone Sul (Chile, Paraguai, 

Uruguai, Argentina e Brasil). A região possui em sua totalidade bacias hidrográficas, gás 

natural, petróleo, fontes de energia hidráulica e térmica, bem como reservas de carvão  (PAZ 

e NUNES, 2011, pg. 99-100). 

Oliveira e Alveal (1991) descrevem processos complementares que podem ser 

aplicados na América do Sul: devido às características geográficas e climáticas muito 

heterogêneas, é possível que suas bacias produzam energia por todo o ano, de acordo com a 

sazonalidade. Essas diferenças também influenciam diretamente na demanda e oferta 

energética de cada país, potencializando a complementaridade entre a produção de energia 

hidrelétrica dos países sul-americanos. Além disso, a integração das infraestruturas 

energéticas, que levaria à diminuição dos custos de investimentos e de operação da produção, 

armazenamento e distribuição de energia, também é potencializada pelas reservas energéticas 

dos países da região, conforme a tabela a seguir: 

 

  

Conforme a tabela acima, as reservas dos países sul-americanos podem ser 

complementares. Isto porque há pouca concentração de vários recursos em um único país, 
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sendo que, em linhas gerais, recursos abundantes em um país são escassos em outros. Nesse 

sentido, Guimarães (2008, p. 61-62) pontua os elementos que possibilitariam a reciprocidade 

energética entre as nações sul-americanas. O Brasil possui abundância de minério de ferro de 

alta qualidade enquanto, sua vizinha Argentina, não. Colômbia possui dentro de suas 

fronteiras uma enorme quantidade de carvão, em detrimento das reservas brasileiras. Já a 

Venezuela, com a sua rica reserva de petróleo e gás destoa totalmente da situação que passam 

os países do Cone Sul condenados (pelo menos por ora) pela  incapacidade de auto suficiência 

e dependência desses recursos para estimular seu desenvolvimento. O caso da Bolívia envolve 

a dicotomia entre suas enormes jazidas e obstáculos que obstruem sua ampliação de extração, 

o Chile possui uma das maiores reservas de cobre do mundo e o Paraguai possui expressivo 

potencial hidroelétrico. Estas potencialidades combinadas através de uma infraestrutura 

energética integrada adequada poderia elevar significativamente os níveis de eficiência 

energética da região. 

 

 

AS INICIATIVAS EXISTENTES: IIRSA, COSIPLAN E INSTITUIÇÕES DE 

FINANCIAMENTO 

 

Com a criação do Mercosul em 1985, a infraestrutura passou a ser considerada um 

pilar importante do processo de integração sul-americano, sob a lógica do regionalismo 

aberto e do novo regionalismo. Ocorreu então, no último mandato do presidente Fernando 

Henrique Cardoso, em 2000 a primeira reunião que contou com a presença de todos os Chefes 

de Estado dos países sul-americanos (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, 

Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela) com intuito de debater e edificar as 

demandas dos projetos que estavam para ser criados. 

Desse modo, se consolidou um mecanismo entre os governos sul-americanos, com o 

objetivo de impulsionar o processo de integração de infraestrutura via projetos comuns, 

visando a infraestrutura de energia, transportes e comunicações. Imersa em uma conjuntura de 

abertura comercial, os projetos da IIRSA acentuava a posição dos países periféricos no 

sistema como fornecedores de insumos ou de bens com pouco valor agregado, enfocando a 

criação de infraestrutura que operasse como "corredores de exportação", ou seja, grandes 

corredores para escoamento majoritário de bens primários para o mercado internacional, 
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tendo como ambição apenas a proteção das oscilações do comércio internacional (PADULA, 

2011). 

Nessa perspectiva, o Investimento Estrangeiro Direto (IED)80 e o capital privado eram 

encarados como fatores essenciais para alcançar o desenvolvimento. A iniciativa teve como 

propulsores o Banco Internacional de Desenvolvimento (BID) e o Fundo Financeiro para o  

Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), bem como foi acordado que a maior parte dos 

projetos seriam embasados em parcerias público-privada (PPP):  

 

 

A IIRSA nasce com uma concepção de alavancar os investimentos privados 

na infraestrutura regional. Os investimentos na área, no Brasil, começavam a 

diminuir com a redução da agenda privatizadora empreendida na década de 

noventa. Nessa linha, nos anos noventa, grande parte dos investimentos no 

setor foram direcionados à transferência de ativos, e não a novos 

investimentos. Com a infraestrutura deficiente, a míngua dos investimentos 

externos, bem como os nacionais, privados e a crise fiscal do Estado face às 

turbulências financeiras, a IIRSA representa uma tentativa de resgatar a 

corrente de investimentos em infraestrutura para a região (COUTO, 2011, p. 

296 apud PADULA, 2010, p. 23-24). 

 

 

Juntamente com a perspectiva de Brasil: 

 

 

a IIRSA privilegia uma visão estática e não dinâmica de longo prazo, bem 

como a participação privada, que canaliza seus recursos de acordo com sua 

visão particular. Diante de tais constatações, apontamos que o critério 

utilizado pela carteira IIRSA para eleição de projetos tende a aprofundar a 

atual forma de inserção internacional dos países da região, perpetuando suas 

assimetrias… Percebemos um projeto baseado e uma forma de infraestrutura 

voltada ‘para fora’, reforçando a tendência primário-exportadora dos países 

da região. Os principais centros produtores e consumidores da região não 

serão interligados entre si. Assim, este projeto expandiria a competitividade 

e as complementaridades estáticas da região, mantendo os países em 

condição de subdesenvolvimento (BRASIL, 2008, p. 4). 

 

 

No entanto, na visão mais otimista de Guimarães, 

 

 

A Iniciativa para a Integração da Regional Sul-Americana (IIRSA), em 200, 

foi um passo de grande importância neste esforço de planejamento, que 

 
80  “Investimento estrangeiro direto (IED) é todo aporte de dinheiro vindo do exterior que é aplicado na estrutura 

produtiva doméstica de um país, isto é, na forma de participação acionária em empresas já existentes ou na criação de novas 

empresas. Esse tipo de investimento é o mais interessante porque os recursos entram no país, ficam por longo tempo e 

ajudam a aumentar a capacidade de produção, ao contrário do investimento especulativo, que chega em um dia, passa pelo 

mercado financeiro e sai a qualquer momento.” WOLFFENBÜTTEL, A. Revista IPEA. Ano 3. Edição 22 - 5/5/2006.  
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necessitava para se concretizar da alavanca regional do financiamento 

(GUIMARÃES, 2008, p. 67). 

 

Posteriormente a IIRSA é incorporada pela UNASUL e, em 2009 em uma reunião da 

UNASUL, atendendo a demanda por mudanças já vistas acima, é criado o Conselho Sul-

Americano de Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN). Esse esforço teria como fim 

“gerar novas formas de financiamento, e ir mais além de fatores meramente técnicos para a 

execução de projetos.” (GRANATO, 2015, p. 203). Estas iniciativas e outras contam com 

inúmeros projetos que atualmente são desenvolvidos através de diferentes fontes de 

financiamento, e em diferentes âmbitos políticos. 

 

 

FUNDO DE CONVERGÊNCIA ESTRUTURAL DO MERCOSUL (FOCEM) 

 

Os objetivos do fundo consistem em financiar programas com intuito de promover a 

convergência estrutural; desenvolver a competitividade; promover a coesão social, em 

particular das economias menores e regiões menos desenvolvidas e apoiar o funcionamento 

da estrutura institucional e o fortalecimento do processo de integração, em geral, visa 

promover a diminuição das assimetrias entre os países do MERCOSUL81. Desse modo, os 

projetos de interconexão que promovem a integração de infraestrutura energética no âmbito 

do FOCEM são os seguintes: 

 

 
81  Informações retiradas do site do FOCEM: < https://focem.mercosur.int/>. 
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BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES) 

 

Essa instituição pública brasileira está cotada como o terceiro maior banco de 

desenvolvimento do mundo. Com mais de US$ 300 bilhões em ativos, está atrás apenas dos 

também públicos KfW Bankengruppe da Alemanha (KfW) e do China Development Bank 

(CDB). Seus ativos correspondem a 3 vezes os ativos do BID e  15 vezes os da CAF 

(SEVERO, 2015, p. 263-264). 

No ano de 2003 aconteceu o Seminário Internacional de Cofinanciamento BNDES-

CAF e posteriormente ambas instituições assinaram um acordo de atuação conjunta no 

continente, visando o fortalecimento da integração regional, especialmente por meio do 

financiamento de projetos de infraestrutura. O BNDES pode atuar na facilitação das 

transações financiando empresas brasileiras de bens e serviços para executar obras no 

exterior, como oferecendo créditos para a realização de obras de infraestrutura (BNDESExim 

Pós embarque de serviços) e proteção financeira de empresas brasileiras82.  

Novamente, de  acordo com Severo, “As iniciativas vêm beneficiando diversos níveis 

da cadeia produtiva brasileira, desde os setores de mecânica, metalúrgica, siderúrgica e 

material elétrico, até química e petroquímica.” (2015, p. 263) Além disso, o BNDES 

representa uma relevante opção de financiamento para o setor de infraestrutura devido 

principalmente às condições de pagamentos que oferece, incluindo prazos e juros, da mesma 

maneira que não impõe restrições ao crescimento e não exigem a abertura econômica do país 

que está recebendo a obra. Os projetos de infraestrutura financiados pelo BNDES estão 

dispostos na tabela a seguir: 

 
82  Informações retiradas do site do BNDES: < https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home>. 
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BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID) 

 

Surgiu em 1959 através dos países membros da Organização dos Estados Americanos 

(OEA). O BID tem como objetivo aumentar a qualidade de vida das populações americanas 

através de empréstimos, subsídio, apoio técnico e pesquisas em saúde, educação e 

infraestrutura da América Latina e Caribe. Trabalha com o conceito de desenvolvimento 

como meio de proporcionar soberania e estimular a capacidade institucional do Estado, bem 

como promover o Estado de Direito. Em 2016, o BID contou com US$9.3B de empréstimos 

aprovados. O banco está em conformidade com algumas prioridades que incluem: 1) reduzir a 

pobreza e as desigualdades sociais, 2) suprir as necessidades dos países pequenos e 

vulneráveis, 3) promover desenvolvimento através do setor privado, 4) enfrentar a mudança 

climática, energia renovável e sustentabilidade ambiental e, 5) promover a cooperação e 

integrações regionais.83 

Por mais que o BID não seja um banco latino-americano, tem como membros todos os 

países presentes na IIRSA, e apresenta dois projetos de financiamento de interconexão 

energética, conforme a tabela mostra: 

 
83  Informações retiradas do site do BID: < https://www.iadb.org/pt>. 
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BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA (CAF) 

 

Sediado em Caracas, é um banco de desenvolvimento fundado em 1970, formado por 

19 países - 17 da América Latina, além de Espanha e Portugal. Atua promovendo o 

desenvolvimento interno em cada país e na promoção da integração regional na América 

Latina, através de recursos para a realização de vários serviços financeiros, de alto valor 

agregado, para clientes dos setores público e privado.84 Os projetos de infraestrutura 

energética que já foram financiados pelo CAF estão expostos na tabela abaixo: 

 

 

 

 

 
84 Informações retiradas do site do CAF: < https://www.caf.com/>. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando as potencialidades energéticas da América do Sul (de acordo com as 

reservas energéticas da região) e as obras de infraestrutura energética integrada existentes na 

região, podemos levantar a hipótese de que essas potencialidades estão sendo sub-

aproveitadas pela infraestrutura atual. Desta forma, o potencial energético da América do Sul, 

incluindo suas potencialidades de complementaridade, tem ainda muito a ser explorado, 

porém, a infraestrutura instalada na região dificilmente corresponde à este potencial. 

Os fundos de fomento à obras de infraestrutura na região financiam diretamente 

apenas alguns poucos projetos, e há uma forte tendência para que a infraestrutura energética 

seja construída a partir de acordos bilaterais, tendo dois pólos principais de integração, um na 

região andina e outro no Cone Sul, e estes dois pólos não estão integrados entre si, outro fator 

que dificulta o avanço da integração na região. 

A integração de infraestrutura energética apresenta-se como uma importante estratégia 

para o fortalecimento da soberania sul-americana e para o seu maior desenvolvimento, 

entretanto, ainda avança lentamente. Este é um desafio que a América do Sul deverá enfrentar 

pelas próximas décadas, uma vez que esta se insere em um contexto internacional de 

acirramento de disputas, especialmente por recursos naturais energéticos, e suas capacidades 

produtivas e, consequentemente, geopolíticas, dependem diretamente de sua segurança 

energética a nível regional. 
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APUNTES SOBRE LAS FORMAS DEL REGIONALISMO 

LATINOAMERICANO Y DESAFIOS DE LA INTEGRACIÓN 

CONTEMPORÁNEA85 

 

Germán Burwood Clavijo86 

 

RESUMEN 

 

El presente artículo es producto de reflexiones sobre los desafíos impuestos a la integración 

latinoamericana contemporánea por parte de la crisis política que ha puesto en jaque a los marcos 

teóricos que interpretaban el regionalismo, por un lado, y a las propuestas de clasificación de las 

experiencias concretas, por otro. Entre las manifestaciones más recientes del regionalismo 

latinoamericano (década de 1990 en adelante), centramos la atención en tres formas principales: 

regionalismo abierto, regionalismo posliberal y regionalismo poshegemónico. Los esfuerzos por 

interpretar el período ‘neodesarrollista’ (2005-2015/2016) desde el ángulo de la integración regional, 

han dado en consagrar propuestas como las del regionalismo posliberal y poshegemónico. Asimismo, 

otros enfoques se han concentrado en realizar clasificaciones derivadas de las experiencias concretas, 

resultando en la idea bastante generalizada de un continente fisurado, con una cara volcada al libre 

comercio, apostando a la cuenca del Pacífico, y otra, en la costa atlántica, preocupada en ensayar 

modelos alternativos de integración. El objetivo principal del texto es el de relativizar la validez de 

estas propuestas desde el viraje político sufrido en los últimos años en nuestros países.  

 

Palabras clave: integración – regionalismo – crisis política – regionalización – América Latina. 

 

 

RESUMO 

 

O presente artigo é produto de reflexões sobre os desafios postos à integração latino-americana 

contemporânea pela crise política que pôs em xeque os marcos teóricos que interpretavam o 

regionalismo, de um lado, e as propostas de classificação das experiências concretas, de outro. Dentre 

as manifestações mais recentes do regionalismo latino-americano (a partir dos anos 1990 em diante), 

centramos nossa atenção em três formas principais: regionalismo aberto, regionalismo pós-liberal e 

regionalismo pós-hegemônico. Os esforços para interpretar o período ‘neo-desenvolvimentista’ (2005-

2015/2016) desde o viés da integração regional, consagraram propostas como as do regionalismo pós-

liberal e pós-hegemônico. Da mesma maneira, outros enfoques tem-se concentrado em realizar 

classificações derivadas das experiências concretas, resultando na ideia bastante difundida de um 

continente fissurado, com uma cara voltada ao livre comércio, apostando à bacia do Pacífico, e outra, 

na costa atlântica, preocupada com ensaiar modelos alternativos de integração. O objetivo principal do 

texto é o de relativizar a pertinência destas propostas após a virada política sofrida em nossos países 

nos últimos anos.  

 

Palavras-chave: integração – regionalismo – crise política – regionalização – América Latina.  

 
 

 
85  Este artículo es resultado de una adaptación de un texto presentado a la disciplina Integração Sulamericana: 

Teorias e Processos, impartida por el Prof. Dr. Fábio Borges y el Prof. Dr. Luciano Wexell Severo, en el PPGICAL-UNILA.  
86  Mestrando, bolsista no Programa de Pós-graduação em Integração Contemporânea de América Latina (PPGICAL) 

na Universidade Federal da Integração Latinoamericana. (german.clavijo@aluno.unila.edu.br)  

mailto:german.clavijo@aluno.unila.edu.br
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INTRODUCCIÓN  

 

El objetivo principal de estas líneas, es el de esbozar un panorama de los últimos 

movimientos del regionalismo y la integración latinoamericanos, para colocar algunas 

cuestiones atinentes a los desafíos que enfrenta el proceso integrador desde los últimos años. 

Las principales formas que adoptó el regionalismo desde la década de 1990 en América 

Latina serán contrastadas con las experiencias de estrategias concretas adoptadas por los 

países. Sin la intención de minimizar esfuerzos analíticos que llegaron a afianzarse en el 

ámbito académico de las relaciones internacionales, pretendemos, al final de este breve 

artículo, haber conseguido arrojar luz sobre la necesidad de relativizar las clasificaciones 

basadas en la oposición, más o menos tajante, entre una América Latina pacífica, liberal, y 

otra atlántica, ‘neodesarrollista’.  

Las clasificaciones, como toda violencia practicada a la realidad en el acto del análisis 

científico, no pueden ser consideradas como siendo ajenas al movimiento constante y 

contradictorio de la historia. El resultado de las mismas, en nuestro caso, las tipologías de 

grupos de países, ejes o bloques, es mutable y cumple una función principalmente explicativa. 

Es a través de este lente que se enfocan las reflexiones de este trabajo.  

Hecho este pequeño resguardo, cabe comenzar por resaltar que la integración debe ser 

entendida como un proceso y, por ello, se hace necesario contextualizar en el tiempo y en el 

espacio el actual momento de la misma. Para el profesor Nilson Araújo de Souza (2012), el 

fenómeno de la ‘regionalización’, o lo que para él es lo mismo, la integración, es una de las 

marcas principales del mundo contemporáneo. A partir de esta afirmación, se dispone a 

estudiar la integración latinoamericana desde el ángulo de la historia de la economía política 

mundial y sus repercusiones en el continente. Parte del presupuesto de que los países 

latinoamericanos vieron reducidas sus posibilidades de profundizar la integración regional 

cada vez que sus economías se encontraban más integradas al sistema mundial y, por el 

contrario, siempre que hubo alguna traba para la inserción internacional de los países 

latinoamericanos, el proceso integrador, de algún modo u otro, avanzó (SOUZA, 2012). Es 

con base en tal razonamiento que presenta su propuesta de análisis de las «olas de 

integración». Esta suerte de periodización es de gran utilidad práctica para intentar 

comprender el desarrollo de la integración latinoamericana y describir el contexto en que se 

desenvuelve el momento actual de la misma.  
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En el tiempo de publicación de su emblemático artículo (SOUZA, 2012), entendía el 

autor que experimentábamos, desde 2003, la 4ª ola de la integración latinoamericana en la 

cual «la emergencia de gobiernos progresistas y el fracaso del ALCA abren nueva era en la 

integración latinoamericana». Para llegar a ello, nos recuerda, hubo la 1ª ola que en su 

extensión desde las independencias nacionales hasta la gran crisis económica de 1914-1945 

en el mundo, estuvo dominada por la disputa entre Estados Unidos e Inglaterra por la 

hegemonía en la región. Dicha disputa supuso un fuerte impedimento a la integración. La 2ª 

ola, sujeta a la consolidación de la hegemonía de los Estados Unidos en la economía mundial, 

se reveló nuevamente un atasco en la integración latinoamericana entre la gran crisis de 1914-

1945 y finales de la década de 1960. 

El pasaje de los años 1960 a la década de 1970 marcó el inicio de la 3ª ola de la 

integración (SOUZA, 2012). Este cambio de década coincidió con un declive de la economía 

estadounidense que dio cierto margen al avance de la integración latinoamericana. Durante 

este período surgieron varias de las principales iniciativas que existen hasta el día de hoy. A 

saber, son esencialmente el Pacto Andino (1966 y 1969), el Sistema Económico 

Latinoamericano y del Caribe – SELA (1975), la transformación de la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio – ALALC (1960) en Asociación Latinoamericana de 

Integración – ALADI (1980), el Grupo de Río (1986), el Convenio de Cartagena (1984), el 

Mercosur (1991) y la Comunidad Andina de Naciones – CAN. La apertura de este ambiente 

propicio a la integración, estuvo cimentada en la incapacidad del gobierno estadounidense de 

desestabilizar por completo la coordinación de los gobiernos de la región. Si la política 

externa del gigante norteamericano venía siendo el principal obstáculo a la integración, el 

Prof. Souza (2012) entiende que en la 3ª ola el gobierno estadounidense apenas pudo 

modificar la naturaleza del proyecto, debido al deterioro de su economía. En ese sentido se 

desvirtuaron, en los ’90, las iniciativas más importantes, la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), hacia los términos del naciente regionalismo 

abierto.  

De esta manera, partimos del entendimiento de que la integración latinoamericana ha 

sido, en todos los períodos históricos, un proceso con altos y bajos, así como encaminado en 

varias direcciones distintas e incluso opuestas. Por eso la alusión a las ‘olas’ del Profesor 

Nilson. En concordancia con nuestro objetivo de dar un panorama de las limitaciones y los 

desafíos que enfrentan los regionalismos latinoamericanos, este artículo se divide en tres 

partes principales. En un primer momento, indagaremos en los últimos movimientos teóricos 
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del regionalismo y la integración latinoamericana. La comprensión de la necesidad de adoptar 

un esquema teórico-metodológico que explicase la integración regional sin atarse a las 

enseñanzas del modelo europeo, hizo surgir el enfoque del New Regionalism. Entre las 

experiencias concretas latinoamericanas, los emprendimientos del regionalismo abierto en la 

década de 1990 y del regionalismo posliberal (SANAHUJA, 2008) y poshegemónico 

(RIGGIROZZI & TUSSIE, 2012) en el inicio del siglo XXI, dominaron los debates 

académicos.  

La segunda sección está dedicada a las principales formas que adoptó el regionalismo 

latinoamericana a comienzos del siglo XXI. Las regionalizaciones que ensayan Briceño 

(2013) para el conjunto de los países y Barros & Ramos (2016) para la estrategia de la política 

externa brasileña, serán tratadas en este apartado.  

Por fin, se colocarán algunos cuestionamientos acerca de los desafíos que enfrentan 

esas regionalizaciones, de cara al fin de ciclo de bonanza económica que gozaran nuestros 

países desde la década pasada (SARAIVA & VELASCO JÚNIOR, 2016; SANAHUJA, 

2016), por un lado, y a la crisis política y vuelco a la derecha, por otro.  

 

 

PRINCIPALES MOVIMIENTOS TEÓRICOS DEL REGIONALISMO 

LATINOAMERICANO A FINES DEL SIGLO XX E INICIOS DEL SIGLO XXI 

 

EL ENFOQUE DEL NUEVO REGIONALISMO 

 

Podemos definir el regionalismo como un «proceso consciente de diseño y aplicación 

de políticas comunes y coordinadas para organizar un espacio geográfico regional 

determinado» (SANAHUJA, 2008). El geógrafo francés Yann Richard (2014) también lo 

entiende así; el regionalismo es para él fruto de una acción estratégicamente planeada por uno 

o más agentes. El lado ideológico del regionalismo, resalta Richard (2014), es la forma 

política bajo la cual se establece un pensamiento dirigido a dar prioridad estratégica a la 

vecindad geográfica.   

Ahora bien, el regionalismo, tal como definido, no siempre ha sido abordado de la 

misma manera en la academia. Una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, los estudios 

sobre la integración regional fueron pautados por manifestaciones de formas regionalizadas de 

mercados que, como consecuencia del proteccionismo instaurado, eran altamente regulados. 
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En ese contexto, se organizó el enfoque que se ha dado en llamar Old Regionalism (viejo 

regionalismo), dominado por el tinte neofuncionalista87 de sus análisis (RIGGIROZZI & 

TUSSIE, 2012). El viejo regionalismo apareció en el ambiente académico europeo en plena 2ª 

ola de la integración latinoamericana (SOUZA, 2012) que, pese a contar con el envión del 

nacional-desarrollismo, no consiguió avances sustantivos.   

La década de 1980 se vio marcada por la desregulación de los mercados 

internacionales y la decadencia de los gobiernos autoritarios en el Cono Sur de América 

Latina; hecho este por el cual, se elevó la necesidad de renovar los estudios sobre la 

integración regional. En contraposición al viejo regionalismo, surgió el New Regionalism 

Approach como principal paradigma, con el objetivo de superar el neofuncionalismo y los 

estudios centrados en la Unión Europea (RIGGIROZZI & TUSSIE, 2012).  

La distinción entre los abordajes del viejo y el nuevo regionalismo significó la 

definición de dos períodos diferentes en el tratamiento científico del «agrupamiento 

voluntario de países» (MALAMUD, 2013). Mientras que el viejo regionalismo hablaba en 

términos de integración regional, el nuevo regionalismo se encargó de readaptar el discurso a 

las características que la reunión de los países mostraba fuera de Europa. El abordaje 

neorregionalista ubicó en el centro del debate el propio término: ‘regionalismo’. El problema 

del diálogo entre los estudios neofuncionalistas, dedicados a la Unión Europea, y los analistas 

de las experiencias que tomaban lugar en el Sur del mundo, radicaba en la no correspondencia 

entre la concepción de integración del viejo regionalismo y la forma que tomaba la 

integración de los países en otras regiones (MALAMUD, 2013).88  

Fue estimulado por los procesos que inauguraron el nuevo regionalismo que Sanahuja 

(2008) formuló la definición que citamos arriba. A partir de entonces, el regionalismo pasa a 

 
87  El punto de vista del funcionalismo en las relaciones internacionales parte de la premisa de que la forma seguiría a 

la función. Surgió en el período de entre-guerras, teniendo como mayor preocupación, el mantenimiento de la paz. La 

cooperación debiera ser especializada en áreas técnicas específicas, desde donde el hábito de la cooperación tendería a 

transbordarse (spill-over) a otras áreas, como la política (HERZ et al., 2015:38). De vocación principalmente global, el 

funcionalismo también parte del presupuesto racionalista de que los actores buscan la maximización de sus beneficios. Si la 

razón técnica domina las estructuras supranacionales, la obtención del máximo beneficio de la cooperación por áreas —y 

posterior spill-over— no dependería de los fluctuantes centros de poder político (BOTELHO, 2013:37-38). Ya en el 

neofuncionalismo, si bien los agentes públicos son importantes, se deposita mayor confianza en los distintos sectores de la 

sociedad civil que, siempre orientados por la cooperación técnica de algún área en específico, alentarían el proceso de 

cooperación internacional. Otra novedad que introdujo el neofuncionalismo con respecto al funcionalismo fue la vocación 

regional, por entender que la proximidad geográfica favorecería el proceso de spill-over, dada la mayor interdependencia 

entre los vecinos (HERZ et al., 2015:40-41).  
88  Existen, aún hoy, grandes representantes del viejo regionalismo en América Latina. Andrés Malamud (2013) 

demuestra en sus trabajos su adscripción al neofuncionalismo y, siempre apoyado en comparaciones con la Unión Europea, 

sostiene en relación a la integración regional: «either there are sovereign states that voluntarily transfer parcels of sovereignty 

to joint decision-making or there are not, and in this case we do not call it integration» (p.4). Para el mismo autor, si partimos 

de este presupuesto y tenemos en cuenta los tres tipos de condiciones básicas para cualquier proceso de integración (demand, 

supply e inertial), podremos identificar cualquier experiencia de integración en el mundo. Las experiencias latinoamericanas 

no reúnen los requisitos de estas condiciones básicas, según el internacionalista argentino.    
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ser encarado como otra forma de integración regional, diferente de aquella emprendida en 

Europa.  

Pues bien, hacia la década de 1990, había un consenso acerca de la inevitabilidad de la 

expansión del capitalismo a nivel mundial; las políticas liberales, salvo pocas excepciones, 

fueron adoptadas al unísono en América Latina tras la generalización de la idea del fracaso de 

los mercados regulados (RIGGIROZZI & TUSSIE, 2012). Se acababa de consolidar la 

hegemonía unipolar con la caída del muro de Berlín y ello, sin lugar a dudas, condicionaba 

sobremanera las posibilidades de la integración (SARAIVA & VELASCO JÚNIOR, 2016). 

El nuevo regionalismo emerge, entonces, preocupado mucho más con los procesos de 

regionalización, que con las ‘interdependencias’ regionales del viejo regionalismo 

(RIGGIROZZI & TUSSIE, 2012).    

 

 

EL REGIONALISMO ABIERTO 

 

El Mercosur resalta entre las formas de regionalismo que captaron la atención del 

enfoque del nuevo regionalismo en América Latina. Riggirozzi & Tussie (2012) señalan que 

el nuevo regionalismo se pensó en función de trazar caminos para la comprensión de las 

respuestas que las regiones ensayaban ante presiones que la economía globalizada comenzaba 

a ejercer. En ese sentido el Mercado Común del Sur es una expresión concreta de ese proceso. 

Esta y otras experiencias del regionalismo latinoamericano —notoriamente la CAN y el 

Sistema de Integración Centroamericana (SICA)—, son agrupadas bajo la rúbrica del 

regionalismo abierto (SANAHUJA, 2008; BRICEÑO, 2012). 

La definición formal del regionalismo abierto que la CEPAL (1994) propuso gira en 

torno a la promoción de la liberalización de todos los sectores de la economía entre los 

miembros de la región, mucho más allá de las barreras arancelarias. Las bases del 

regionalismo abierto debían ser la proliferación de acuerdos de integración, de base 

eminentemente comercial, para paliar el bilateralismo en un mundo que se configuraba cada 

vez más multilateral —pese a ser unipolar—; el aumento del comercio intrarregional, 

estribado en los tratados comerciales y, concomitantemente, de las inversiones 

intrarregionales; finalmente, ambas progresiones serían tendientes a incrementar la 

interdependencia regional —predilección del enfoque del viejo regionalismo— (CEPAL, 
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1994). En líneas generales, estos eran los fundamentos de la «transformación productiva con 

equidad» que planteaba la CEPAL.  

En definitiva, con la fundación del Mercosur, mediante el Tratado de Asunción el 26 

de marzo de 1991, se construían los marcos regionales para la superación del Estado 

desarrollista y la transferencia a la libre iniciativa privada, de las políticas económicas 

nacionales (BARROS & RAMOS, 2013). El bloque que surgió a través de este tratado, 

desdeñó toda la aproximación estratégica que habían logrado los gobiernos de Brasil y 

Argentina luego de las caídas de sus respectivas dictaduras en los años 1980 (SOUZA, 2012; 

BARROS & RAMOS, 2013). 

En este estado de cosas, a pesar de que la protección de los mercados nacionales tendía 

a disminuir, se abogaba por la preferencia regional, como es de esperarse en las experiencias 

regionalistas, en relación a los socios extra regionales. Es necesario reconocer que, dada la 

profundización del modelo neoliberal en el mundo, el Mercosur, aunque seguía los designios 

del Consenso de Washington, hizo la opción por la dicha preferencia regional como muestra 

de una iniciativa —tímida— de buscar un camino propio (SARAIVA & VELASCO JÚNIOR, 

2016).  

No obstante, en la práctica, a pesar de la orientación original (u oficial) de la CEPAL 

sobre el regionalismo abierto, este acabó siendo la aplicación de políticas comerciales 

transfronterizas de inspiración neoclásica, en las que la integración al mundo —y no a la 

región— era el objetivo principal (BRICEÑO, 2012). Hubo un éxito relativo desde el ángulo 

comercial; no solo aumentó el comercio intrarregional en ese período, sino que la mayor parte 

de esos flujos comerciales corresponde a productos industriales (SANAHUJA, 2016). 

Mientras que para algunos el Mercosur representaba la amenaza de la desindustrialización de 

Brasil, muy por el contrario, el bloque resultó ser gran baluarte de la industria del gigante 

sudamericano que consiguió, mediante la colocación de sus productos en los mercados de los 

demás socios, paliar los efectos negativos del neoliberalismo y la reprimarización de la 

economía (BARROS & RAMOS, 2013). Es de ahí que se desprende, también, el aumento del 

flujo de inversiones entre países de la región, alentando el crecimiento de las ‘multilatinas’ 

(SANAHUJA, 2016), principalmente brasileñas.  

Luego de la recesión económica de 1997-2002 en los países del bloque, no se 

recuperaron, inmediatamente, los niveles de comercio intrarregional ni absoluta ni 

relativamente (SANAHUJA, 2016). Esto se debió, además de al fortalecimiento de China en 

el comercio mundial tras su ingreso a la OMC en 2001 (MEDEIROS, 2006), a las 
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limitaciones del propio regionalismo abierto que, nos recuerda Sanahuja (2016), estaban 

representadas en la baja complementariedad económica, la falta de infraestructura, la poca 

integración entre las cadenas productivas nacionales y la inseguridad jurídica de un modelo de 

integración negativa, entre otras.  

 La evaluación del regionalismo abierto de Sanahuja (2016) es tajante. Los gobiernos 

se centralizaron en una estrategia de implementación ‘parcial’ y ‘selectiva’ del proyecto 

original cepalino. La integración dicha ‘negativa’, esto es, la supresión de barreras al 

comercio, prevaleció por sobre la integración ‘positiva’, basada en la construcción de normas, 

instituciones y políticas conjuntas (SANAHUJA, 2008; 2016; MALAMUD, 2013). Se 

viabilizó el flujo del factor capital, sin darle la misma importancia a otros factores como el 

trabajo (SANAHUJA, 2016). 

El regionalismo abierto latinoamericano fue, a su vez, ‘ligero’, pues de escasa 

densidad institucional e impronta fundamentalmente intergubernamental (SANAHUJA, 

2016). Los gobiernos latinoamericanos, o, más aún, la cultura política de la región se han 

mostrado reticentes a transferir la soberanía a instituciones supranacionales; recuerda 

Sanahuja (2016) que un marco intergubernamental solo es eficiente si se dispone de los 

aparatos apropiados para la conexión de políticas y, en casos como los del Mercosur, han 

predominado los intereses nacionales.89 Otra manifestación de la liviandad del regionalismo 

abierto latinoamericano es, más que el intergubernamentalismo, la diplomacia presidencial 

preponderante de un Mercosur mucho más power-oriented que rule-oriented (MALAMUD, 

2013).    

El desdoblamiento de los procesos de integración latinoamericanos a partir de 

comienzos del siglo XXI habilitó a ciertos sectores de la academia a llamar la atención acerca 

del agotamiento del regionalismo abierto y el inicio de una nueva etapa, o como prefiere el 

Prof. Nilson Araújo de Souza (2012), la 4ª ola de la integración.  

 

 

 

 

 

 
89 «A pesar de que las contribuciones más recientes no nieguen el impacto de las demandas sociales para la construcción de 

las instituciones de un proceso de integración, el intergubernamentalismo considera que la iniciativa se origina de los Estados 

miembros. Por un lado, ellos tendrían su capacidad de decisión reforzada por esas organizaciones, para actuar en situaciones 

que afectan a todos, y por otro, estarían constreñidos por ellas pero no controlados. Los Estados crearían agencias 

supranacionales para determinados objetivos y preservarían su control, pudiendo revertirlas o cambiarlas.» (BOTELHO, 

2013:45, énfasis nuestro)  



KERR OLIVEIRA, L.; GRASSI, J. M.; WEXELL SEVERO, L.; CARVALHO, W. R. (2019) [orgs.].  

Estudos Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional.  
ISAPE, Porto Alegre, RS. / NEEGI, UNILA, Foz do Iguaçu, PR. 

286 

 

REGIONALISMOS POS-LIBERAL Y POS-HEGEMÓNICO 

 

Es indudable que a comienzos del siglo XXI hubo una suerte de «retorno del Estado» 

en América Latina (SANAHUJA, 2008), con la ascensión de gobiernos de izquierda y centro-

izquierda. Fue este el caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Honduras, Nicaragua, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. El desarrollismo impulsado por el Estado volvió a 

colocarse como una posibilidad concreta; se habló de la importancia de un Estado 

«neodesarrollista» (SANAHUJA, 2008; 2016; BARROS & RAMOS, 2013; SARAIVA & 

VELASCO JÚNIOR, 2016). El imperativo de inserción global ya no ocupaba el lugar tan 

privilegiado que ostentara durante la década de 1990 con el regionalismo abierto, o al menos 

la inserción ya no estaba en manos de la iniciativa privada, exclusivamente. 

En los primeros años de esta experiencia neodesarrollista nacieron nuevas iniciativas 

en el plano del regionalismo latinoamericano. Son estas la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Alianza 

Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos 

(ALBA-TCP). Algunos teóricos de las relaciones internacionales ven en los casos particulares 

de UNASUR y ALBA-TCP el surgimiento del regionalismo posliberal (SANAHUJA, 2008) 

e incluso poshegemónico (RIGGIROZZI & TUSSIE, 2012; RIGGIROZZI & GRUGEL, 

2015).  

Ambas propuestas interpretativas —regionalismo posliberal y regionalismo 

poshegemónico— se destapan tras una coyuntura de crisis y cambios políticos respecto del 

regionalismo abierto. Riggirozzi & Tussie (2012) hacen referencia a los años 2000 como una 

década de «renovación política» que se instaló luego del fracaso de la desregulación de los 

mercados. Para las internacionalistas argentinas (RIGGIROZZI & TUSSIE, 2012), la 

principal característica  de esta nueva etapa sería la incorporación de dimensiones normativas 

yendo más allá de los patrones de integración comercial liderados por Estados Unidos y tal 

movimiento, sostienen, no puede ser visto como apenas pasajero.  

La UNASUR fue oficialmente creada en 2008. Sin embargo, sus orígenes pueden muy 

bien ser establecidos en la Primera Reunión de Presidentes de América del Sur, en 2000, 

ocasión en la cual fue lanzada la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 

Sudamericana (IIRSA), posteriormente acogida en el seno del Consejo Suramericano de 

Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) de la UNASUR. Según Barros & Ramos 

(2013), la UNASUR diverge de los cuadros políticos del regionalismo abierto vigente en los 
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años 1990, años estos de consenso neoliberal. Resaltan aun los autores que la UNASUR fue 

concebida como una iniciativa de cooperación y concertación diplomática en América del Sur 

y no como una alternativa comercial (BARROS & RAMOS, 2013). 

Proyectos ya consolidados también sufrieron cambios. Es el caso del Mercosur de los 

primeros años del siglo XXI, que es identificado por Barros & Ramos (2013) como una 

experiencia de transición del regionalismo abierto al regionalismo posliberal. El regionalismo 

abierto en que naciera el Mercosur se agotaría con la ampliación del bloque en al menos 

cuatro direcciones: la promoción de la integración productiva; superación de la fase «Cono 

Sur» y fortalecimiento geopolítico con el ingreso de Venezuela; la reducción de las asimetrías 

y el fortalecimiento de la ciudadanía regional a través de la creación de mecanismos de 

participación más inclusivos (BARROS & RAMOS, 2013). 

Con respecto a la idea particular del regionalismo posliberal, podríamos sintetizar, 

junto con Sanahuja (2008) sus características en los siguientes puntos: a) la priorización de la 

agenda política por sobre la económica; b) el neodesarrollismo pos-Consenso de Washington; 

c) la recuperación del protagonismo de los agentes estatales; d) la promoción de una 

integración positiva, proclive a la creación de estructuras comunes; e) mayor inclinación hacia 

las políticas sociales y redistributivas; f) mayor preocupación con la infraestructura y la 

seguridad energética y g) promoción de la participación para la legitimación social de la 

integración. Con todo y esto, al momento de publicar su trabajo (2008), Sanahuja advirtió que 

no era posible hablar de una nueva etapa de la integración latinoamericana, sino más bien de 

un «período de transición» del regionalismo abierto al posliberal.   

La posición de los defensores del regionalismo poshegemónico va un tanto más allá en 

su empresa analítica. Para Riggirozzi & Tussie (2012), el contexto de «reignición» del 

regionalismo fue caracterizado por la retirada parcial de la injerencia de los Estados Unidos 

en los asuntos internos latinoamericanos. Esto último debido a la crisis financiera que 

comenzara en aquel país en 2008 y la vigilancia que le dedicó a sus problemas internos, así 

como a otras regiones del mundo. Solo a partir de entonces se pudo aprovechar la oportunidad 

de «recapturar» la región para procesos guiados por las autoridades locales.90 El regionalismo 

poshegemónico se manifiesta, entonces en: 

 

 

 
90  «In a context where Washington is aloof, astray and busy keeping above its own with financial fragility, the 

opportunity to recapture the region for regional processes and agendas has not been lost. In this sense, this reignition of 

regionalism is not only post-liberal but also post-hegemonic. In Gramscian fashion, agenda-setting capacities have been set 

free. Changes are already under way shaping alternative spaces, relationships and identities» (RIGGIROZZI & TUSSIE, 

2012:10) 
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(…) estructuras caracterizadas por prácticas híbridas como resultado del 

desplazamiento parcial de formas dominantes de gobernabilidad neoliberales 

lideradas por los Estados Unidos en reconocimiento de otras formas políticas 

de organización y manejo económico de bienes (comunes) regionales 

(RIGGIROZZI & TUSSIE, 2012; traducción libre).91 

 

 

Aunque las autoras están basadas en las condiciones materiales concretas de 

decadencia de la hegemonía estadounidense, de mayor voluntad de autonomía y de 

proliferación de iniciativas regionalistas genuinamente latinoamericanas, salta a la vista su 

filiación al constructivismo92 en las relaciones internacionales, preocupado mucho más con 

las representaciones discursivas y la construcción de identidades que con las circunstancias 

materiales propiamente dichas (HERZ et al., 2015). Precisamente por el cambio en las 

condiciones materiales concretas en nuestros países a partir de 2015, el esquema de los 

regionalismos posliberales y/o poshegemónicos se enfrentan a grandes desafíos.  

Antes de exponer algunos de los desafíos y las críticas que enfrentan estas propuestas 

teóricas, en concordancia con el objetivo de estas líneas, conviene examinar el cuadro de 

regionalizaciones dispuestas a partir de la coyuntura actual de la integración.  

 

 

REGIONALIZACIONES DE LOS REGIONALISMOS LATINOAMERICANOS EN 

EL SIGLO XXI 

 

LOS TRES EJES DE LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA 

 

Agotado —en parte— el regionalismo abierto tradicional, comenzó en América Latina 

la experiencia del regionalismo posliberal o poshegemónico, como expusimos brevemente. Es 

común que en la literatura sobre el asunto se marque su inicio en el 2003 (SANAHUJA, 2016; 

SOUZA, 2012; RIGGIROZZI & TUSSIE, 2012). Fue en ese año que Lula da Silva y Néstor 

Kirchner asumen la presidencia en sus respectivos países, inaugurando el ciclo progresista en 

 
91 «By post-hegemonic we mean regional structures characterized by hybrid practices as a result of a partial displacement of 

dominant forms of US-led neoliberal governance in the acknowledgement of other political forms of organization and 

economic management of regional (common) goods. As we see it this is a relevant contribution to the study of regionalism, 

an issue-area that per se adds an exciting dimension to the study of international political economy for long over-focused on 

advanced industrial states as the systemic rule makers par excellence. » (RIGGIROZZI & TUSSIE, 2012:12) 
92 «Caracteriza o conjunto de trabalhos associados à perspectiva construtivista a tentativa de desnaturalizar os conceitos 

mistificados pela literatura de relações internacionais, como anarquia e interesse nacional. Autores construtivistas conferem 

especial atenção ao processo de formação de identidades e interesses, como esses mudam e qual a relação entre os dois. 

Ideias, valores, normas e crenças devem ser considerados de forma central nas explicações sobre o funcionamento do sistema 

internacional, deslocando a ênfase do mundo material. Seu tratamento das instituições internacionais, e em particular das 

organizações internacionais, é moldado por essas preocupações. » (HERZ et al., 2015:50)  
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el Cono Sur. Determinar esa fecha, da la pauta de la importancia de Brasil y Argentina para 

las iniciativas regionalistas posliberales. Con todo y esto, para Briceño (2013), es más 

apropiado fijar la apertura del ciclo en 2005 cuando en ocasión de la IV Cumbre de las 

Américas en Mar del Plata, un conjunto de presidentes encabezado por Lula, Kirchner y 

Chávez, trabó una querella diplomática contra el grupo propulsor del ALCA, liderado por 

Bush y con el apoyo de Fox, Lagos y Torrijos, entre otros. Esa reunión presidencial terminó 

de sepultar la propuesta del ALCA y obligó a los Estados Unidos a buscar un camino 

alternativo para la profundización del modelo neoliberal en sus vecinos del sur.  

Como primera acción concreta en pos de construir ese regionalismo renovado, en 

clave sudamericana, Briceño señala la Cumbre Suramericana de 2006 en Cochabamba donde 

se sentaron las bases para la refundación de la Comunidad Suramericana de Naciones —

lanzada en la Cumbre de 2004, en Cuzco— con la estructura de la UNASUR, ejecutada en 

2008 en Brasilia. No obstante esto, la agrupación de los países tomó sendas distintas 

(SANAHUJA, 2016; BRICEÑO, 2013). Conforme desglosó Briceño (2013), se trazaron 

básicamente tres modelos de integración desde la década pasada:   

 

 

Es evidente la fragmentación subregional latinoamericana en al menos tres 

ejes: un eje de integración abierta, representado por la Alianza del Pacífico y 

los TLC; un eje revisionista, cuya manifestación es el denominado «nuevo 

Mercosur»; y un eje anti-sistémico personificado por el ALBA. Estos tres 

ejes de integración han adoptado modelos de integración económica muy 

diversos. Mientras el Mercosur revisa su modelo de regionalismo estratégico 

plasmado en el Tratado de Asunción y lo amplía con políticas de 

regionalismo social y regionalismo productivo, el ALBA pretende ser un 

nuevo modelo de integración no basado en el comercio y la ganancia 

mercantil sino en la solidaridad, la complementación y la cooperación. La 

Alianza del Pacífico, por su parte, reivindica las políticas de regionalismo 

abierto, incluso apoyando una estrategia de integración que favorece una 

agenda más propia de iniciativas de tipo norte-sur. (BRICEÑO, 2013:35) 

 

 

El eje de integración abierta está inspirado de alguna manera en el NAFTA y es una 

muestra del agotamiento del regionalismo abierto tradicional, esto es, su versión Sur-Sur, 

propuesta por la CEPAL y aplicada selectivamente en América del Sur como pudimos ver. Es 

el eje que agrupa la mayor cantidad de países, contabilizando todos aquellos que al comienzo 

de la década de 2010 habían firmado TLC con Estado Unidos, de entre los cuales de 

desprenden en 2012 México, Colombia, Perú y Chile al fundar la Alianza del Pacífico 

(BRICEÑO, 2013). La mira de este grupo está puesta en la cuenca del Pacífico, macrorregión 

global en la que se deposita la confianza del desarrollo económico del siglo XXI.  
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De corte netamente comercial, la Alianza del Pacífico se caracteriza por apelar a los 

acuerdos bilaterales Sur-Norte y aunque no posee un tratado fundacional ni estructura 

institucional significativa, suscita el interés de numerosos países de todo el mundo. Genera 

interés, incluso, en países latinoamericanos integrantes de otros ejes, como es el caso de los 

miembros del Mercosur (SANAHUJA, 2016), entre los cuales Argentina, Paraguay y 

Uruguay ya son miembros observadores.  

Su creación se constituyó en una respuesta a los críticos del regionalismo abierto 

(BRICEÑO, 2013). Cabe destacar, asimismo, que pese al aspecto desideologizado que sus 

miembros plenos quieren transmitir, la Alianza posee un claro perfil ideológico-político al 

pretender ganar espacio frente a un ALBA-TCP cuya influencia crecía y un liderazgo 

marcado de Brasil en el frente revisionista (SANAHUJA, 2016; BRICEÑO, 2013).  

El eje anti-sistémico (BRICEÑO, 2013) se corporifica en la figura del ALBA-TCP. 

Lanzada por Hugo Chávez en 2001, se presentó como una alternativa al ALCA que los 

Estados Unidos ansiaban imponer. Pero fue solamente hasta 2004 que adquirió mayor 

legitimidad cuando, en La Habana, los gobiernos de Cuba, Bolivia y Venezuela relanzan la 

propuesta como algo mayor que una simple alternativa apoyada en la voluntad de oponerse a 

la hegemonía norteamericana. A partir de ese año se fijaron metas de cooperación económica 

bien definidas: la creación de Empresas Gran-nacionales, que apuntaban a la consumación de 

proyectos industriales conjuntos. La gran diferencia del modelo económico social de este eje 

en relación a los otros dos es su vocación contrahegemónica y, más aún, no capitalista.   

Por otro lado, en la costa atlántica se erigió el eje revisionista (BRICEÑO, 2013). Es 

representado por el Mercosur «político» que, luego de ser el mayor ejemplo del regionalismo 

abierto Sur-Sur, pasó a cuidar aspectos sociales y políticos a partir de 2003. El proceso de 

revisión del Mercosur está pautado por el fuerte liderazgo brasileño, al igual que en el caso de 

UNASUR, que también se puede decir que forma parte del revisionismo del regionalismo 

latinoamericano, encajando de alguna manera en este eje (BRICEÑO, 2013) 

Muestra de la cara social que se ha pretendido dar al Mercosur son la creación de 

espacios como la Reunión de Ministros y Autoridades del Desarrollo Social (2000); el 

Instituto Social del Mercosur (2007) y el Plan Estratégico de Acción Social del Mercosur 

(2008). Además de la órbita social, el modelo de integración económica de este eje es 

denominado por Briceño (2013) «productivo». Esta arista de la revisión del Mercosur fue 

concebida en el sentido de aunar esfuerzos para integrar las cadenas productivas 

transfronterizas, reducir las asimetrías y promover las industrias nacionales. En función de 
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ello se crearon el Programa Regional de Integración Productiva (2008), el fondo de apoyo a 

las PYMES (2008) y el Fondo de Convergencia Estructural (2005).      

Sanahuja (2016) hace referencia a este eje como siendo de un modelo hibrido. 

Dispuesto alrededor de lo que llama «Consenso de Brasilia», el Mercosur renovado mezcla 

elementos de los otros dos ejes de integración (BRICEÑO, 2013). Si por un lado reúne 

esfuerzos para coordinar políticas sociales de reducción de la brecha de desigualdad y para 

disminuir la asimetrías entre los miembros del bloque, por el otro, no ha roto concretamente 

con el Consenso de Washington (SANAHUJA, 2016; BRICEÑO, 2013).  

 

 

LA ESTRATEGIA BRASILEÑA: INFRAESTRUCTURA REGIONAL Y ESCALAS 

DE INTEGRACIÓN 

  

Los internacionalistas brasileños Barros & Ramos (2013), elaboran en su estudio, un 

«nuevo mapa» de la integración regional cuyo trazado responde a la política externa brasileña 

de los años 2000 en adelante. En resumen, la estrategia brasileña se basa en la integración por 

escalas. La política externa del gigante sudamericano habría proyectado tres círculos 

concéntricos alrededor de su territorio, a partir de los cuales la integración tendría las mejores 

condiciones de avanzar. El primer círculo está limitado al Mercosur, el segundo a la 

UNASUR y el último, en la circunscripción de la Celac; plataformas desde las cuales 

avanzarían la integración productiva, en infraestructura y el afinamiento de un discurso 

latinoamericanista renovado, respectivamente (BARROS & RAMOS, 2013). Conviene 

detenernos brevemente en esta formulación. 

En 2000, durante la Primera Cumbre de Presidentes de América del Sur, fue 

presentada la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana 

(IIRSA), volcada a la fluidez de las exportaciones de productos primarios. Con el ascenso de 

Lula da Silva al poder en 2003, se fortaleció la integración orientada a la realización de 

grandes proyectos de infraestructura, conforme se aceleraba el alza de los precios de las 

commodities agrícolas. Se inauguró así, el modelo bautizado por Barros & Ramos (2013) 

como modelo logístico de integración en América del Sur.  

Los autores afirman que América del Sur es la «circunstancia geográfica de Brasil», à 

la Ortega y Gasset. El Brasil de la última administración de FHC y de los gobiernos del PT 

habría comprendido, según Barros & Ramos (2013), su circunstancia territorial. Hasta 
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entonces no hubo en América del Sur la iniciativa de crear un «espacio integrado», sino más 

bien el acondicionamiento de un territorio abierto a los flujos de comercio y servicios —

claramente visible en el proyecto inicial del Mercosur.  

Para ilustrar el «nuevo mapa», Barros & Ramos (2013) emplean una figura 

eminentemente geográfica que muestra con claridad el cambio que pretenden dejar registrado 

en la integración regional, a partir de la implementación del dicho modelo logístico. Para los 

autores, los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff fueron base para la transformación 

del territorio sudamericano que, podríamos decir, se encontraba desintegrado, en un espacio 

integrado. El pasaje del ‘territorio’ al ‘espacio’ estaría fundamentado en el acomplejamiento 

cualitativo y cuantitativo de las relaciones territoriales, en este caso, entre los países 

sudamericanos. A simple vista, si bien la noción de espacio puede parecer más elaborada, no 

es posible disociar una de la otra (SANTOS, 1996; 2000). En vista de ello, es necesario 

manejar esa idea con cautela, pues de lo contrario estaríamos asumiendo algún tipo de 

relación lineal de la evolución del territorio en espacio. El viraje que el modelo logístico de 

integración supone, en términos de densificación de los flujos transfronterizos y de elevación 

de la región a un plano principal en la política externa brasileña (BARROS & RAMOS, 

2013), no obstante, es innegable.   

La inversión en infraestructura y la integración regional de dicha infraestructura, 

fueron parte fundamental de la estrategia de los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff 

para aumentar su esfera de influencia en los países vecinos. El comienzo de la concreción de 

la IIRSA fue también la punta de lanza que ensanchó el margen de acción de varias empresas 

privadas nacionales —principalmente en el rubro de la construcción civil— y del BNDES 

hacia los territorios de los países vecinos (BARROS & RAMOS, 2013). En ese sentido, cabe 

resaltar que la promoción de la integración regional durante los referidos gobiernos, buscó 

consolidar una región bajo coordinación brasileña: «Dentro da ideia mais ampla de integração 

latino-americana, objetivo constitucional da República brasileira, a região sul-americana passa 

a ser promovida como espaço de ação concreta do Estado (…)» (p.13).    

La propuesta de las escalas de integración regional en América Latina, bajo el 

comando de Brasil, está anclada en la constatación del consenso entre las autoridades de los 

diferentes países respecto a la necesidad de establecer «círculos concéntricos de integración» 

que engloban las tres principales iniciativas que son el Mercosur, la UNASUR y la Celac 

(BARROS & RAMOS, 2013).  
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El tratado que dio origen a la UNASUR fue firmado en 2008 en Brasilia y entró en 

vigor en 2011. Como apunta Sanahuja (2016), es una muestra del liderazgo de Brasil y fue 

pensada de acuerdo al diseño geopolítico de ese país para la integración, dirigido a expandir 

sus intereses en los países del subcontinente. Briceño (2013) ya señaló la participación de esta 

organización en el eje revisionista. En amplia divergencia con el regionalismo abierto de los 

años 1990, la UNASUR fue concebida como una iniciativa de cooperación y concertación 

diplomática en América del Sur y no como una alternativa comercial. Más aún, Barros & 

Ramos (2013) juzgan adecuado aseverar que es la UNASUR el «espacio privilegiado para la 

integración de la infraestructura regional» (p.18), en oposición a la Celac que, por su alcance 

territorial, presenta dificultades para la integración física y sufre, además, de una influencia 

norteamericana más directa. En la escala más amplia de la integración latinoamericana, la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños es el reavivamiento del 

latinoamericanismo y del impulso para superar las dependencias externas (BARROS & 

RAMOS, 2013). 

Del trabajo de Barros & Ramos (2013), se desprende la configuración de la 

integración latinoamericana en tres niveles o escalas diferentes. Escalas estas que están 

dispuestas en círculos concéntricos alrededor de Brasil: Mercosur, Unasur y Celac; tres 

iniciativas que habrían cimentado, en los primeros años del siglo XXI, el liderazgo brasileño 

en la relaciones internacionales latinoamericanas. El proceso de integración se tornó más 

«pragmático» y «realista» tras esta decisión de estructurar la integración a diferentes escalas, 

puesto que, como entienden Barros & Ramos (2013:19), dicha estructura condice con las 

realidades «geoeconómicas y geopolíticas subregionales». El nuevo mapa de la integración 

latinoamericana está modelado en función de la creación de América del Sur como «realidad 

geopolítica» estimulada por la diplomacia brasileña y el enmarañado subregional entre 

crecimiento económico, la hegemonía política del posneoliberalismo, el neodesarrollismo y el 

predominio del Estado ‘logístico’. ¿Cuántos de esos factores componen el entretejido actual, 

luego de la caída del PT en Brasil, en consonancia con el viraje político de otros países que 

fueran dirigidos por el ‘posneoliberalismo’? Arriesgamos a responder que apenas el Estado 

logístico continúa en pie.   

 

 
 



KERR OLIVEIRA, L.; GRASSI, J. M.; WEXELL SEVERO, L.; CARVALHO, W. R. (2019) [orgs.].  

Estudos Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional.  
ISAPE, Porto Alegre, RS. / NEEGI, UNILA, Foz do Iguaçu, PR. 

294 

 

 

A MODO DE CONSIDERACIONES FINALES: DESAFÍOS DE LA INTEGRACIÓN 

LATINOAMERICANA CONTEMPORÁNEA  

 

FIN DEL CICLO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LIMITACIONES DE LOS 

EJES Y LAS ESCALAS DE INTEGRACIÓN 

 

Sanahuja (2016) indicó que el común denominador de los países latinoamericanos —

neodesarrollistas de la costa atlántica o liberales de la costa pacífica— es pautado por su 

fuerte reprimarización de la economía y la mayor injerencia de los mercados asiáticos en el 

desempeño de la misma. Estas condiciones marcaron el ciclo económico expansivo de inicios 

del siglo XXI.  

Saraiva & Velasco Júnior (2016) vaticinan que ha llegado a su fin el ciclo de los 

gobiernos progresistas, calcado en el aumento de los índices de pobreza y la culminación del 

boom de las materias primas. La realidad económica del mundo actual, agregan, ya no está 

pautada por países centrales en crisis profundas, como en la década pasada.  

La «maldición de los recursos» (SANAHUJA, 2016) se hizo patente cuando los 

coletazos de la crisis económica de 2008 comenzaron a manifestarse con más fuerza fuera de 

la OCDE, en torno a 2013. A esto puede sumársele la desaceleración del crecimiento 

económico chino y la opción del gobierno de este país por un desarrollo más vinculado a su 

mercado interno y no tan dependiente de materias primas (SANAHUJA, 2016). En este 

contexto, se estaría cerrando el ciclo de bonanza económica que posibilitó y alentó el 

acercamiento de los gobiernos progresistas, así como hizo valer los TLC Norte-Sur de los 

países del Pacífico.  

Siendo así, la narrativa corriente que intentaba explicar la economía y la política 

latinoamericana contemporáneas en torno a la ‘fractura’ entre el Atlántico y el Pacífico, 

pierde buena parte de su validez. Ese framing de la agenda de política externa de los países 

responde al criterio unidimensional de las preferencias ideológicas y descuida las fatalidades 

de las fluctuaciones de la economía globalizada, a la que América Latina está estrechamente 

asociada (SANAHUJA, 2016). ¿Qué sobra de los ejes y los modelos de integración 

económica de Briceño (2013)? ¿Estamos ante el avance del regionalismo abierto en su nueva 

versión Norte-Sur? 
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Para el caso de Brasil, el país que ejerció mayor liderazgo en el período posliberal, 

Saraiva & Velasco Júnior (2016) observan que el ciclo de bonanza también llegó a su fin con 

la reducción del crecimiento chino. En 2014 el PIB brasileño paró de crecer y los proyectos de 

desarrollo de infraestructuras pasaron a sufrir serias demoras e inconclusiones. Las cuestiones 

económicas de corto plazo, sostienen, volvieron a ocupar un lugar privilegiado, en detrimento 

de las acciones políticas de proyección internacional demostrando, ya hacia el final del 

primero gobierno de Rousseff, un declinio en la proactividad brasileña en asuntos estratégicos 

de la región (SARAIVA & VELASCO JÚNIOR, 2016). 

La llegada de Mauricio Macri al poder en Argentina (2015) y el impeachment a Dilma 

Rousseff, desestabilizó la comunidad académica dedicada el estudio del regionalismo 

posliberal y poshegemónico (SARAIVA & VELASCO JÚNIOR, 2016) como era de 

esperarse. 

 

 

RETROCESO Y INCERTIDUMBRE ANTE LA ARQUITECTURA REGIONAL 

LATINOAMERICANA DE LA SEGUNDA DÉCADA DEL SIGLO XXI 

 

Malamud (2013:5) ya había criticado los puntos de vista posliberal y poshegemónico 

antes del derrumbe de la arquitectura regional de que hablaban Riggirozzi y Grugel. Alegó 

que se trataba de propuestas de índole ideológica. El autor (ídem) sostiene que al negar la 

premisa neofuncionalista de la primacía de la convergencia de intereses por sobre las 

similitudes ideológicas, estas se oponen al precepto básico de toda integración regional.93 

Ahora bien, asumir que intereses e ideología no son indisociables se nos configura como un 

perjuicio a la calificación del debate. 

Este texto surgió de la inquietud que generan en el ambiente académico de la 

integración latinoamericana los cambios en la orientación política de los gobiernos actuales. 

Paraguay (2012), Argentina (2015), Brasil (2016) y Perú (2016) experimentaron, no sin 

sobresaltos, el viraje político a la derecha en sus poderes públicos. En el caso argentino y 

peruano por la vía de las urnas; en el paraguayo y el brasileño, mediante golpes 

parlamentarios carnavalescamente disfrazados de destituciones.  

En el norte del continente sudamericano, la crisis política que atraviesa Venezuela 

sirvió de fundamento para generar fricciones entre el país caribeño y el resto de los miembros 

 
93 «These undertakings discursively reject the neo-functionalist premise that integration is driven by a convergence of 

interests rather than ideological commonalities. » (Malamud, 2013:5) 
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del Mercosur. La disputa político-ideológica entre Buenos Aires-Brasilia-Asunción (con la 

connivencia del quietismo de Montevideo) y Caracas, derivó en la aplicación de la cláusula 

democrática del Protocolo de Ushuaia a Venezuela y el concomitante agrietamiento del 

bloque económico regional.94  

Las acusaciones vertidas hacia el gobierno venezolano no tienen medida de 

comparación con las blandas críticas proferidas al proceso de violación de la democracia 

brasileña en 2016. La potencia norteamericana, que supuestamente habría disminuido su 

presencia en la región, traba una lucha diplomática férrea contra el gobierno Maduro a través 

de la Secretaría de la OEA.   

Riggirozzi y Grugel (2015), llegaron a exclamar que UNASUR —o «el modelo de 

regionalismo reimaginado» (p.787)— tiene su fuerza central en la nueva arquitectura de 

democracia de centro-izquierda. Si la UNASUR es el modelo de integración reimaginado, la 

imaginación parece no haber remontado vuelo luego de ascensión de la derecha en Argentina 

y Brasil una vez que fue accionado el Mercosur y no aquella para buscar una solución 

multilateral para la crisis venezolana. ¿Qué pertinencia pueden tener las lecturas de los 

regionalismos poshegemónicos y posliberales desde el desmoronamiento de esa arquitectura 

en Brasil y Argentina? Es una interrogante que la historia deberá responder.  
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RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE O PARANÁ, A AMÉRICA LATINA E 

O CARIBE. UMA PERSPECTIVA SOBRE A INTEGRAÇÃO 

COMERCIAL DE 2000 A 2015. 

 

Marcos Vinicius Iglesias95 

Isis Dechechi Batista96 

 

RESUMO 

 
Este artigo tem como objetivo mensurar a relação comercial paranaense e o crescimento econômico deste estado 

durante o período de 2000 a 2015. As bases do seu comércio exterior foram analisadas a partir da sua balança 

comercial com os Países que constituem a América latina e o Caribe. Os dados foram coletados a partir do 

Sistema ALICE WEB e MDIC, disponibilizados no sítio do Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do 

Comércio Exterior. O Paraná se destaca neste cenário para produtos intensivos em tecnologia, notadamente pelo 

esforço exportador da indústria automobilística implantada no estado e tem um desempenho ínfimo no comércio 

com os países do Caribe. Para este fim, foi utilizado o índice de Vantagem Comparativa Revelada (VCR), que 

revela o nível de especialização e a competitividade das exportações. Como resultado, foi verificado que o 

Paraná apresenta vantagem comparativa revelada no principal produto de sua pauta de exportação para os países 

analisados, Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios. O estudo 

sugere que o desempenho das exportações exerceu papel relevante no crescimento relativo superior do estado do 

Paraná no período analisado. 
 

Palavras-chave: Comércio Exterior, Paraná, América Latina, Caribe.  
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Tendo a quarta maior economia do Brasil, o estado do Paraná está localizado 

estrategicamente, fazendo fronteiras com dois países Argentina e Paraguai e com o maior 

centro econômico do país, São Paulo, o que lhe dá maior dinamismo nas negociações. Dentro 

de um complexo de comércio internacional97 a integração econômica visa à eliminação das 

barreiras comerciais encurtando a distância entre países vizinhos. 

Com este trabalho conseguimos observar o comportamento comercial da economia 

paranaense com os demais países da América Latina e o Caribe, nos períodos compreendidos 

entre os anos de 2000 a 2015. A relação comercial do estado tem demonstrado uma crescente 

 
95 Marcos Vinicius Iglesias, discente de Ciências Econômicas.  Universidade Federal da Integração Latino americana – 

UNILA – marcosviniciusiglesias@gmail.com 
96 Isis Dechechi Batista, discente de Ciências Econômicas. Universidade Federal da Integração Latino americana – UNILA - 

dechisis18@gmail.com 
97 Gama de produtos dentro da balança comercial de um país. 
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entre os anos estudados, com um aumento das exportações e também das importações, o que 

ocasiona uma balança comercial às vezes não muito favorável.  

Dentro desses dados podemos destacar que, em 2015, o Paraná exportou 7,8% dos 

US$ 191 bilhões que o Brasil exportou, ocupando a quinta colocação ente os maiores 

exportadores nacionais. Já dentre as importações podemos destacar que a Argentina é a maior 

parceira do Paraná tanto nas importações como nas exportações, ficando na primeira posição 

entre os países pesquisados e o segundo mundial atrás apenas da China. 

A escolha da América Latina e do Caribe partiu do crescimento da balança comercial 

do estado do Paraná nos últimos anos e em tentar descobrir sua potencialidade em relação a 

esses países. Desta forma, traçar um perfil dos parceiros comerciais do estado dentro desta 

área, bem como os produtos de sua balança comercial, na qual o faz um dos maiores 

exportadores do país.  

A objetivação do artigo foi analisar as exportações e importações em um dado período 

de tempo do estado do Paraná para os países acima citados, no hiato tempo compreendido do 

ano 2000 a 2015. Para tanto utilizamos a base de dados do Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), Ministério do Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio Exterior (MDIC) e sua ferramenta ALICEWEB98 e várias literaturas sobre o 

assunto.  

Foram utilizados dados do IPARDES, ALICEWEB, MDIC, IBGE, para demonstrar o 

tamanho da relação comercial paranaense com seus parceiros comerciais dentro da área de 

abordagem e principalmente com Argentina, Paraguai, Chile e México. Observamos que a 

Argentina tem um papel muito importante como parceira comercial do Paraná tanto na 

exportação como na importação e que ainda existe uma barreira enorme dentro do bloco do 

MERCOSUL e com países caribenhos. 

 

 

2 PRINCIPAIS TEORIAS DO COMÉRCIO INTERNACIONAL 

 

 O objetivo deste capítulo é analisar três das principais teorias econômicas (a teoria das 

vantagens absolutas, as das vantagens relativas e, por fim, a da dotação de fatores) e assim 

entender porque diversos países realizam o ato da comercialização.  

 
98 Site oficial de estatísticas de comércio exterior do governo brasileiro, a sigla é derivada da expressão Análise das 

Informações de Comércio Exterior. A página da internet é desenvolvida e administrada pela SECEX (Secretaria de Comércio 

Exterior), uma das secretarias do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ministério_do_Desenvolvimento,_Indústria_e_Comércio_Exterior
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A teoria das vantagens absolutas de Adam Smith é fundamentada sobre a teoria do 

valor e da produção, a qual descreve que os países aumentam seus ganhos de renda ao se 

relacionarem mutuamente e manterem comércio uns para com os outros. Garante-se, portanto, 

a especialização de ambos: na exportação e na produção dos bens que os mesmos produzem a 

custos inferiores, comparado, de certa forma, aos termos absolutos de seus concorrentes 

(SMITH, 1974).  

Segundo Smith (1974), cada país deve se concentrar na produção de um determinado 

bem que o caracterize de forma mais vantajosa, obtendo vantagens absolutas em seu comércio 

com outro país; além de, com a receita obtida desse bem, importar o que o outro país faça de 

maneira também vantajosa e que, ao comercializar, receba, também, a vantagem absoluta.  

Contrapondo a teoria de Smith de vantagens absolutas, surge David Ricardo, 

descrevendo que, ao participar do comércio exterior, cada país deve se especializar não na 

produção do bem que obtenha vantagem absoluta, mas sim, que obtenha sua vantagem 

relativa. Mesmo menos eficiente na produção de determinado bem (ou todos os bens), o país 

poderia sim comercializar com o produto que produzisse relativamente de forma mais 

eficiente (RICARDO, 1974). 

Ricardo (1974) defendia que o comércio não dependia apenas dos bens produzidos a 

custos menores e nem do intercâmbio dos ganhos comerciais, mas sim, de como esses países 

planejam e concretizam esse comércio dentro da eficiência de sua produção. Portanto, cada 

país deveria se especializar de forma mais dinâmica nos bens que produzem de forma mais 

efetiva em termos relativos e não absolutos, tendo em vista que muitos países não são 

eficientes absolutamente em nenhum produto. Dessa forma, mesmo sem vantagem absoluta 

um país pode comercializar no mercado internacional e auferir lucros. 

Seguindo essa lógica de vantagem relativa, porém discordando de Ricardo quando 

analisa somente o fator trabalho para determinar o comércio entre os países, Heckscher e 

Ohlin analisam dois fatores como primordiais: trabalho e capital. Para essa relação usam a 

proporção e a dotação dos fatores de produção, ou seja, cada país irá exportar o bem que 

detém maior vantagem relativa utilizando intensamente o fator que detém de forma abundante 

e importando o que detém em menor abundância, seja ele produto ou trabalho (GONÇALVES 

et al 1998). 

As teorias neoclássicas do comércio internacional resultam das dotações de fatores de 

produção entre os países. O sueco Eli Filip Heckscher (1879) e seu ex-aluno Bertil Ohlin 

(1899) foram os criadores da teoria das dotações de fatores e, com artigos, fazem alusão ao 
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problema de que para duas economias existem dois bens com respectivos fatores de produção 

(capital e trabalho).  

 Segundo Gonçalves et al. (1998), essa teoria explica que os países que possuem 

abundância de terras tendem a exportar produtos agrícolas ou empregar de forma efetiva seus 

recursos naturais. Por outro lado, o país tende a ofertar produtos com maior valor agregado 

quando possui grande oferta de mão de obra qualificada. O contrário é verdadeiro quando o 

país possui baixa mão de obra especializada, oferecendo um produto de baixa qualidade e 

menos elaborados.  

A mesma teoria de acordo com Gonçalves et al. (1998) descreve que o comércio 

entre países requer uma lógica em que um país com abundância de capital teria que se 

especializar na produção de produtos que requeiram uma maior intensidade de capital para a 

exportação, já sua importação deverá ser feita de produtos que requerem uma maior 

quantidade de força de trabalho para a sua produção. Dessa forma cada um teria sua escassez 

de trabalho equiparada. 

Depois de uma análise sobre as principais teorias do comércio internacional e seus 

pontos positivos e negativos, podemos concluir que o comércio internacional não pode ser 

definido por uma simples teoria, ou apenas uma vertente de pensamento. E que tanto o 

modelo clássico como o modelo neoclássico conseguem explicar padrões de comércio, mas, 

dada a complexidade existente no comércio internacional não é possível se aplicar uma teoria 

geral a todos os casos. 

Dessa forma procurou objetivar mediante a elaboração deste estudo, qual a 

importância do comércio internacional para o estado do Paraná e sua balança comercial. Se 

houve uma expansão do comércio entre o estado e os países latinos americanos, bem como os 

caribenhos e se há vantagens em relação a sua fronteira dentro do bloco do MERCOSUL. 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

A saber, a metodologia utilizada nesta pesquisa abrange a compreensão do comércio 

internacional, bem como, o ritmo da balança comercial do estado do Paraná com os países 

latinos americanos e caribenhos. Esse ritmo, podemos destacar através da compreensão dos 

fatores econômicos e políticos que levaram à integração da América Latina, integração essa 

feita através de blocos econômicos e acordos bilaterais entre países.  
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Outra forma metodológica utilizada foi a análise de dados coletados na plataforma 

ALICEWEB, IPARDES no período proposto pelo trabalho e deflacionados pelo IGP-M para 

o ano vigente. Além da análise do índice de vantagem comparativa e do índice de orientação 

revelada para podermos determinar se o estado se beneficia com o produto que mais impacta 

sua balança comercial com a América latina e caribe. 

Essa análise determina os fundamentos teóricos e quantitativos de nosso trabalho. E 

levanta possíveis questionamentos para futuras analises e novos estudos sobre a balança 

comercial do estado. 

 

 

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 

Este trabalho tem por finalidade compreender quais são os maiores parceiros 

comerciais do estado do Paraná dentro da América Latina e Caribe e o que eles 

comercializam. Para a realização da análise dos resultados foram coletados dados referentes 

às exportações e importações paranaenses no período compreendido entre os anos 2000 a 

2015. Com a finalidade de demonstrar o crescimento da balança comercial do estado do 

Paraná para a América Latina e Caribe, maiores parceiros comerciais, bem como produtos.  

Todavia surge a necessidade em analisar a balança comercial do estado paranaense 

neste hiato de tempo proposto. Ressaltando que a balança comercial, de acordo com Sandroni 

(2001), é a relação exportação x importação, quando um país exporta mais que importa obtém 

um superávit e o contrário também é verdadeiro, quando importa mais do que exporta o país 

acumula um déficit comercial. Abaixo apresentamos na Tabela 1 a balança comercial do 

Paraná, para os anos de 2000 a 2015. 
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Tabela 1: Balança Comercial do Paraná em US$ milhões no período de 

2000 a 2015 
P

or ano Exportações Importações Balança comercial 

2

000 14.550.555.809 15.622.358.726 -1.071.802.917 

2

001 16.066.990.855 14.885.393.266 1.181.597.589 

2

002 13.760.549.021 8.042.899.153 5.717.649.868 

2

003 15.873.889.937 7.730.975.420 8.142.914.517 

2

004 18.553.897.783 7.942.637.375 10.611.260.408 

2

005 19.554.224.174 8.823.074.265 10.731.149.909 

2

006 18.799.454.931 11.219.928.594 7.579.526.337 

2

007 21.527.873.488 15.716.047.773 5.811.825.715 

2

008 24.184.486.896 23.110.716.137 1.073.770.759 

2

009 18.110.563.546 15.525.401.331 2.585.162.215 

2

010 20.555.609.822 20.238.213.653 317.396.169 

2

011 23.992.816.325 25.887.337.834 -1.894.521.509 

2

012 22.663.572.611 24.811.226.474 -2.147.653.863 

2

013 22.118.540.215 23.459.995.972 -1.341.455.757 

2

014 19.103.917.893 20.231.163.490 -1.127.245.597 

2

015 15.775.251.429 13.171.723.010 2.603.528.419 

T

otal 305.192.194.735 256.419.092.473 48.773.102.262 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de Banco Central, (2017). 
Valores atualizados pelo IGP-M (06/2017) 

 

No primeiro momento, analisando a balança comercial do estado paranaense 

notamos uma oscilação no decorrer desta série histórica, porém é constatada uma crescente ao 

longo dos anos. A oscilação citada acima está nos déficits encontrado no período 

compreendido de 2011 a 2014, ao qual podemos associar ao impacto da crise de 2008 do 

mercado imobiliário dos Estados Unidos e a crise europeia de 201199. Tendo mais 

exportações ($305.192.194.735) do que importações ($256.419.092.473) o que torna o saldo 

da balança comercial do estado ($48.773.102.262) para o resto do mundo positivo, tentaremos 

abordar outros aspectos dessa balança.  

 
99 Endividamento público elevado na Europa, especialmente na Grécia, Portugal, Espanha, Itália e Irlanda. Outro ponto que 

direcionou os países pertencentes à UE à crise, foi à falta de coordenação política para buscar resolver os problemas de 

dívidas públicas das nações do bloco. 



KERR OLIVEIRA, L.; GRASSI, J. M.; WEXELL SEVERO, L.; CARVALHO, W. R. (2019) [orgs.].  

Estudos Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional.  
ISAPE, Porto Alegre, RS. / NEEGI, UNILA, Foz do Iguaçu, PR. 

304 

 

Desse total da balança comercial do Paraná destacamos a exportação e a importação 

por fator agregado do estado, a fim de mostrar o grau de complexidade dos produtos que 

fazem parte da balança comercial paranaense. Pelo fator agregado os produtos são divididos 

em básicos e os industrializados (soma dos produtos manufaturados e semimanufaturados) e 

no caso das exportações ainda entra as operações especiais, que são os produtos livres de 

cobrança de impostos. Deste total que é apresentado na tabela abaixo podemos notar que o 

Paraná exporta muito mais produtos básicos do que os importa ($128.186.253.515 - 

$46.032.575.818) e de maneira inversa o estado exporta muito menos produtos 

industrializados do que os importa ($172.274.400.363 - $210.386.516.655). Ou seja, 

representa uma dura realidade não apenas no estado do Paraná, mas também no Brasil, onde 

exportamos produtos com baixo ou nenhum valor agregado e importamos os produtos com 

autos valores agregados.  

 

Tabela 2: Total Fator agregado em US$ milhões (2000 a 2015). 

EXPORTAÇÃO 

Básicos Industrializad

os Operações Especiais Total 

  Semimanufatu

rados     

 35.310.344.210    

 

Manufaturado

s    

  136.964.056.153     

                        

128.186.253.515  172.274.400.363                    

4.731.540.857  305.192.194.735 

IMPORTAÇÃO 

Básicos Industrializa

dos Operações Especiais Total 

  Semimanufaturados     

 10.759.229.52     

 Manufaturados     

  185.378.342.947     

46.032.575.818 210.386.516.655 0 256.419.092.473 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de Banco Central, (2017). 
Valores atualizados pelo IGP-M (06/2017) 

 

Uma vez determinado o saldo do estado com o resto do mundo e o grau do que é 

comercializado pelo fator agregado, faremos um recorte nesse total, para mostrarmos pela 

tabela 3 o que efetivamente o estado do Paraná exporta e importa para a América Latina e 

Caribe, e assim, mostrar o saldo da balança comercial do estado para com esses países.  
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Tabela 3: Balança Comercial do estado do Paraná para países da América latina e Caribe em 

US$ milhões no período de 2000 a 2015 

Por ano Exportações Importações Balança comercial 
2000 3.456.750.312 4.863.513.612 -1.406.763.300 

2001  2.778.487.397   3.357.843.349 -579.355.952 

2002 1.803.473.034 1.757.839.810 45.633.224 

2.003 2.168.406.920 1.571.176.279 597.230.641 

2004 3.399.536.519 1.247.763.683 2.151.772.836 

2005 4.321.506.834 1.506.427.887 2.815.078.947 

2006  4.647.244.555 2.064.543.474 2.582.701.081 

2007  5.856.204.612 3.307.728.967 2.548.475.645 

2008 6.412.680.786 4.239.203.608 2.173.477.178 

2009 4.042.375.645 3.692.030.426 350.345.219 

2010 5.432.469.116  4.333.499.962 1.098.969.154 

2011 6.116.108.913 5.267.556.187 848.552.726 

2012 5.853.333.570  5.643.742.895 209.590.675 

2013  5.544.580.708 4.892.323.152 652.257.556 

2014 4.313.183.049 4.278.996.060 34.186.989 

2015 3.576.130.265 2.846.583.123 729.547.142 

Total 69.722.472.235 54.870.772.474 14.851.699.761 
 

 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de ALICEWEB, (2017). 
Valores atualizados pelo IGP-M (06/2017) 

 

Segundo dados do ALICEWEB (2017) foram demonstrados que houve um potencial 

crescimento da balança comercial paranaense, totalizando no somatório dos anos um valor 

agregado de US$ 14.851.699.761, tendo um total exportado de US$ 69.722.472.235 e um 

total importado de US$ 54.870.772.474. O que demonstra o crescimento do comércio do 

estado com os parceiros comerciais estudados. O fator crucial além da localização estratégica 

do estado foi à criação do MERCOSUL, que será discutido na seção posterior. 

Dois pontos que merecem destaque nesta primeira análise são; primeiro, os períodos 

compreendidos de 2004 a 2008 onde a balança comercial do estado do Paraná obteve relativa 

ascensão em relação aos demais anos. Essa lógica se deve ao crescimento do PIB100 neste 

período, que segundo dados do IBGE (2010) a participação do PIB paranaense em relação ao 

PIB nacional equivaleu a mais do que cinco pontos percentuais. E também a desvalorização 

do cambio ao qual favorece as exportações e desfavorece as importações. 

 
100  Produto Interno Bruto. 
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 O segundo ponto foi o período de 2009, posterior à crise101 que ocorreu no final de 

2008 e que afetou relativamente à balança comercial do estado, assim como o mundo todo. 

Neste período segundo dados do IBGE (2010) o Brasil vivia seu melhor momento econômico 

dos últimos 30 anos com crescimento médio de 4,7% ao ano entre 2003 e 2008. O que 

acarretou uma retração na balança comercial do estado em cinco vezes ao período do ano 

anterior, a qual começa a apresentar considerável crescimento no ano de 2015. 

Partindo desta balança comercial favorável com os países da América Latina e o 

Caribe. Nossa proposta a priori foi a de demonstrar quais seriam os principais parceiros 

comerciais dentro deste eixo e os principais produtos de exportação e importação por países 

de origem de acordo com o sistema harmonizado (SH2) da plataforma do ALICEWEB. A 

partir de agora trataremos os países por três grupos América Central, Caribe e por fim 

América do Sul. 

 

 

4.1 AMÉRICA CENTRAL 

 

Dividindo ao meio a América do sul da América do Norte, a América Central se 

localiza estrategicamente perto dos Estados Unidos, e essa proximidade é comprovada por 

serem os Estados unidos o maior parceiro comercial de toda ela. Segundo dados da Escola 

Superior de Negócios Internacionais (2017) os EUA foram responsáveis por comprar 31,6% 

das exportações totais da região e vender 33,4% das importações totais. 

Porem, o que nos interessa é demonstrar o tamanho da balança comercial do estado do 

Paraná para a, Centro América, e dentro de nossa análise o México102 se destaca por ser o país 

para o qual o estado mais exporta $6.108.182.898, seguido por: Costa Rica $691.948.867, 

Guatemala $385.331.409, El Salvador $286.927.657, Panamá $250.873.291, Honduras 

$132.712.496, Nicarágua $93.355.893 e Belize $498.044, o que totaliza 10% e 

$7.949.830.555 do total das exportações do estado. 

Já na parte das importações o quadro é parecido, do total de $9.021.792.781, o que 

representa 2% do total, o México importa $8.308.570.557, para o estado seguido por: Costa 

Rica $682.158.075, Panamá $25.036.977, Guatemala $3.314.201, Nicarágua $1.603.751, El 

 
101  Crise econômica de 2008-2009 iniciada no mercado imobiliário dos Estados Unidos, que afetou o mundo inteiro. 
102  Mesmo não fazendo parte da América Central o México faz parte da América Latina e foi incluído na América 

Central pela sua proximidade. 



KERR OLIVEIRA, L.; GRASSI, J. M.; WEXELL SEVERO, L.; CARVALHO, W. R. (2019) [orgs.].  

Estudos Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional.  
ISAPE, Porto Alegre, RS. / NEEGI, UNILA, Foz do Iguaçu, PR. 

307 

 

Salvador $931.024, Honduras $178.196 e por fim Belize não importando nada para o Estado 

do Paraná.  

Destacamos aqui que o maior parceiro comercial do Paraná dentro desse eixo 

analisado, o México exporta e importam, veículos automotores, tratores, ciclos e outros 

veículos terrestres, suas partes e acessórios e importa. 

 

 

4.2 CARIBE 

 

Mesmo fazendo parte da América Central, optamos por separar as ilhas do Caribe para 

de a mesma maneira analisar. Os países caribenhos somados juntos representam 

$4.152.524.464 do total das exportações, representando 6% do total. Cuba lidera esse ranking 

com $1.492.847.324, seguido por: República Dominicana $921.047.981, Jamaica 

$476.698.136, Antilhas Holandesas $403.616.748, Trinidad e Tobago $266.333.131, Haiti 

$207.278.108, Ilhas Cayman $105.790.684, Aruba $61.513.132, Barbados $56.220.150, Ilhas 

Virgens Americanas $ 40.185.015, Bahamas $22.861.516, Granada $18.700.220, Guadalupe 

$13.515.337, Ilhas Virgens Britânicas $17.565.866, Antígua e Barbuda $10.870.859, 

Martinica $9.412.076, Santa Lúcia $9.016.707, Dominica $6.455.414, Bermudas $4.130.607, 

São Vicente e Granadinas $ 3.561.863, São Cristóvão e Nevis $3.335.316, Anguilla 

$1.181.486 e por último as Ilhas Turcas e Caicos $386.788. 

Com $504.479.331 menos do que 1% do total exportado, Trinidad e Tobago lidera as 

importações do Caribe para o estado com $187.395.858, seguido por: Barbados $ 

111.123.908, Antilhas Holandesas $63.703.057, Aruba $60.896.548, Bahamas $43.699.105, 

Ilhas Virgens Britânicas $15.801.267, Ilhas Virgens Americana $14.619.894, República 

Dominicana $4.362.418, Dominica $1.961.001, Bermudas $541.034, Ilhas Cayman $168.031,  

São Cristóvão e Nevis $91.262, Montserrat $31.029, Ilhas Turcas e Caicos $23.455, Santa 

Lúcia $30.786, São Vicente e Granadinas $9.384, Haiti $7.363, Jamaica $5.492, Antígua e 

Barbuda $5.438, Cuba $2.683 e Granada $318. 

Pelo esforço feito em analisar esse comércio entre o Paraná e as ilhas do caribe 

constatamos ser irrisório esse comércio, ou seja, a balança comercial do estado com o caribe é 

mínima. Tendo como destaque nas exportações carnes e miudezas comestíveis e nas 

importações produtos químicos orgânicos.  
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4.3 AMÉRICA DO SUL 

 

Pelo exposto acima, concluímos que o comércio do estado está voltado para a América 

do Sul e podemos nortear a balança comercial do Paraná do período estudado junto a criação 

do MERCOSUL, pois o bloco é responsável por diminuir as assimetrias existentes e 

aproximar comercialmente todos os países sul-americanos. Dos $69.722.472.235 exportado 

pelo estado 84% ou $57.607.230.661 ficam na região, onde o campeão disparado é a 

argentina com $26.252.587.904, Paraguai $8.190.390.002, Chile $5.460.823.041, Venezuela 

$4.753.982.765, Peru $3.430.513.787, Colômbia $3.368.654.181, Uruguai $3.429.650.865, 

Bolívia $1.855.427.003 e Equador $865.201.113. 

No que tange as importações, do total de $54.864.898.313 a Argentina importa 

$29.587.640.626, Paraguai $6.521.208.941, Chile $4.942.316.186, Uruguai $1.328.005.332, 

Venezuela $932.478.769, Colômbia $927.695.855, Peru $794.466.198, Bolívia $269.476.016 

e Equador $269.476.019, totalizando 83% do total importado ou $45.338.626.203. Um dado 

interessante da balança comercial do Paraná é com a Guiana e o Suriname que é zero, tanto na 

exportação como na importação, já a Guiana Francesa é contabilizada seu comércio junto à 

balança comercial da França. E dentro do que é comercializado nesta balança comercial está 

os veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios. 

 

 

4.4 MAIORES PARCEIROS COMERCIAIS DO PARANÁ NA AMÉRICA LATINA E 

CARIBE 

 

Deste total de US$ 69.722.472.235 exportados para os países latinos americanos e 

caribenhos, praticamente mais de 60% vai para quatro países específicos: Argentina, 

Paraguai, México e Chile respectivamente. Sendo a Argentina a maior parceira comercial do 

estado do Paraná como demonstrado acima.  

 Já com as importações podemos notar a mesma similaridade com os países tratados 

acima e desta maneira traçar que o perfil dos países do qual o Paraná importa suas 

mercadorias são os mesmos. Porem com um agravante maior, do total dos 

US$54.870.772.474 importados pelo estado 90% está concentrado nesses quatro países.  
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Na comparação entre todos os países analisados, a Argentina se destaca como a maior 

parceira comercial do Paraná, tanto no que tange à exportação como a importação, segundo 

dados do IPARDES (2017), ficando com a segunda posição entre todos os parceiros 

comerciais do estado, atrás somente da China e o primeiro entre a América Latina e Caribe. 

Notamos no caso argentino um crescimento considerável do comércio bilateral entre ambos 

no decorrer dos anos, porém com um déficit de US$ 3.335.052.722 em sua balança comercial, 

ou seja, o estado do Paraná em seu todo importa muito mais do que exporta para a Argentina 

dentro do hiato de tempo analisado. 

 

Gráfico 1: Balança comercial Paraná x Argentina 

 

 

Dentre os produtos que o Paraná exporta para a Argentina se destaca, os veículos 

automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios (US$ 

13.203.552.795), os Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos 

mecânicos, e suas partes (US$ 3.903.095.370) e o Papel e cartão; obras de pasta de celulose, 

de papel ou de cartão (US$2.652.184.998). O que equivale a 76% do total das exportações 

que o estado envia para a Argentina. Já no que tange as importações merece destaque os 

Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios 

(US$ 15.163.628.126), que absorve 55% das nossas importações.  

O ponto de salientar importância segundo o MDIC (2017) está nos acordos nos 

âmbitos automotivos, estabelecidos em 1991 com a criação do MERCOSUL e o tratado de 
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Asunción. No 30° protocolo adicional da ACE-14103 foram incorporados os acordos 

automotivos que visam regular o comércio entre os dois países neste âmbito, a cada 

US$100,00 entre peças e veículos adquiridos no país vizinho, obtém-se o direito de exporta 

US$ 195,00 para o outro livre de impostos de fronteira. 

 

 

5 INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA NO PARANÁ 

 

 De acordo com Pinto; Meza (2003), a industrialização do Paraná se consolida a partir 

da década de 1990 com a abertura comercial da economia brasileira e com a criação do maior 

bloco comercial da América do Sul (MERCOSUL). Desta maneira a indústria automotiva 

ganha destaque pelos incentivos fiscais, financeiros e de infraestrutura concedida pelo estado 

nas chamadas “guerra fiscal” onde o estado concedeu incentivos fiscais para recolhimento de 

ICMS por quatro anos, ISS e IPTU por dez anos. 

Outro aspecto de similar importância para o crescimento da indústria automotiva 

paranaense foram os acordos bilaterais com a Argentina, segundo o MDIC - Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – (2017) embora a intenção de integração 

comercial entre ambos os países já venha desde a década de 1950, só ganhou força de uma 

União aduaneira posterior a década de 1980 com os presidentes José Sarney (Brasil) e Raúl 

Alfonsin (Argentina) iniciando um amplo processo de aproximação bilateral, por meio da 

superação de antigas rivalidades, da construção de confiança e da integração econômica.  

Com essa aproximação e assinatura de vários tratados de integração, cooperação e 

desenvolvimento entre ambos os países com o objetivo de fixar uma área de livre comércio 

em um prazo de dez anos. Surge o principal acordo bilateral entre Argentina e Brasil que foi o 

acordo de complementação econômica o ACE 14 que foi assinado em dezembro de 1990 ao 

qual foi o a válvula impulsionadora para a criação do MEROSUL em 1991.  

Desta forma fica evidenciada que além da proximidade estratégica entre ambos os 

países e dos incentivos fiscais que o Paraná obteve para criação de várias plantas automotivas. 

A também a aproximação pelo MERCOSUL, pois comprovamos com essa pesquisa que os 

maiores parceiros do estado do Paraná se encontram na América do Sul, exceção do México e 

 
103  Em dezembro de 1990, Brasil e Argentina firmaram o Acordo de Complementação Econômica nº14 (ACE14), o 

qual incorporou os 24 setores estipulados no Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento; incluído o setor 

automotivo. 
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que o principal produto da balança comercial do Paraná vai para a Argentina influenciada 

pelos acordos bilaterais criados e com a chancela do bloco de integração econômica.  

 

 

6 ÍNDICE DE VANTAGEM COMPARATIVA REVELADA E ÍNDICE DE 

ORIENTAÇÃO REGIONAL 

 

Pretende-se com esta análise, apresentar de forma sucinta, o Índice de Vantagem 

Comparativa Revelada e o índice de Orientação Regional do produto mais relevante para a 

Economia do Paraná. Usaremos esses índices para analisar se o principal produto exportado 

pelo Paraná, no caso veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas 

partes e acessórios possui ou não vantagens comparativas104 em relação à exportação e 

orientação regional para dentro do bloco. 

 

 

6.1 ÍNDICE DE VANTAGEM COMPARATIVA REVELADA 

 

O índice de vantagem comparativa revelada (IVCR), que foi apresentado pela primeira 

vez por Balassa105 na década de 1960, ao qual tem por base a ideia das vantagens 

comparativas desenvolvida por Mill, Smith e principalmente Ricardo. O IVCR mede a 

intensidade da especialização do comércio internacional entre um país com uma região ou ao 

mundo e ele segue uma distribuição assimétrica com um limite inferior de 0 (zero) e um 

limite superior variável . O IVCR é calculado através da seguinte fórmula: 

IVCRij = (Xij / Xi) / (Xwj / Xw) 

Onde Xij corresponde ao valor das exportações do Paraná do produto j, Xi ao valor 

total das exportações do estado, Xwj ao valor total das exportações brasileiraS do produto j e 

Xw ao valor total das exportações do país.  

IVCRij = (39.507.966.197/305.192.194.735) / (160.141.796.877/2.168.269.276.963) = 

0,129453/0,073857= 1,753 

 

 

 
104  O estado apresentará vantagem comparativa revelada na exportação do produto i se o valor do índice superar a uma 

unidade, e terá desvantagem comparativa revelada se o valor do índice for menor que a unidade. 
105  Béla Balassa, economista húngaro. 
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6.2 ÍNDICE DE ORIENTAÇÃO REGIONAL 

 

Já o índice de Orientação Regional foi proposto por Yeats (1997) e tem como objetivo 

avaliar se as exportações de determinado país ou região estão sendo orientados para uma 

determinada região durante um período de tempo. E é definido pela seguinte equação: 

IORj = (Xrj/Xrt)/(Xoj/Xot) 

Onde, Xrj corresponde o valor das exportações paranaenses do produto j para a região 

r, Xrt representa o valor total das exportações paranaenses para a região r, Xoj é o valor das 

exportações paranaenses do produto j para fora da região r, e Xot o valor total das exportações 

paranaenses para fora da região r.  

IORj = (25.125.778.941 / 69.722.472.235) / ( 26.304.413.402 / 235.567.801.014) = 

0,36037 / 0,11166 = 3,23 

Segundo Yeats (1997), o resultado do índice situa-se num intervalo entre zero e 

infinito, no qual a unidade indica uma mesma tendência para exportar o produto para um país 

determinado ou um bloco determinado. Nesse caso podemos determinar que o estado do 

Paraná detém sim IOR para dentro do bloco de países analisados. Já o Índice de Orientação 

Revelada para a Argentina também é favorável ao Paraná, mesmo com um valor menor, 

devido aos acordos comerciais entre ambos os países. 

IORj = (13.203.552.795 / 26.252.587.904) / (25.125.778.941 / 69.722.472.235) = 

0,50294 / 0,36037 = 1,40 

Desta forma concluímos que o estado do Paraná possui sim vantagem na exportação 

de veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios 

dentro dos resultados analisados pelos índices do IVCR e IOR.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É notório que o comércio intrarregionais na América Latina e Caribe ainda é muito 

fraco. Há assimetrias gritantes entre os países desta região, onde o comércio se faz para fora e 

muito pouco para dentro. Isto se torna claro ao analisar os dados obtidos por este estudo. 

Brasil e Argentina ainda são as grandes economias regionais, o que evidencia o seu 

comércio mutuo. A Argentina é o segundo país nas exportações para o Paraná, atrás apenas da 

China e a primeira na região no quesito importação e exportação. Muito deste comércio está 
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voltado para o MERCOSUL e a localização estratégica do estado, pois, Argentina e Paraguai 

são vizinhos fronteiriços e destino certo para as exportações e importações paranaense. 

Salientando que Chile e México completam esse quarteto regional que movimenta a maior 

parcela da balança comercial do Paraná. 

Dentro dos pontos que merecem destaque nessa relação comercial está a crescente nos 

valores que são comercializados, onde vemos uma melhora na balança comercial do estado e 

que demonstra que a relação intrarregional está aumentando. Porem notou também um baixo 

comércio com os países da América Central, onde inclui as ilhas do Caribe e com Guiana e 

Suriname da América do Sul não comercializando nada. 

No cenário atual, o Paraná possui uma posição regional de destaque na produção 

automotiva, estando entre os maiores exportadores veículos e suas partes segundo o SH2 do 

Alice Web. As exportações e importações do estado nesse setor representam uma grande 

parcela do Produto Interno Bruto (PIB), e contribui no equilíbrio da balança comercial desse 

setor.  

Esse destaque foi verificado com o IVCR e IOR, os quais possuem mais que uma 

unidade e revelam índices de vantagens nas exportações de veículos automóveis, tratores, 

ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessório, e, portanto, um cenário atrativo 

para maiores investimentos nesse segmento. Portanto, pode-se concluir que, se por um lado, 

as políticas de incentivo à exportação paranaense contribuem para melhorar o saldo da 

balança comercial nesse segmento, por outro, incentivam a especialização na exportação de 

um único produto para essa região podendo no final se transformar num tipo de doença 

holandesa. 

Dentro de todo esforço para apresentar esses dados, chegamos à conclusão que ainda 

falta muito no que tange o comércio entre o estado do Paraná com a América Latina e Caribe. 

Onde esses laços comerciais devem ser aumentados a fim de diminuir as assimetrias 

comerciais e encurtar as distâncias para o comércio. Outro ponto constatado foi o papel de 

baixa relevância que o MERCOSUL tem para a balança comercial do Paraná, um comércio 

que é muito pouco explorado. Destacamos também que os principais produtos de exportação 

do Paraná como agronegócio e complexos de carne vão para países de fora desse eixo 

comercial e não figurando entre os principais produtos da pauta de exportação. 

Precisamos fortalecer os blocos regionais que são de certa maneira ineficientes e não 

cumprem o objetivo de integração regional, a qual o cabe. Seja por falta de interesse ou até 

mesmo uma política voltada para dentro de benefício aos países vizinhos. 
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EL MERCOSUR DE CARÁCTER DINAMICO UNA MIRADA 

HISTÓRICA, ANALÍTICA Y SECTORIAL A LAS EXPORTACIONES 

DE LÁCTEOS URUGUAYOS INTRABLOQUE 

 

 Adrián Larroca Ferrari106 

 

 
RESUMEN 

 
El objetivo general de este artículo es dar a conocer al lector interesado las diversas dinámicas (incluyendo crisis 

política y económica) del proceso de integración MERCOSUR con énfasis, histórica, analítica y sectorial de las 

exportaciones de lácteos Uruguayos intrabloque. Para La comprensión del MERCOSUR como proceso de 

integración de carácter dinámico, este trabajo da relevancia y ejemplos funcionales, del papel que desempeñan 

las empresas de capitales transnacionales, así como el peso de los capitales nacionales, en las economías. A su 

vez se hace hincapié en las limitaciones a la integración destacando las barreras no arancelarias (BNA), y 

arancelarias, así como se resalta los ciclos de auge y caída del bloque, mismos ciclos que repercuten en las 

exportaciones de lácteos uruguayos. Por fin Se hace menester, situar al lector, desde que óptica analítica se está 

desglosando este tema. Por lo tanto, diremos que este trabajo se centra en su gran mayoría en el paradigma 

estructuralista de las Relaciones Internacionales, aplicado de forma heterodoxa, y con un amplio predominio de 

la escuela estructuralista latinoamericana. 
 

Palabras Clave: Transnacionales, MERCOSUR, regionalismo, barreras no arancelarias. 
 

 

INTRODUCCION 
 

Resulta notable aquí observar que las raíces del Mercado común del Sur 

(MERCOSUR107), no son otras que de integración económica, y ni estas están siendo 

cumplidas tras las crisis cíclicas que sufre el modelo de integración MERCOSUR, apenas un 

caso sectorial lácteo será  analizado en este trabajo, como respaldo que denunciara lo ante 

dicho. 

Aquel MERCOSUR, que comienza con la firma del Tratado de Asunción (1991), 

acordó en el capítulo I (Artículo primero, Propósitos, Principios e Instrumentos) “La libre 

circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de 

la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de 

mercaderías y de cualquier otra medida equivalente” (MERCOSUR, 1991, p 3).  

 
106  Relaciones Internacionales e integración, estudiante de grado en UNILA, larrocaferrari@gmail.com. 
107  Es frecuente leer la definición de algunos autores como Samuel Pinheiro Guimarães (2014) que define al 

MERCOSUR, siendo una unión aduanera imperfecta. Esto se debe, a fallos que presenta en su nivel de integración, como 

doble cobro de impuestos de importación, exclusión o larga lista de excepciones de sectores en la lista preferenciales en lo 

que respecta a la eliminación del arancel común.  
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Por lo ante dicho, resulta evidente observar que la idea que estaba en mente en el 

gobierno argentino, brasileño, paraguayo y uruguayo era de forjar una coalición 

integracionista. Con miras a dar el punta pie inicial a una gran proyección económica 

internacional de cuño neoliberal108, que nada tenía que ver con la integración desarrollista 

“cepalina” de décadas anteriores. Ésta parecía ser el “broche de oro” entre la dictadura militar 

y la vuelta a la democracia. 

No por casualidad, en esos años el contexto internacional libre de los alineamientos 

estratégicos del bipolarismo, basado en el fin de la guerra fría, marcaba la pauta de 

regionalismo abierto109.  

Es en este entonces, que el sistema internacional, se dividirá en regiones, pretendiendo 

crear regulaciones,  (cuyas áreas económicas dominantes serian Europa, Norteamérica, y Asia 

Oriental) con el fin de enfrentar la creciente globalización, ampliando la seguridad interna y 

externa al bloque (SANAHUJA, 2008, p. 12). 

Seria clave para esta estrategia, acorralar a los países en desarrollo, es decir 

incentivarlos a integrarse bajo políticas de liberalización económica, pues de otro modo 

quedarían marginados del escenario internacional  (SANAHUJA, 2008, p. 12). 

Es por lo ante dicho que MERCOSUR, se enfocaron en unas estrategias regionalistas 

basada en el discurso de cercanía geográfica, la historia, la proximidad sociocultural, e 

intereses compartidos por causa de las interdependencias regionales (SANAHUJA, 2008, p. 

13). 

Por lo tanto la integración serviría para incorporar mejoras tecnología, ampliar 

mercados, mejorar la inserción internacional de los actores estatales y no estatales (como 

empresas privadas), favorecer ciertos vínculos empresariales regionales y subregionales, 

mediante la creación de por lo menos una unión aduanera (SANAHUJA, 2008, p. 12). Ahora 

bien, se hace pertinente rescatar los presupuestos teóricos de integración económica, para 

entender la génesis del MERCOSUR. Dicha categoría analítica (integración económica), sirve 

para revelar de forma sintética el nivel de desarrollo alcanzado por el proceso de integración 

(Silva, 2013, p. 23), definiendo esta como, proceso que implica medidas para abolir 

discriminaciones entre unidades económicas de diferentes estados (BALASSA, 1961, p. 32). 

 
108 Este trabajo entiende como Neoliberalismo, una teoría económica y política, en la cual se fundamenta que la mejor forma 

de obtener el bien estar humano, es ampliando las libertades y capacidades  emprendedoras individuales. Esto es posible si 

hay una estructura institucional creada y preservada por el estado (preservando la integridad del dinero, usando las fuerzas 

militares, defensa, legales, crear nuevos mercados y asegurar el funcionamiento de los ya existentes, por las fuerzas si es 

necesario) que establezca solidos derechos a la propiedad privada, libre mercado y libre comercio (HARVEY, 2005, p. 12). 
109 Proceso consciente de diseño y aplicación de políticas comunes o coordinadas para reorganizar un espacio geográfico 

abierto (Sanahuja, 2008, p11). 
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En este caso, el MERCOSUR se define como unión aduanera (imperfecta), definida 

como eliminación recíproca y paulatina de barreras tarifarias y no tarifarias donde los bienes y 

servicios puedan circular libremente (TLC), más la adopción de una tarifa externa común 

sobre los productos provenientes de terceros países (BALASSA, 1961, p. 36).    

 

 

EL MERCOSUR DEL REGIONALISMO ABIERTO 

 

Hecho las salvedades teóricas con las que se argumenta el bloque, se hace necesario 

sentenciar que el MERCOSUR, desde su creación, (por necesidad  y conveniencia), tiene bajo 

la mira el intercambio comercial, fundamentado bajo las premisas teóricas antes mencionado. 

Resultando benéfico y positivo en términos de creación de comercio (en su inicio y hablando 

de términos cuantitativos, más aun, para las clases dominantes) para dinamizar las economías 

nacionales durante la década del noventa. Esto se debió a la rápida apertura económica que 

dinamizo el intercambio intrabloque y mejoro la imagen y la capacidad de negociación de los 

estados miembros extra bloque. Generando posibilidades de consumo, abriendo fronteras con 

los estados vecinos, y de esa manera crear una alianza fuerte e integrada. 

Ahora bien, debemos reconocer que la primera etapa del MERCOSUR (década de los 

noventa), por un lado (siguiendo con la tendencia mundial), se vio opacada con reclamos de 

BNA, que distorsionan el comercio entre los miembros. Este hecho ocurre a raíz de disputas 

comerciales entre los socios, protegiendo sectores económicos nacionales específicos contra  

la competencia extranjera. Esto se debe a la ausencia de coordinación de las políticas 

macroeconómicas intrabloque (CENTURIÓN, 2002, p. 9). 

Por otro lado (al igual que la tendencia mundial), fue una etapa muy alentadora por la 

expansión comercial, debido a la reducción de las barreras arancelarias, generando 

oportunidades para expandir el comercio intrabloque (CENTURIÓN, 2002, p. 8). 

Este hecho y en esta primer etapa de regionalismo abierto, favoreció relativamente a la 

industria láctea uruguaya, incremento su productividad, consolidando a Uruguay como un 

país exportador neto de lácteos, con un aumento significativo en las exportaciones 

intrabloque. El valor de exportaciones lácteas uruguayas  pasó de 40 millones en la década del 

80´, a más de 100 millones en los 90 (CAETANO, 2016, p. 212). 
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Gráfico 1- Valor de las exportaciones de lácteos uruguayos en miles de dólares corrientes 

(CAETANO, 2016, p. 212). 

 

Como muestra el gráfico 1, las exportaciones de lácteos aumentaron de forma 

considerable no solo dentro del MERCOSUR, donde las exportaciones a Brasil llegaron a  

comprender más del 70% del total. 

A finales de la década del noventa, la fractura de la hegemonía neoliberal se hizo 

sentir para la lechería, comenzando por las crisis de México, y del sur este asiático, 

produciendo un descenso a escala internacional del precio de la leche (ver gráfico 4, 5), 

seguido por el aumento de subsidios en escala a nivel mundial (CAETANO, 2016 p. 220), y 

por si fuera poco, el punto más extremo de la crisis, se da con la devaluación  en Brasil (la 

crisis de real 1998) seguida por la crisis de Argentina (2001) , dando una lección de lo que 

serían las limitantes del MERCOSUR, quedando atrás aquel éxito del primero decenio  (RUIZ  

et al., 2012, p. 51). 

Etapa de auge que se ve opacada con la diminución de importación de lácteos 

uruguayo por parte de Brasil producto a su devaluación (como resultado de la crisis de los 

países centrales). Si se fijan en el gráfico 1, las exportaciones de lácteos 1999 a 2001 

disminuyeron con respecto a las de 1998.  

Es aquí, donde este periodo histórico nos muestra, como las BNA se intensifican en 

los periodos de crisis económica del bloque. Éstas se dan, por las presiones internas de cada 

país para restringir las importaciones,  y por tanto el flujo comercial disminuye (Centurión, 

2014, p. 9). Un claro ejemplo del periodo, son las acusaciones y denuncias de dumping en 

leche en polvo que Brasil realiza contra Uruguay (CAETANO, 2016, p. 220). 

La diminución de exportaciones se vio acompañada de rezago tecnológico sobre todo 

en el pequeño productor que recibía menos dinero por litro de leche ya que era de menor 
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calidad. Sumado a esto, la situación de atraso cambiario (para controlar la inflación) uruguayo  

provocaba un aumento en los costos de producción (CAETANO, 2016, p. 221). 

Hechos que llevaron tanto al gobierno Luis A. Lacalle, como al segundo mandato de 

Julio M. Sanguinetti  a otorgar facilidades en inversión externa directa  a empresas 

transnacionales110 como Parmalat y Gley S.A que entraban al mercado e imponían nuevas 

condiciones (CAETANO, 2016, p. 222). 

Las empresas transnacionales resultaron beneficiarias directas de la apertura comercial 

de la década de 1990 y del proceso integración económica que significó el MERCOSUR. 

Según Theotonio dos Santos: 

 

 

La célula de esta economía internacional es un nuevo tipo de empresa que 

trasplanta hacia la escala mundial las poderosas técnicas de apropiación, 

administración y control privado de los resultados de la concentración 

tecnológica y económica, de la monopolización, de la centralización, de la 

conglomeración y de la intervención estatal. (SANTOS, 2011, p. 9). 

 

 

Por lo tanto,  las transnacionales, son más que simples empresas. Estas luchan en el 

plano económico (por apropiarse de los mercados y obtener ventajas de factores productivos), 

geopolítico (para obtener ventajas locativas), político (capturando el apoyo del Estado donde 

piensan invertir) 

 

 

Las conclusiones a las que se ha llegado hasta el momento permiten tomara 

la corporación multinacional como la célula del proceso de integración 

monopólica mundial. Ella es hoy en día el centro de decisión administrativa, 

económica y política que conduce a una gigantesca concentración económica 

y centralización financiera y administrativa; a una unión estrecha y 

contradictoria entre las empresas y los Estados; a la integración de los 

mercados de todos los países capitalistas; a un crecimiento enorme del 

comercio mundial (SANTOS, 2011, p. 55). 

 

 

La búsqueda de nuevas tierras por parte de transnacionales, surge por la necesidad de  

nuevos espacios económicos, ya que los países donde estaban las casas matrices, eliminaron 

las políticas proteccionistas y de subsidios (CAETANO, 2016, p. 222). 

Todo esto  impacta en el Uruguay, desencadenando  un descenso en el número de 

predios lecheros, pero no así en la superficie dedicada a la lechería, esto se traduce a una 

 
110  La transnacionalización alude a un proceso que comienza a fines de la década del 1960, y consiste en empresas 

filiales desintegradas verticalmente donde cada una de ellas se encarga de una parte del proceso productivo, proceso que 

implica gran pérdida de soberanía de los estados dependientes, pues las empresas toman la decisión del precio que le quieren 

dar a esta parte de la cadena de valor. (ROMERO, 2015, p. 43) 
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mayor concentración de productores medios y grandes. Siendo la reducción de 1995 a 2001 

de 6000 tambos a 5000 en todo el país (CAETANO, 2016, p. 223). 

En este contexto crítico donde la situación política internacional y, sobre todo 

regional, era adversa, la economía uruguaya sintió los efectos negativos. La lechería se 

encontró sumida en una profunda crisis. Tanto fue así que en el año 2000 instituciones como 

Conaprole (Cooperativa Nacional de Productores de Leche, siendo la más grande del país) fue 

amenazada por un intento de compra del capital transnacional. 

Ésta insistencia de Exxel, marcó un hito e interés de las transnacionales, que se 

instalan en el país, es el caso de Parmalat, Gley S.A hecho que perjudica más las cosas debido 

a la alta competitividad de empresas transnacionales. Y aquellas con deseos por instalarse o 

crear un “joint venture” (asosiacion o unificacion de empresas) con Conaprole, fue el caso de 

Fonterra, Nestlé, Danone, Unilever (CAETANO, 2016, p. 224). 

No obstante, la industrialización que estas empresas generan (importación de capitales 

y servicios extranjeros, que mandan su ganancia fuera del país) no logra revertir la 

dependencia. Ya que dichas empresas, al trasplantar capital en nuevas tierras, imponen la 

forma y el ritmo de producción.  Generando una distorsión en el mercado donde deciden 

instalarse, debido a la imposición de nuevos servicios, patentes tecnológicas, seguros, fletes, 

servicios técnicos. Todos estos se transforman en BNA pagas de la periferia al centro 

(SANTOS, 1970, p. 62). 

Es aquí, donde las empresas de capitales nacionales, deben redoblar esfuerzos (vía 

explotación) para disputar competitividad en el mercado. Es por esto que se afirma una 

profundización de la dependencia (disminuye la capacidad exportadora de los capitales 

nacionales),  ya que el centro sigue imponiendo el ritmo de las economías periféricas 

(SANTOS, 1970, p. 64).  

 

 

EL MERCOSUR DEL REGIONALISMO POS LIBERAL  

 

La crisis del MERCOSUR, merecía un debate profundo sobre la conveniencia, 

racionalidad y objetivos de la integración regional. Dicho debate se enfrenta a  “polémicas 

políticas e ideológicas respecto a cuestiones que afectan directamente a la integración 

regional, como las estrategias de desarrollo y las modalidades de inserción internacional” 

(SANAHUJA, 2008, p. 11).  
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Las negociaciones giraban en torno a, sostener una zona de libre comercio, consolidar 

la unión aduanera de forma perfecta y la tercera, como se pensaba en el  inicio del bloque 

lograr el mercado común.  Tras negociaciones, en el año 2000, se llega al acuerdo que la 

finalidad del MERCOSUR era, el mercado común. Hecho que fue denominado como 

“Relanzamiento del MERCOSUR” (FERNÁNDEZ, 2014, p. 16). 

Este relanzamiento del MERCOSUR, solo es posible, cuando tres años después (2003) 

inician los nuevos lineamientos coyunturales del regionalismo pos- liberal. Dichos 

lineamientos en el MERCOSUR, seria iniciados, seguidos y pactados por el Consenso de 

Buenos Aires, firmado el 16 de Octubre de 2003, entre los recientes presidentes de izquierda 

Luis I. “Lula” da Silva (Brasil) y Néstor Kirchner (Argentina).  

Se hace necesario colocar que el regionalismo pos- liberal, es una consecuencia del 

agotamiento del regionalismo abierto, producto a la primacía de intereses domésticos, 

intergubernamentalismo, convulsiones financieras, escepticismo sobre el liderazgo y el 

verdadero interés de Brasil en el proceso, por las tenciones que crean las ofertas de 

negociación de actores externos, como Estados Unidos y la (Unión Europea) UE, que están 

poniendo a prueba la cohesión interna de estos grupos y la debilidad institucional y política 

para impedir medidas unilaterales como, instrumentos de defensa comercial, uso indebido de 

reglamentos técnicos o sanitarios (BNA) (SANAHUJA, 2008, p. 13 -18). 

A partir de esta etapa, un nuevo MERCOSUR se reconfiguraría. Tras la asunción de 

gobiernos de izquierda, nacionalistas y autonomistas en lo político bajo liderazgo de Brasil, 

enemigos críticos del neoliberalismo económico (RUIZ  et al., 2012, p. 51). 

Nueva etapa denominada pos- liberal, caracterizada por, una menor atención a la 

agenda económica y comercial, el retorno de la “agenda de desarrollo” con políticas que 

pretenden distanciarse de las estrategias de la liberalización comercial, un mayor papel de los 

actores estatales en detrimento de los actores privados, cooperación intensa en ámbitos no 

comerciales, ampliación de los mecanismos de cooperación (sur-sur, paz y seguridad 

regional),  preocupación por las dimensiones sociales (pobreza, desigualdad, justicia social), 

disminuir las asimetrías en cuanto a niveles de desarrollo,  preocupación la falta de 

infraestructura regional (mejorar conectividad intra y extra bloque ), énfasis en la seguridad 

energética y la búsqueda, promover una mayor participación y la legitimación social de los 

procesos de integración basado en la idea de soberanía regional (SANAHUJA, 2008 p. 22- 

23). 
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Este regionalismo,  demuestra el rechazo a las políticas neoliberales del “Consenso de 

Washington”, por parte de los países latinoamericanos. Estos gobiernos quieren la retomada 

de un estado eficaz (capaz de hacerle frente a la globalización y sus crisis como la financiera 

en 2008) y una integración desarrollista (aumentar autonomía regional y nacional) para 

mejorar la posición de cada país, creen que la globalización y la integración neoliberal 

produjeron un debilitamiento del estado en detrimento de empoderar ideas de desarrollo 

marcados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Organización 

Mundial del Comercio (OMC), Organización de las Naciones Unidas (ONU) (SANAHUJA, 

2008 p. 23). 

Esta postura y visión de mundo, plasmado en papeles en el Consenso de Buenos Aires, 

se ve favoreciendo cada vez más dentro del MERCOSUR. Hechos como la llegada al 

gobierno del partido conservador colorado en 2003, bajo la presidencia de Nicanor Duartes 

Frutos lejos de opacar al MERCOSUR lo realzaron, pues este, toma posturas marcadamente 

anti neoliberales, y fortalece lazos en pro de avanzar con el consenso de Buenos Aires. 

Para fortalecer más la autonomía regional, en 2004, gana por primera vez en el 

Uruguay, el Frente Amplio – encuentro Progresista- Nueva Mayoría. Con la figura 

presidencial del doctor Tabaré Vázquez, confirmando su mayoría legislativa en ambas 

cámaras. Llegando al gobierno tras  el colapso económico, financiero y social de Uruguay, 

llevado por el gobierno de Jorge Batlle que jamás logro reactivar la economía de esta crisis 

fuerte  (CAETANO, 2016, p. 226). 

En el año 2005, se da otro hecho fundamental para fortalecer la unión 

itergubernamental  y la autonomía regional del bloque MERCOSUR, barriendo el 

expansionismo norteamericano, disfrazado de integración continental. Es que el 5 de 

Noviembre de ese año, se produce el rechazo al ALCA (Área de libre comercio de las 

américas, por parte del MERCOSUR  y Venezuela gobernada por Hugo Chavez) en la ciudad 

de Mar del Plata (Argentina), tras la IV- Cumbre de las Américas (SOUZA, 2012, p. 116). 

Es en este entonces que la integración del MERCOSUR liderada por Brasil pasa a 

tener un discurso en el cual se afirma que la integración no podía ser solo económica, pues la 

competencia por el comercio entre países tendería a la desintegración, donde los países más 

débiles saldrían perdiendo. Por eso, la propuesta brasilera fue la realización de alianzas 

productivas, fomentando la matriz energética y la creación de infraestructura (SOUZA, 2012, 

p. 118- 123). 
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Pero para recuperar el MERCOSUR tenemos que ir más allá del discurso 

sobre aspectos aduaneros. Es preciso dar prioridad a la implementación de 

políticas que favorezcan nuestra  integración productiva” (…)  “Será 

fundamental para la construcción de espacios comunes de producción, 

comercio y desarrollo, nuestra capacidad de negociar los instrumentos 

políticos comerciales comunes, tales como defensa comercial, incentivos, 

defensa de la competencia y compras gubernamentales (Fundação Alexandre 

de Gusmão- FUNAG, 2008, p. 27). 

 

 

Pero en la práctica económica vemos, la expansión de capitales nacionales intrabloque 

(sobre todo brasileños financiados el propio estado a través de BNDES) y transnacionales 

(cuyos polos de mayor valor agregado industrial están por lo general en Brasil). Este hecho le 

llevo a que Brasil sea superavitario en las exportaciones intrabloque de este período, 

exportando productos industriales e importando productos primarios (SOUZA, 2012 p. 123). 

 

 

Brasil está tomando medidas para estimular amistades en el MERCOSUR, con una 

ampliación de la participación del Banco Nacional de Desarrollo Económico y 

Social – BNDES- (…) “Estamos empeñados de forma creciente y decidida en el 

esfuerzo impresionable de construir en toda américa del sur una infraestructura física 

capaz de dar carne y hueso a nuestra integración (FUNAG, 2008, p. 28). 
 

 

Sin entrar en un profundo debate teóricos del capital imperialismo brasileño, no 

podemos tomar a este como algo dado. Si no explicar brevemente su expansión, esa que se 

manifiesta en la génesis y posterior dinámica del bloque (FONTES, 2010). 

A partir de los años 1980 (década de los acuerdos del PICE- Programa de Integración 

y Cooperación económica, con Argentina), la burguesía brasilera, comienza a exportar 

capitales con la idea de obtener plus valía en el exterior, en vez de la clásica exportación de 

commodities. Es decir, la burguesía brasilera, se asegura la importación de materias primas, 

enviadas del resto del continente sudamericano con buena calidad y  bajo precio. Esta 

reducción del precio, está asociada a la diminución del costo de mano de obra, explotando 

trabajadores de otras nacionalidades sudamericanas (FONTES, 2010, p. 339). 

Es por lo ante dicho, que en el gobierno de “Lula” (2005), en Brasil se implementa una 

línea de crédito (por parte del BNDES) para fomentar la internacionalización de empresas 

brasileiras, en la actualidad este banco viene siendo el principal actor de una gran dinámica de 

concentración y centralización de capitales en Brasil (FONTES, 2010, p. 346). 

Un claro ejemplo de esto, son las empresas brasileras en territorio uruguayo,  luego de 

la gran transnacionalización del Grupo Gerdau (metalurgia y siderúrgicos, para el agro, 

construcción e industrias) en la década del noventa, y de Ambev (Cervecería y Malteria) en 
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2003, firmas empresariales como Marfrig y Bertin (posteriormente reunidas en JBS Friboi), 

con el subsidio del BNDES, dominaban un tercio de la producción de carne bovina uruguaya.  

En 2007 la productora brasileña de arroz Camil, compró SAMAN, la mayor procesadora de 

arroz uruguaya, ésta empresa domina el 45% de la producción y exportación del producto 

(FONTES, 2010, p. 340). 

Ahora bien en la práctica política,  el gobierno de Brasil no quería ceder espacios ya 

que quería transformarse en uno de los polos económicos emergentes, (negando que los países 

tengan acuerdos fuera de la región con preferencias arancelarias), veía al MERCOSUR como 

un actor de relevancia secundaria, es decir un trampolín para su objetivo primario, que era, el 

liderazgo en américa del sur, para convertirse en un potencia económica emergente. El 

aumento potencial de Brasil favorecería al interés de los otros países del bloque a quedarse 

unido (RAMANZINI; VIGEVANI, 2010, p. 55). 

 

 

El fortalecimiento interno del MERCOSUR, es imprescindible para llevar 

adelante las negociaciones con otros países y bloques. Sera así garantizada 

una presencia influyente de América del Sur en el Mundo” (…)   “En el 

plano externo, es significativa la presencia de India en este reunión, país con 

el cual acabemos de celebrar un acuerdo que servirá de basa para las 

negociaciones tarifaria” (…) Con Sudáfrica, también aquí representada, 

esperamos dar un nuevo impulso  a los entendimientos comerciales” (…) “se 

refuerza el dialogo sur- sur con la presencia entre nosotros de estos dos 

países (FUNAG, 2008, p. 30). 

 

 

Es claro notar que el ejemplo a seguir era, la emergencia de China como potencia 

económica, y el ascenso de India, Rusia y Sudáfrica. Etapa que se ve favorecida por un 

aumento en la económico mundial, el precio los commodities (incluyendo el petróleo). Esto 

alienta al crecimiento de las exportaciones, permitiendo la estabilidad económica de los países 

(RAMANZINI; VIGEVANI, 2010, p. 51).  

No obstante en 2008, otra crisis se hizo presente. En este caso,  el MERCOSUR sufrió 

el impacto del colapso financiero en Estados Unidos. Para 2009, la agudización de la crisis 

trajo aparejado una disminución de exportaciones interbloque. La caída del precio 

internacional de commodities generó también una caída del PIB en todos los países del bloque 

y una caída de crecimiento sostenido, disminución de los flujos de la Inversión Extranjera 

Directa (IED), dificultades para el acceso al crédito externo. Este hecho lo podemos ver 

reflejado en Gráfico 3. 
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Gráfico. 3 Elaboración propia, Fuentes: DIEA- MGAP y Uruguay SXXI. 

 

 

 

Gráfico. 4 Elaboración propia, fuentes; DIEA- MGAP (2014- 2015) 

 

 

 

Gráfico. 5 Elaboración propia, fuentes; DIEA- MGAP (2014 y 2015) 

 

Desde el punto de vista económico, está clara la influencia del MERCOSUR para el 

sector lácteo, que desde el año 1995 hasta hoy no ha cerrado un año debajo de los 

110000miles de dólares exportados. Si bien, hay una gran depresión en el año 2000 (producto 

EXPORTACION URUGUAYAS DE COMMODITIE MANTECA 
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de la crisis del real), ésta rápidamente se recupera, creciendo lenta y con dificultades pero 

sostenidamente las exportaciones de lácteos desde el 2001 hasta el 2008.   

Donde mucho tuvo que ver las importaciones brasileñas en este período, producto de 

la nueva reconfiguración política de éste país así como un MERCOSUR de integración 

productiva (CAETANO, 2016, p. 242). Para el año 2009, producto a la crisis financiera de 

estados unidos en 2008, las exportaciones bajan en términos de ganancias en dólares, pero 

este hecho es por un contexto internacional donde las commodities han bajado de precio, 

como se puede apreciar en el gráfico 4 y 5. 

Luego del receso económico del 2009, la región supo salir bien parado de la crisis, 

gracias al fortalecimiento y crecimiento sostenido que venía trayendo esta etapa de 

regionalismo pos liberal.  

El avance de la integración productiva para la industria láctea Uruguaya, fue benéfico 

basado en el discurso e idea de economía clásica, donde se aprovecharían las ventajas 

comparativas111 de cada estado miembro, del punto de vista de condiciones, económicas, 

financieros, geopolíticas, tecnológicas, infraestructura, climáticas, geográficas. Cuyo fin, 

como ya fue explicado anteriormente, era fortalecer ciertos sectores económicos industriales, 

vinculados a la construcción y energía, volcando la mayor parte de los recursos nacionales a 

dicho sector (de mayor valor agregado en la cadena productiva), para  beneficio del estado y 

las facciones económicas que la dirigen.   

En esta estrategia de integración productiva adoptada por el MERCOSUR, el sector de 

alimentos era básico, para sostener la alimentación  de los países que vuelcan mayormente sus 

esfuerzos productivos en otros rubros industriales no alimenticios.  

Esto lo vemos claramente en Brasil, que desde 2003 ha manifestado la importancia del 

sector agrícola  para el autoabastecimiento de la población como motor de la 

industrialización. Tras esa perspectiva, creo un montón de planes gubernamentales para tener 

el control de los alimentos  (HANONO, 2003, p. 26). 

Pudiéndose destacar la política intervencionista de formación de stocks públicos de 

alimentos, de este modo controlaría la oferta interna de productos,  y  la creación del 

programa  de soberanía alimentar y lucha contra la pobreza, denominado “Fome Cero” 

(HANONO, 2003, p. 27). 

 
111 Dichas ventajas comparativas otorgaran la posibilidad que ese país se especialice en esa producción que lo torna ventajoso 

y vuelque mayor parte del  esfuerzo productivo en ella, con el fin de producir el bien y/o servicio mejor que cualquier otro 

país, para exportar e intercambiar con los otros países menos productivos (DAVID RICARDO, 1963, p. 227). 
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La política de “Fome Cero”, es esencial tanto, para el desarrollo de las áreas rurales 

como para las urbanas, así como para la integración productiva del MERCOSUR, creando 

nuevas oportunidades de empleo. Dejando atrás las antiguas políticas compensatorias 

impuestas en el regionalismo abierto, que es sabido que su implementación, está muy distante 

de sacar al pobre de la situación de exclusión en la que se encuentra. 

Está claro que el gobierno de “Lula”, implementa las políticas agrarias y pone a los 

socios del MERCOSUR de su lado, pues no le interesaba competir por mercado para cumplir 

sus objetivos (como en la era de regionalismo abierto).  

Lo que estaba en mente ahora, era desarrollar tanto el agro de sus socios comerciales a 

nivel MERCOSUR, (para que éstos le proporcionen materias primas baratas), como el 

nacional,  de esta manera todos pagarían el costo de la industrialización, vía impositiva y 

explotación laboral. Tal cual como manifiesta F. H, Cardoso.   

 

 

Son precisamente los sectores excluidos que, en proporción muy desigual, 

pagaran los costos de la industrialización; pues esta depende, en una primera 

etapa, de la fuerza del estado para gravar impositivamente al sector 

exportador y de la posibilidad de mantener excluida a la masa marginal rural 

y urbana (CARDOSO. et al, 1996, p. 106). 

 

 

Ahora bien, no podemos negar que estos años de integración productiva, potenciaron  

al sector en términos Brutos de ingresos por exportación en dólares,  a nivel del MERCOSUR 

como muestra el gráfico 1 y 3. 

Ya para el período comprendido entre 2010 y 2013 las exportaciones de lácteos 

crecieron ininterrumpidamente con picos históricos, que se superarían año a año, gracias a un 

contexto externo muy favorable en precios (como muestra el Gráfico 4, 5)  y posibilidades de 

mercado (colocaciones de lácteos en  Brasil y Venezuela). Se puede destacar en este lapso de 

tiempo, el pico histórico de exportación de lácteo uruguayos en 2013 llegando a facturar casi 

novecientos mil millones de dólares (CAETANO, 2016, p. 281).  

Ahora por otro lado, los capitales nacionales comenzaron a tener mayor competencia, 

pues las condiciones de mejora en el sector así como el aliento gubernamental a través de la 

ley de inervación extranjera (Ley 16.906 de 20/01/1998112) propiciaban la llegada de 

transnacionales al país.    

 
112   La ley 16.906 de 20/01/1998 expresa, entre otras cosas, tratamiento igualitario, tanto a las inversiones extranjeras 

como nacionales, libertad de transferir fondos al exterior y de repatriación de utilidades, inversión sin necesidad de 

autorización previa o registro, beneficios fiscales (Uruguay. Centro de Información Oficial- IMPO, 1998) 
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Luego de la crisis, desde el punto de vista de la política externa, Brasil, encuentra en el 

bloque MERCOSUR, el mejor trampolín de cara a obtener mayor autonomía regional. Para 

ello, piensa en controlar todas las instancias de fortaleza institucional, clave para la 

ampliación de miembros y para la ampliación del desarrollo e integración productiva. 

Ahora bien, esa institucionalización era alentadora pues otorgaba más autonomía a los 

países menores del bloque.  Hecho que encendió las alarmas de Brasil y contuvo a su 

conveniencia la institucionalización con el fin de no ceder autonomía. 

Esto explica, la idea que siempre sostuvo Itamaraty113 y la élites brasileras, en la cual, 

la profundización de la institucionalización del MERCOSUR le daría a Brasil pérdida de 

soberanía y autonomía. Por lo tanto, cuando los gobiernos delegan funciones a las 

instituciones, éstos pierden el control del proceso, cediendo autonomía para organismos 

comunitarios del bloque, es decir cediendo autonomía y legitimidad a elites, grupos sociales, 

económicos y políticos de Argentina, Paraguay y Uruguay (VIGEVANI et. al, 2008, p. 20- 

22). 

Por lo tanto, un MERCOSUR más institucionalizado, no interesa a Brasil, que tiene las 

necesidades satisfechas es esta estructura intergubernamental, y más aún, pueden ampliar su 

comercio transnacional. Por lo ante dicho, podemos ver la utilidad del bloque para Brasil, a su 

vez puede ser el nexo como líder en las relaciones comerciales Norteamérica, la unión 

europea o las potencias emergentes como es el caso de este período (VIGEVANI et. al, 2008, 

p. 21- 22). 

Para el año 2010, y tras  las negociaciones en la cumbre de San Juan, se aprueba en 

Foz de Iguazú la decisión CMC No. 56/10 (Programa de Consolidación de la Unión 

Aduanera).  Se destaca en esta instancia. La creación del Código Aduanero, la eliminación del 

doble cobro del arancel externo y la distribución de la renta aduanera. Sumado  proyectos 

como FOCEM, la reactivación de negociaciones con la UE. Nuevamente no todo lo que se 

plantea aquí fue bien sucedido, demostrando serias dificultades de integración  

(FERNÁNDEZ, 2014, p. 16). 

Todas estas ampliaciones institucionales hacen que Venezuela pueda unirse al bloque 

de integración como miembro pleno en el 2012, estas negociaciones se habían iniciado en  

2005, cuando Venezuela firmó el Protocolo de Adhesión, y rápidamente incorporo el acervo 

normativo MERCOSUR, quedando habilitado para la liberalización comercial con los cuatro 

 
113  El ministerio de relaciones exteriores de Brasil, es también conocido como Itamaraty. Debido al edificio construido 

por Oscar Niemeyer en 1970 Palacio de Itamaraty, construido en Brasilia como sede del ministerio de relaciones exteriores.  
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socios plenos. Recién una vez entrado en vigencia el protocolo, podría gozar de los otros 

beneficios del bloque (aunque comenzó acceder antes a la mayoría de ellos). 

 

 

EL MERCOSUR Y SU “RETROCESO”-  HACIA UN RETORNO NEOLIBERAL  

 

Mismo año (2012), que se da el golpe de estado contra Fernando Lugo  en Paraguay, 

el líder de izquierda de la Alianza Patriótica para el Cambio, que es culpado por actos ilícitos 

dentro del gobierno. Este orquestado golpe, supuso un retorno de la derecha en Paraguay, por 

este hecho los miembros del MERCOSUR en la Cumbre de Mendoza, oficializaron la 

suspensión temporal de Paraguay. 

Para el año 2015, se produce la elección de Mauricio Macri como presidente de 

Argentina bajo el partido de derecha Cambiemos. Hecho que impulsa a la derecha Brasilera a 

dar un “orquestado” golpe de estado contra la presidenta Dilma Rousseff acusada 

de  violación contra las normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal. Es así que 

tras él un proceso de “impeachmet”, logran destituir a la izquierda de Brasil, asumiendo la 

presidencia el 31 de Agosto de 2016, Michel Temer del partido (PMDB), quien ya estaba 

ejerciendo desde Mayo del mismo año tras la suspensión de Dilma. 

Este hecho trae al MERCOSUR, una coalición entre Argentina, Brasil y Paraguay, que 

acaba con la suspensión de Venezuela del bloque el 13 de septiembre de 2016. Dicha 

suspensión se pronuncia en la “Declaración conjunta relativa al funcionamiento del 

MERCOSUR y al protocolo de adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al 

MERCOSUR”, donde se manifiesta que Venezuela “no cumplió con lo acordado en el 

protocolo de Adhesión, en cuanto a la adopción del acervo normativo vigente del 

MERCOSUR” ni “ha adherido  al Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación 

Económica” (MERCOSUR, 2016, p. 2). 

Venezuela, por su parte alega mediante su Ministra de Relaciones Exteriores (Delcy 

Rodríguez) que este hecho no tiene ilícito jurídico. Cualquier actuación a las espaldas de esta 

legalidad y de este sistema es absolutamente nulo, írrito y no tiene para nosotros ningún tipo 

de efecto. Venezuela entiende que no hay en el MERCOSUR  mecanismos sancionatorios por 

algún retraso en la incorporación de las normas.   

Estos hechos marcan un retorno de la Derecha al MERCOSUR, acercándose 

nuevamente a las políticas del regionalismo Neoliberal. La eliminación de la izquierda de 
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forma tan drástica del MERCOSUR, se debe en parte, a la proyección internacional de los 

países del bloque, es decir, negociaciones comerciales de élites empresariales114, con 

necesidad de expansión hacia, nuevos mercados, como, la Alianza del Pacifico, la Unión 

Europea. 

Esta situación, de estabilización política hacia la derecha, para componer una cierta 

crisis en el MERCOSUR, es propiciada por elites, y por ciertas facciones empresariales y 

dirigentes políticos de EUA y la UE, con el discurso de mantener el orden en Sudamérica. 

Ahora bien, la instauración de ese orden es encomendado al estado con más autonomía 

regional, que puede actuar solo o como en este caso en conjunto  (FUNAG, 2009, p. 13). 

Esta situación, repercute negativamente, no solo en el proceso de integración 

MERCOSUR, sino también en el mercado lácteo. Es decir, tras el giro a la derecha del 

bloque, una nueva onda Neoliberal se desata. En este caso, volvemos aquel MERCOSUR de 

integración económica, donde cada país en vez de integrarse compite entre sí.  Es aquí, donde 

se produce el retroceso de la integración del MERCOSUR, y claro está un retroceso en las 

exportaciones lactas intrabloque.  

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Se hace menester, resaltar las principales conclusiones que nos va dejando el trabajo, 

con el fin, dar un cierre clarificador de los diversos conceptos trabajados. En la primera etapa 

del MERCOSUR, la lechería gozo un cierto grado de crecimiento favorecido por los precios 

internacionales. Ahora bien las, BNA que estaban presentes pero controladas, se hicieron 

notar en el período de crisis como el 2002.  

Por lo ante dicho, es muy común que las BNA, se apliquen de forma injustificada y 

excesiva. Este hecho en la mayoría de los casos, tienen carácter proteccionista (reducir 

importaciones), y responden a la pérdida de competitividad internacional, ocasionada por la 

buena performance de algún país en sectores específicos con mejoras sustanciales en diversos 

factores de productividad ya sea sectorial o general. 

 
114  Según informo el sitio oficial de la reconocida cadena TeleSur (2017) en Caracas Venezuela, estos intereses de la 

nueva coalición de derecha, no son de los estados, si no es el estado siendo usado por élites empresariales, sin entrar en 

mayores detalles, capitales transnacionales como JP Morgan, Goldman Sanchs y HSBC, Vanguard Corp, tienen relaciones 

directas con el equipo de Mauricio Macri y Michel Temer.  

 



KERR OLIVEIRA, L.; GRASSI, J. M.; WEXELL SEVERO, L.; CARVALHO, W. R. (2019) [orgs.].  

Estudos Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional.  
ISAPE, Porto Alegre, RS. / NEEGI, UNILA, Foz do Iguaçu, PR. 

331 

 

Es decir, las BNA, responden a los actores estatales (gobiernos de turno) y grupos 

empresariales (sectoriales o generales). Si lo ante dicho, lo trasladamos al institucionalismo 

del MERCOSUR intergubernamental, vemos como desde el tratado de asunción a la fecha, las 

BNA son una herramienta presente al servicio de los grupos de poder. 

En síntesis la integración económica, no puede tener otro final que no sea disputas 

comerciales entre los socios, protegiendo sectores económicos nacionales específicos contra  

la competencia extranjera. Esto se debe a la ausencia de coordinación de las políticas 

macroeconómicas intrabloque. 

A su vez, otros fracasos están asociados al, intergubernamentalismo, las convulsiones 

financieras, escepticismo sobre el liderazgo, tenciones que crean las ofertas de negociación de 

actores externos (Estados Unidos y la UE), la presencia de transnacionales y la competencia 

por atraerlas (grado inversor), el regionalismo disperso, el nacionalismo y la concepción 

“westfaliana” de preservar soberanía. 

Todo esto, pone de manifiesto, que la cohesión y debilidad tanto institucional como 

política del bloque es muy sensible. Siendo incapaz de impedir la acción y resolución de 

medidas unilaterales que benefician a un solo estado, (sobre todo impuestas por el líder 

regional) ya sea por medio de instrumentos de defensa comercial, o uso indebido de 

reglamentos técnicos o sanitarios (BNA). 

Fue dicho también, que en incentivo a las transnacionales, se intensifican en el 

MERCOSUR, pos crisis de los 2000, sobre el discurso de superarla a través de la 

modernización de esta manera competir en el mercado globalizado, este hecho no hace más 

que generar industrialización dependiente, y trae dolor de cabeza para la estabilidad y 

competitividad de los capitales nacionales. 

Por lo tanto,  las transnacionales, son más que simples empresas. Estas luchan en el 

plano económico (por apropiarse de los mercados y obtener ventajas de factores productivos), 

geopolítico (para obtener ventajas locativas), político (capturando el apoyo del estado donde 

piensan invertir). 

No es coincidencia que en otro contexto político, denominada regionalismo pos- 

liberal, se da la transnacionalización expansiva capitales latinoamericanos, auxiliado por una 

proyección de política externa gubernamental con fines subimperialista, (sobre todo de élites 

brasileñas y argentinas). En esta etapa, la búsqueda de autonomía regional, se fundamenta 

bajo las premisas de autonomía técnico empresarial, con un intento más cercano a la 

coordinación de las políticas macroeconómicas intrabloque. De esta manera, se utilizan de los 
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proceso de integración (como el MERCOSUR), como trampolín para el aumento de 

autonomía en la escala jerárquica mundial, es decir dentro del sistema internacional.  

 Pese a lo ante dicho, si es real que la etapa pos liberal, trajo cierta estabilidad política 

regional, donde se “acepto” el liderazgo del gobierno y élites brasileras  (es decir se aceptó el 

subimperialismo brasileño), que trajo como consecuencia una “amistad” política intrabloque, 

con miras a un desarrollo productivo, donde el sector lácteo se vio recompensado en términos 

de exportación intrabloque, para alimentar la industrialización brasilera y en parte venezolana. 

Por fin, se dijo que la onda neoliberal de la década del noventa está siendo retomada a 

nivel mundial y el MERCOSUR no es ajeno a ello. En este caso, el sector lácteo, - tras los 

golpes de gobiernos que trajo la suspensión de Venezuela en el bloque-, está sufriendo un 

fuerte proteccionismo en los países del bloque MERCOSUR, (sobre todo Brasil, eterno socio 

comercial uruguayo). 

Por lo último, se puede apreciar, como los gobiernos de estado son solo articuladores 

de diferentes facciones de clases dominantes, éstas ejercen su poder a través de diversas 

representaciones y manifestaciones.  Tomando un rol tan poderoso como para definir  cuál 

será la inserción regional del país. Esta definición se concreta vía gubernamental y en un 

MERCOSUR de decisiones intergubernamentales, constituyendo la válvula de acceso al 

mercado mundial de sus capitales locales y transnacionales (KAN, PASCUAL, 2013, p. 107). 
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NOVO IMPERIALISMO, NOVÍSSIMA DEPENDÊNCIA E 

INTEGRAÇÃO SUL-AMERICANA 

 

Samir Eid Pessanha115 

Felipe Rodrigues de Camargo116 
 

RESUMO 

 

O presente artigo objetiva relacionar dados levantados acerca da recente experiência de integração regional do 

subcontinente sul-americano através da Iniciativa de Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana 

(IIRSA) com as ideias de novo imperialismo e da novíssima dependência, no intuito de refletir sobre integração 

do Cone Sul possibilita o desenvolvimento de um recorte regional integrado, ou se a integração regional 

desenvolvida na periferia do capital acaba por ser conformar em mais um instrumento visando exatamente o 

contrário, ou seja, o fortalecimento da dependência da região a favor da reprodução e expansão continua do 

capitalismo.  
 

Palavras-chaves: Integração Regional, Novo Imperialismo, IIRSA. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O objetivo é abordar a temática da integração sul-americana à luz da problemática do 

novo imperialismo, assim como em partes a partir da chamada novíssima dependência, 

recorrendo a título de ilustração à Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-

Americana (IIRSA). A ideia central é a de que embora seja a integração regional condição 

para o desenvolvimento e fortalecimento da região no contexto do novo imperialismo, 

contraditoriamente é essa fase nova do imperialismo justamente o principal limite às 

tentativas de integração do Cone Sul. Com o objetivo de refletir acerca o imperialismo atual, 

utiliza-se a obra O novo imperialismo, de David Harvey (2014), com a atenção à acentuação 

apontada por Harvey de mecanismos de expropriação semelhantes aos que foram analisados 

por Marx e referidos como acumulação primitiva, que em Harvey se apresentam como 

acumulação por despossessão. Essa nova fase do imperialismo difere das anteriores por 

engendrar uma expansão através de mecanismos que visam a apropriação da riqueza já 

existente, levando a ideia de que a novíssima dependência se conforma como a face periférica 
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Geociências e Ciências Exatas (IGCE) do Campus de Rio Claro/SP. Bolsista CAPES. Contato: samirreid@hotmail.com.  
116 Mestrando em Geografia pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), no Instituto de 

geociências e Ciências Exatas (IGCE) do Campus de Rio Claro/SP. Bolsista FAPESP. Contato: feldecamargo@gmail.com. 
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do novo imperialismo (SOUZA, 2017), e diferentemente da nova dependência analisada por 

Cardoso e Faletto (1973), que de meados dos anos 1950 ao final dos anos 1970 teria 

promovido em alguns países periféricos desenvolvimento com dependência, a novíssima 

dependência (FIORI, 1995, SAES, 2007) que emergiu nos anos 1990 (SAES, 2007), 

fomentaria a disputa entre nações periféricas por investimentos diretos estrangeiros, 

estimulando a agenda neoliberal e a pilhagem desses países (SAES, 2007). O enfoque 

resumido orientará a abordagem da IIRSA, como uma proposta defensável (prescritiva) da 

ótica da integração física (se reconfigurada a serviço do desenvolvimento e integração 

regional), não obstante de difícil execução no interior da nova ordem mundial, como analisada 

por Harvey (2014; 2016). A intenção deste artigo é apontar para alguns resultados da IIRSA, 

levantados em estudos a respeito, de forma a indicar dificuldades e refletir sobre se os 

resultados obtidos pela iniciativa podem ser vistos como catalisadores para o surgimento de 

um recorte geopolítico integrado. O trabalho apresenta resultados parciais da pesquisa de 

mestrado do autor, que envolve fontes secundárias sobre o novo imperialismo e a novíssima 

dependência, assim como estudos sobre a IIRSA, recorrendo principalmente ao material 

oficial da iniciativa. 

 

 

O NOVO IMPERIALISMO 

 

A atual ordem mundial tem como característica a relação entre o que Harvey (2014) 

chama de fusão contraditória entre a política do Estado e do império e os processos de 

acumulação do capital no espaço e no tempo, no que ele chama de “imperialismo capitalista”. 

Para Harvey, as duas lógicas convergem em certos momentos, e em outros se sobrepõem uma 

a outra. Mas o autor defende que a lógica capitalista tem primazia no capitalismo hodierno, 

pois, há uma “[...] predominância da lógica capitalista, embora haja momentos em que a 

lógica territorial venha para o primeiro plano” (HARVEY, 2014, p. 36). O que deve ser 

salientado é que apesar de a literatura apresentar um fácil acordo entre as lógicas, no entanto, 

o Estado é primordialmente uma entidade territorial, e os interesses do Estado capitalista nem 

sempre são os mesmos do capital (HARVEY, 2016), pois os interesses do capital não são os 

únicos a serem atendidos pelo Estado. Dessa forma, apreende-se o embate entre as duas 

lógicas ou entre o Estado e o capital, sendo que o espaço geográfico um dos entes que será 

fortemente influenciado por esta relação.  
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O espaço geográfico é o principal meio para a reprodução do capital, sendo o centro 

da sua ação baseada fundamentalmente em uma economia embasada na espoliação 

(HARVEY, 2016). A espoliação exercida através do capital vai desde o âmbito das relações 

sociais e de trabalho, propriedade privada até o espacial. A atenção deste artigo será voltada 

ao último item mencionado, afirmando que este capital fundamentado em uma economia 

fortemente espoliativa acaba por ter como resultado desenvolvimentos geográficos desiguais, 

principal característica do assim chamado novo imperialismo que Harvey vem a apresentar.  

O capital então transforma os territórios a fim de satisfazer as necessidades para a 

sua reprodução, o que faz com que os mecanismos de espoliação funcionem consoantes a esta 

necessidade. Desta forma, o que temos como ferramenta explicativa é a chamada 

“acumulação por espoliação” (HARVEY, 2014). Para introduzir esse conceito, ele resgata a 

lógica interior/exterior de Rosa Luxemburgo, afirmando que para a sobrevivência do 

capitalismo seria necessário que este sempre conviva com espaços não capitalistas. Isto é, o 

interior capitalista necessita do exterior não capitalista.  

O processo de acumulação por espoliação teria intensificado, segundo o autor, os 

mecanismos de expropriação por meio de meios similares aos da fase de acumulação 

primitiva, que se deram fundamentalmente por meio da posse da riqueza existente. Entretanto, 

a acumulação evidenciada por Harvey diferencia-se por apenas objetivar, em grande parte, a 

pilhagem da riqueza existente. Sendo assim, a acumulação por espoliação é adjetivada como 

predatória, funcionando principalmente a partir do que é identificado como “capitalismo de 

rapina” (HARVEY, 2014) sendo a força-motor para desenrolar do ordenamento espaço-

temporal do sistema capitalista.  

O ordenamento espaço-temporal mencionado diz respeito a “ajustes espaço 

temporais” (HARVEY, 2016) que objetivam solucionar problemas em relação à absorção do 

excedente de capital e trabalho, sendo saídas para as crises de superacumulações do capital, 

investindo no espraiamento geográfico de longo prazo, garantindo um ajuste literal e físico do 

capital em determinadas paisagens, que virão a funcionar de acordo com os ditames exigidos. 

Já afirmamos de antemão que consideramos os EIDs da IIRSA como um exemplo de ajuste 

espaço-temporal, por se conformar como um portfólio de obras que agem diretamente no 

território para se tornar, pois o ordenamento espaço-temporal condiz à “[...] novas 

oportunidades de acumulação, levando a uma expansão e a sua vez uma concentração 

geográfica, atingindo as formas de reprodução da vida e as dinâmicas espaciais” (GÓMEZ; 

SOUZA, 2016, p. 70).  
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Desta forma, as expansões geográficas do capital exigem ajustes através do 

ordenamento espaço-temporal que criam novas divisões territoriais do trabalho, novas regiões 

que funcionam como espaços dinâmicos de acumulação do capital, visando o lucro e absorção 

dos excedentes de capital e trabalho. No entanto, estes ajustes objetivam alterações em 

territórios com dinâmicas já estabelecidas, as ameaçando. Estabelece-se assim uma 

contradição: a movimentação do capital é necessária para evitar danos advindos das crises de 

sobreacumulação, e o resultado disto é um rastro de conflitos e devastação, que são repetidos, 

pois o capital “[...] nunca resolve suas falhas sistêmicas porque as desloca geograficamente” 

(HARVEY, 2016, p. 145).  

 

 

O princípio aqui é o seguinte: o capital cria uma paisagem geográfica que 

satisfaz suas necessidades em determinado momento, apenas para destruí-la 

em outro e facilitar uma nova expansão e transformação qualitativa. 

(HARVEY, 2016, p. 146) 

 

 

Desta forma, a acumulação por espoliação se configura como o motor para o ciclo de 

expansão – ajuste – acumulação – destruição que valida o imperialismo capitalista, criando 

uma permanente divisão do trabalho que possibilita a reprodução da econômica que se 

desenvolve a partir de mecanismos de espoliação. Estabelecem-se diversos centros dinâmicos 

de acumulação de capital que concorrem entre si por fontes de superacumulação. Nesta 

competição, há as regiões que não conseguem garantir sua presença na competição e outras 

que serão o palco para a exploração do capital. Uma das saídas utilizadas para uma melhor 

inserção no âmbito competitivo desta nova ordem mundial é através da integração regional. 

As últimas conformações regionais demonstraram uma integração desigual dos lugares, 

refletindo assim uma regionalização excludente, onde os centros de acumulação estão 

interconectados e que interagem entre si, enquanto os territórios à margem dessa nova 

organização do globo permanecem em situação periférica ou de semi-integração.   

 

 

A TEORIA DA DEPENDÊNCIA COMO FERRAMENTA PARA ANÁLISE DA 

REALIDADE LATINO-AMERICANA 

 

Fiori (1995) e Pereira (2010) afirmam que não há, nas ciências sociais algo que se 

chamaria de teoria da dependência, mas sim um “[...] número infinito de artigos e livros de 
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vários autores, que nos anos 60 e 70 dedicaram-se à análise de um mesmo problema com 

métodos e teorias distintos e com derivações político-normativas diferentes entre si” (FIORI, 

1995, p. 215). A teoria da dependência se conformaria como uma proposta de leitura acerca 

das condições do capitalismo na periferia não a partir de uma visão etapista, mas focando na 

forma pela qual os diferentes mecanismos do capital subordinavam a economia latino-

americana à economia internacional ao ponto de se reproduzir a condição de dependência.  

Cardoso e Faletto (1973) demonstram através da obra Dependência e desenvolvimento 

a necessidade de analisar a situação de subdesenvolvimento a partir do plano político-social, 

levando-se em conta a historicidade da realidade da América Latina. Estes autores escreveram 

acerca da chamada nova dependência, retratando a maneira pela qual houve o 

desenvolvimento a partir da industrialização sul-americana. No entanto, a importância desta 

obra foi o de demonstrar que no plano sul-americano não haveria uma reprodução das 

condições que levaram outros países ao seu desenvolvimento. Aqui se engendrava um 

processo próprio, muito relacionado às amarras existentes com o centro do sistema capitalista, 

mas no fim geraria um produto próprio.  

A chamada nova dependência que contava com investimentos diretos estrangeiros no 

setor industrial (SOUZA, 2017). No contexto político latino-americano, este recorte coincide 

com a existência de governos desenvolvimentistas engajados em um processo de 

industrialização considerável, através política de substituição de importações, sendo que as 

empresas monopolistas e os bancos dos países capitalistas engajaram-se a “[...] investir 

diretamente em novos ramos industriais e no setor de produção de insumos para a indústria” 

(SAES, 2007, p. 157). Desta forma, o capital estrangeiro associou-se com a indústria e o 

Estado nacional, fundamentando assim o capitalismo dependente associado.  

 

 

O novo modelo de industrialização e a nova dependência produziram, 

portanto, a partir da segunda metade da década de 1950 um desenvolvimento 

capitalista de curto prazo, limitado, porém real (SAES, 2007, p. 158).  

 

 

O crescimento econômico possibilitado pelo capitalismo dependente associado 

possibilitou um desenvolvimento real para os países latino-americanos, principalmente por 

instalar na região as indústrias que impulsionaram o crescimento econômico e a urbanização. 

Posteriormente, com a mudança de governos na região a partir da década de 50, 

principalmente no Brasil, os sul-americanos passaram a tentar investir na sua própria 

indústria, e a chamada substituição de importações foi uma saída escolhida para isto, tendo 
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este processo sido levado a cabo pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 

(CEPAL). No entanto, esta política mostrou-se incapaz de ser continuada por conta do 

incipiente desenvolvimento industrial regional para poder internalizar setores mais 

complexos, como o da informática, e também pela falta de mão de obra e mercado para estes 

produtos.   

 

 

A NOVÍSSIMA DEPENDÊNCIA E A INTEGRAÇÃO SUL-AMERICANA 

 

O pós-guerra engendrou a construção de entidades que possibilitassem a integração 

econômica, sendo que no caso sul-americano observamos a influência das “ondas de 

regionalismo” (PADULA, 2010). A primeira onda foi marcada pela forte participação do 

Estado, tentando fortalecer o desenvolvimento nacional a partir de iniciativas integracionistas 

econômicas. Entretanto, esta forte participação mostrou-se uma barreira ao fenômeno, pois a 

“[...] a industrialização para o desenvolvimento, a ser viabilizada por meio da integração, era 

antes matéria de sumo interesse para a afirmação nacional que para a regional” (SCHEIBE, 

2013, p. 43).  

Durante o período da nova dependência a integração regional passou por poucos 

avanços, pois cada país atentou-se a utilizar-se do crescimento econômico e industrialização 

como projetos de crescimento próprio, não levando em conta políticas que abarcassem a 

região. Posteriormente, com a ascensão do neoliberalismo a partir dos anos 90 houve um 

reaquecimento das iniciativas integracionistas, sendo este avanço parte da “segunda onda de 

regionalismo” (PADULA, 2010), sendo concomitante ao recorte que é considerado como a 

novíssima dependência (FIORI, 1995; SAES, 2007). Entretanto, este reaquecimento do 

ideário integracionista mira na integração econômica regional.  

No tocante à integração regional, a CEPAL propõe à região o regionalismo aberto 

como uma saída para se pensar a inserção da América Latina dentro no novo contexto 

internacional que estava surgindo, pois o “[...] regionalismo aberto é, diferentemente do 

regionalismo desenvolvimentista, condicionado pelas metas de inserção internacional em um 

mundo de fluxos globais – comerciais e financeiros, especificamente” (SCHEIBE, 2013, p. 

46). Portanto, o regionalismo aberto impulsionado pela novíssima dependência passa a 

engendrar uma nova fase da relação entre o centro e a periferia, sendo que a partir de então a 

relação entre os dois polos da economia mundial se desenvolveria de forma diferenciada.  
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O regionalismo aberto vem em um momento de endividamento exterior dos Estados, 

com a ascensão de um poder político que toma como direcionamento o neoliberalismo a partir 

do que era pregado pelo Consenso de Washington, este que apontava para um direcionamento 

de Estado mínimo e reformas liberalizantes, decisões estas impulsionadas pela divida externa 

herdada do período da nova dependência.  

O que muda é a relação entre centro e periferia: enquanto na antiga dependência os 

países centrais se interessavam em investir no aparelho industrial, promovendo certo 

crescimento, tornando as economias periféricas em campo para investimentos em novos 

segmentos industriais. Já na novíssima dependência há o “[...] empobrecimento e a pilhagem 

das economias periféricas” (SAES, 2007, p. 161), iniciando assim um processo de competição 

entre os diferentes Estados periféricos em busca de do capital externo, sendo que o interesse 

do centro do capitalismo já não gira em torno do investimento no aparelho industrial, mas sim 

na obtenção de lucros fáceis e do que interessar ao seu próprio crescimento, como matérias-

primas, obtenção e exploração de empresas e atores já previamente instalados no território. 

Saes (2007) aponta que as economias latino-americanas não foram bem sucedidas no ponto de 

oferecerem um ambiente interessante ao início da fase de internacionalização dos setores mais 

complexos da indústria, assim como há a presença de um mercado interno que não 

significativo para esta produção.  

A partir disto, os “[...] países latino-americanos seriam pressionados a entregar o 

aparelho produtivo existente, com as instituições internacionais que representam o capital 

imperialista induzindo os Estados da região no sentido de adoção das reformas neoliberais 

implementadas nos anos 1980/1990” (SOUZA, 2017, p. 7). Neste sentido, aliados com Souza 

(2017), enxergamos neste ponto a relação entre a novíssima dependência com o novo 

imperialismo levantado por Harvey. No novo imperialismo, através da acumulação por 

espoliação, o capital externo passa a engendrar ou influenciar uma regionalização já pré-

concebida, fazendo com que economias periféricas procurem então por responder de alguma 

forma as exigências para uma melhor inserção no mercado mundial de acordo com os 

estímulos do centro. Para a integração regional institui-se uma nova agenda, onde os Estados 

deverão pensar uma forma de potencializar a sua posição no mercado mundial, e neste 

sentido, a IIRSA vem com um portfólio de projetos e obras que implementariam corredores 

de exportação que assegurariam a entrega da produção regional de acordo com os interesses 

do mercado internacional.  
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A partir disto, nos anos 2000 institui-se a IIRSA como iniciativa visando a melhoria 

do elemento na infraestrutura objetivando a integração física entre os países. Inicialmente 

como projeto de integração organizada em torno de “Eixos de Integração e Desenvolvimento” 

(EID), com o objetivo de promover a integração física regional, por meio de investimentos em 

infraestrutura, a fim de avançar na interação entre economias de escala, custos de transporte e 

distribuição espacial da produção. Assim sendo, o sentido geopolítico da iniciativa em sua 

origem era o de “[...] formar blocos para fortalecer as posições de barganha internacional dos 

países para negociar acordos multilaterais em favor do livre comércio global [...]” (PADULA, 

2010, p. 38), em um contexto onde os Estados cedem a sua soberania em troca de um 

fortalecimento regional.  

A IIRSA mira na questão infraestrutural, que deveria estar solidificada pelos Estados, 

como espinha dorsal para a integração regional aos moldes que o novo imperialismo e o 

regionalismo aberto exigem. No entanto, o papel do Estado em relação ao planejamento e 

investimento para com a infraestrutura é visto de maneira diminuta, pois este possui, de 

acordo com os principais órgãos atrelados à conformação da IIRSA, uma “restrição financeira 

estatal” (PADULA, 2010), reservando assim aos agentes externos o papel para com a 

fomentação da implantação da infraestrutura.  

 

 

Infrastructure is expensive. Fiscal difficulties, over-indebtedness, 

multilateral conditionality on new obligations, and country risk premia will 

continue to limit the capacity of the public sector to provide infrastructure. In 

addition, financial crises and the volatility of real exchange rates have 

substantially increased country risk premia since the late 1990s (BID, 2002, 

p. 130). 

 

 

Esta atuação do capital externo para com investimentos em infraestrutura se conforma 

como um dado recorrente visto o papel que instituições como o “Banco Interamericano de 

Desenvolvimento” (BID) e o Banco Mundial, o que fortalece a influência externa para com as 

questões econômicas e políticas regionais, emulando assim na IIRSA decisões que 

transformam o processo de integração regional e as políticas infraestruturais em mecanismos 

para o fortalecimento da liberalização econômica internacional, que respondendo aos ditames 

do centro do capital fortalecem o processo de transformação das paisagens geográficas a fim 

de funcionarem ao processo de espoliação e de acumulação capitalista do novo imperialismo, 

compreendendo assim o território sul-americano como composto por “vazios demográficos” 
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(GONÇALVES; QUENTAL, 2012), ignorando as próprias características e realidades 

existentes, colocando a infraestrutura dentro de uma lógica de entreguismo.  

Posteriormente é possível perceber uma aproximação dos Estados para com a 

iniciativa, principalmente por conta de obras de cunho da integração energética, com forte 

conotação geopolítica e de soberania, como a questão do Gasoduto Bolívia - Brasil (Gasbol), 

principalmente quando há a chamada “onda rosa” com a eleição de governos esquerda no 

âmbito sul-americano, que veio a influenciar a IIRSA quando da sua incorporação à recém-

criada “União das Nações do Sul” (UNASUL) dentro do Conselho Sul-Americano de 

Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN). Quanto aos agentes de fomento à integração, 

entraram em cena o “Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social” (BNDES) e a 

Corporação Andina de Fomento (CAF), que, no entanto, não trouxeram alterações 

significativas no tocante aos ideais da integração regional, mas possibilitam apreender a 

relação entre os investimentos em projetos na carteira da iniciativa e maneira pela qual os 

investimentos públicos disparam quando comparados ao privado, como salientado na tabela 1. 

 

Tabela 1: Classificação dos projetos de acordo com Eixos e tipo de financiamento no âmbito 

do Portfólio de Projetos. 

Eixos de Desenvolvimento (EID) – Carteira de Projetos 

 Público Privado Parceria Total 

Amazonas 21 39 10 70 

Andino 4 53 8 65 

Capricórnio 8 66 3 77 

Eixo Do Sul 1 43 1 45 

Eixo 

Interoceânico 

Central 

14 45 4 63 

Escudo 

Guianês 
0 18 2 20 

Hidrovia 

Paraguai-

Paraná 

1 82 1 84 

Eixo 

MERCOSUL-

Chile 

17 85 13 115 

Peru-Bolívia 

Brasil 
5 17 2 24 

Total 68 448 44 560 
Fonte: UNASUR, 2017. Elaborado por PESSANHA (2018). 

 

Portanto, como iniciativa para o estabelecimento de um recorte regional integrado, a 

IIRSA possui um longo caminho. Os dados acima demonstram a forte presença do capital 
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privado dentro da iniciativa e a fraca participação do Estado na carteira de projetos da IIRSA. 

Poucos são também os projetos advindos através da parceria público-privada (PPP), que são 

uma forma de incluir o Estado dentro dos investimentos aproveitando do capital para 

impulsionar os projetos. Também possibilitam refletir acerca da pouca força do capital 

público em agendas de integração com os países vizinhos.  

Os dados então direcionam para a compreensão da presença da iniciativa privada 

dentro da IIRSA. Diversas leituras podem ser realizadas a partir disto. No entanto, para este 

trabalho cabe afirmar que desde o início a IIRSA foi compreendida como um plano para a 

consolidação de corredores de exportação para o mercado externo, sendo que a integração 

política entre os países a última de suas preocupações. Mesmo com a mudança de governos e 

do paradigma do regionalismo aberto para o dito pós-liberal, a agenda da integração sul-

americana não perdeu a sua principal motivação, estando em muito relacionada com a 

novíssima dependência.  

Os Estados tornam a carteira de projetos da IIRSA como um portfólio de chances de 

investimentos e de exploração e readequação do território aos ditames do capital externo. 

Portanto, as transformações na paisagem, e o que é extraído dela, são as formas pelas quais se 

territorializa as relações entre o centro e a periferia dentro do âmbito da novíssima 

dependência e do novo imperialismo, tornando a paisagem desigual, pois se a integração 

regional funciona com fins econômicos, logo os interesses serão diferentes para cada lugar e 

consequentemente os investimentos. É o que nos salienta Smith (1988) quando discursa 

acerca do desenvolvimento desigual e a sua relação com a divisão do trabalho, que espelha 

em muito os interesses econômicos, onde “a divisão espacial ou territorial do trabalho não é 

um processo separado, mas está implícito, desde o início, no conceito de divisão do trabalho” 

(SMITH, 1988, p. 152).  

 

 

O desenvolvimento desigual é tanto o produto quanto a premissa geográfica 

do desenvolvimento capitalista. Como produto, o padrão é altamente visível 

na paisagem do capitalismo, tal como a diferença entre espaços 

desenvolvidos e subdesenvolvidos em diferentes escalas: o mundo 

desenvolvido e o subdesenvolvido, as regiões desenvolvidas e as regiões em 

declínio, os subúrbios e o centro da cidade. Como premissa da expansão 

capitalista, o desenvolvimento desigual [...] é a desigualdade social 

estampada na paisagem geográfica e é simultaneamente a exploração 

daquela desigualdade geográfica [...] (SMITH, 1988, p. 221). 
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Desta forma, a IIRSA reforça o desenvolvimento desigual através da adequação 

territorial da região à espoliação de recursos, de acordo com divisão territorial do trabalho 

assim como os objetivos iniciais da própria iniciativa, que eram o de fortalecer corredores de 

exportação visando o mercado externo. Quando analisados os projetos da IIRSA percebe-se 

que sua maior parte são projetos pontuais de infraestrutura, ou grandes obras como os do EID 

Peru-Brasil-Bolívia, que cobre apenas 7% do território sul-americano, com 3% da população 

(UNASUR, 2016), mas que, no entanto, possui em seu grupo de projetos o Complexo 

Hidrelétrico Rio Madeira, concluído em 2017 e estimado US$18,209 milhões, sendo o projeto 

com maior investimento de todos os 562 projetos da carteira da iniciativa (UNASUR, 2017). 

De acordo com UNASUR (2017) este EID concentra 45% do financiamento público-privado, 

que apesar de serem apenas dois projetos acabam por representar um número alto, sendo 

financiado pelo BNDES e por um consórcio de bancos privados.  

Mais do que pensar acerca do fornecimento de energia que este complexo, é 

necessário refletir acerca da representação do território amazônico para o processo de 

acumulação por espoliação. Desde os governos da Ditadura, indo de encontro com os de 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) que foi onde a IIRSA foi embrionada através de 

programas como o Estudo dos Eixos de Integração e Desenvolvimento (ENID) que 

posteriormente esteve incluso no programa de FHC “Avança Brasil” (PPA 2000-2003), que 

objetivavam incluir o espaço amazônico dentro da regionalização produtiva brasileira e sul-

americana.  

Posteriormente, com o advento dos governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003 – 

2011) o BNDES passa a ser o agente que propiciou ao Brasil “[...] o compromisso de 

financiar decisivamente as obras de infraestrutura regional [...]” (PAZ, 2015, p. 17) 

principalmente pela forte presença das obras no território Brasileiro quanto pela presença do 

país, tanto Estado quanto o empresariado, nos projetos em outros territórios. A IIRSA 

obedece muito à lógica afirmada por Padula (2008) que entende investimento em 

infraestrutura “não geram produtos, geram a própria produtividade” (PADULA, 2008, p. 15), 

sendo esta produtividade dependente de um território que assegure os fluxos comerciais. No 

caso do EID anteriormente mencionado, a Amazônia conhecida, de seus rios e vegetação, 

continuam ignoradas pelo Estado no sentido de sua preservação pela política pública 

(THERY, 2005), e a busca pela produtividade acaba por interpretar o território de forma 

controversa. O que há é uma lógica que compreende os espaços do território como vazios que 

devem ser interligados a pontos de interesse, tendo um final assegurado. A produtividade 
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assegurada pelo investimento em infraestrutura não é aquela que gera um aparelho industrial, 

mas sim o que assegura a espoliação, o capitalismo de rapina da novíssima dependência. Isto 

se afirma quando analisamos os produtos exportados pelos EIDs da IIRSA no quadro 1.  

 

Quadro 1. Principais Produtos de Exportação Segundo a participação no total (2015) 

Eixo Amazonas Petróleo cru, minerais e concentrados de cobre, bananas, carvão, soja. 

Eixo Andino Petróleo cru, gás natural, minerais e concentrados de cobre, bananas, 

Crustáceos e moluscos, frescos, refrigerados, congelados, salgados ou 

secos.  

Eixo Capricórnio Eletricidade, soja, tortas e farinhas de sementes de oleaginosas, carne 

de gado bovino, fresca, refrigerada ou congelada, minério de ferro e 

concentrados.  

Eixo do Sul Tortas e farinhas de sementes de oleaginosas, soja, minério de ferro e 

concentrados, óleo de soja, petróleo cru.  

Eixo Interoceânico 

Central 

Gás natural, eletricidade, minerais e concentrados de cobre, carne de 

gado bovino, fresca, refrigerada ou congelada, soja.  

Eixo MERCOSUL-

Chile 

Carne de gado bovino, fresca, refrigerada ou congelada, tortas e 

farinhas de sementes de oleaginosas, soja, minério de ferro e seus 

concentrados, óleo de soja.  

Eixo Peru – Bolívia – 

Brasil 

Gás natural, minerais e concentrados de cobre, soja, minérios de zinco 

e concentrados, minérios de prata e concentrados.  

Eixo da Hidrovia 

Paraguai – Paraná 

Eletricidade, soja, tortas e farinhas de sementes de oleaginosas, carne 

de gado bovino, fresca, minério de ferro e seus concentrados.  

Eixo do Escudo das 

Guianas 

Petróleo cru, soja, minério de ferro e seus concentrados, aves de 

curral, mortas ou limpas, frescas, refrigeradas ou congeladas, açúcar 

de cana ou beterraba (excluindo os xaropes).  

Fonte: CEPAL, 2017. Elaborado por Pessanha (2018). 

 

De acordo com os dados da CEPAL (2017) é possível apreender que os investimentos 

em infraestrutura não alteraram o perfil agroexportador da região, e mostram o quanto a 

região sul-americana não foi bem sucedida, como afirma Saes (2007) na fase de 

internacionalização da produção. Ou seja, a IIRSA como uma iniciativa de integração 

regional vem a reforçar o lugar da região dentro da divisão internacional do trabalho, e os 

projetos da IIRSA demonstram avanços consideráveis quando são levadas em conta as 

alterações ocasionadas pela instalação ou melhoria das infraestruturas e o que elas 

representam para a melhoria dos fluxos de mercadoria e capital. Partindo da premissa de que 
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projetos e iniciativas integracionistas objetivem catalisar oportunidades para o 

desenvolvimento econômico e social, cabe refletir até em que ponto a IIRSA seria 

responsável por uma diminuição da vulnerabilidade e dependência externa sul-americana, 

sendo esta em grande parte fruto do incipiente domínio do processo de inovação cientifico-

tecnológico regional (SOUZA, 2017), que não altera a situação da região na divisão 

internacional do trabalho.  

Portanto, considera como aceitável a ideia de se pensar que o espaço sul-americano 

como possuindo uma inserção subordinada (PEREIRA, 2010), tanto na divisão do trabalho 

quanto no próprio mercado internacional, sendo a IIRSA um elemento importante nesta 

cadeia. Este tipo de inserção é promovido por investimentos de grupos econômicos e Estado 

em países localizados na outra margem da comunidade internacional, visando apenas “[...] a 

exploração de novos mercados ou a inserção de uma produção voltada em sua maioria para o 

mercado externo, reforçando ainda mais uma vez os nexos de dependência” (PEREIRA, 2010, 

p. 350), onde os ajustes espaço-temporais anteriormente citados vão de acordo com a agenda 

da divisão internacional do trabalho e do centro do capital.  

Santos (1978) trabalha com a ideia de espaços derivados, que são territórios 

organizados para suprir os interesses externos. São derivados, pois a maior parte dos objetos e 

da própria lógica ali inserida não funcionam ou estão em uníssono com a realidade local. 

Regionalmente, a IIRSA trabalha para a conexão de infraestruturas para um ordenamento 

territorial em consoante com as estruturas que perpetuam a inserção subordinada e dependente 

da região, em meio à investimentos externos que não objetivam desenvolvimento, mas sim a 

garantia da perpetuação de lucros, de acordo com a agenda apontada por Harvey (2014) e 

Saes (2007). O portfolio da IIRSA pode ser composto, em sua maioria, de obras que miram 

nas necessidades e gargalos regionais, mas que partem do principio exato de atender as 

demandas externas de acordo com um desenvolvimento desigual dos espaços que funcionam 

de acordo com a divisão internacional do trabalho (SMITH, 1988).  

 

 

Pelo fato de serem derivados, esses espaços se organizam e se reorganizam 

em relação a interesses distantes: sua organização é função de necessidades 

exógenas e depende de parâmetros importados, tomados de empréstimo aos 

sistemas representativos desses interesses distantes. (SANTOS, 2009, p. 

123) 

 

 

Portanto, a acumulação por espoliação analisada por Harvey possibilita a compreensão 

da existência de mecanismos e vontade do capital pela acumulação interminável, sendo que 



KERR OLIVEIRA, L.; GRASSI, J. M.; WEXELL SEVERO, L.; CARVALHO, W. R. (2019) [orgs.].  

Estudos Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional.  
ISAPE, Porto Alegre, RS. / NEEGI, UNILA, Foz do Iguaçu, PR. 

348 

 

na periferia esta se desdobra pelo endividamento empobrecimento das economias periféricas, 

através de obtenção de ganhos fáceis pela aquisição de matérias-primas, produtos atores já 

existentes no território. Desta forma, a agenda da integração regional sul-americana pela 

IIRSA apresenta diversos níveis a serem considerados ainda em seu incipiente 

desenvolvimento. Entretanto, o que é possível afirmar é a necessidade de se analisar, 

territorialmente, a maneira pela qual a iniciativa e seus projetos se relacionam ou não com 

esforços direcionados para crescimento regional. De acordo com o que foi levantado até o 

momento por esta pesquisa que apesar de avanços, a integração regional pela IIRSA não fugiu 

de seu objetivo inicial, que era o da conformação de corredores de exportação para o mercado 

externo, o que dentro da lógica do novo imperialismo e da novíssima dependência 

representam a perpetuação da mesma divisão do trabalho estabelecida para a região 

previamente.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como experiência integracionista mais recente no contexto sul-americano, a IIRSA 

favoreceu avanços significativos para a sua região de influência. No entanto, mesmo com a 

posterior tentativa de guinada à esquerda da própria iniciativa, incluindo preocupações 

concernentes ao desenvolvimento social e a problemática ambiental, a agenda da iniciativa 

reflete fortemente os direcionamentos ideológicos da sua consolidação. O que se apreende é 

que há um interesse maior por parte dos Estados acerca da integração regional se comparado à 

época do da nova dependência, onde o que predominava eram os interesses para dentro de 

cada território. Entretanto, a integração regional mesmo com maior participação dos Estados 

nos investimentos em infraestrutura, a integração por meio da IIRSA continua baseada no 

modelo exportador, primando pela infraestrutura para o abastecimento do mercado 

internacional e pouco para o fomento do desenvolvimento regional.  

Desta forma, a IIRSA acaba por ser uma ferramenta para a transformação das 

paisagens que funcionem de forma ótima para a reprodução do capital, este que considera a 

lógica de que existem espaços vazios prontos para receberem investimentos e implementação 

da infraestrutura. Posto isto, conforma-se uma relação conflituosa, pois organizam-se as 

paisagem para ao atendimento dos interesses externos, passando por cima da lógica ali já 

existente. A integração regional, no caso sul-americano, funcionaria para a continuidade do 
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processo de acumulação, onde a infraestrutura transforma-se em ferramenta e objeto para o 

processo de espoliação, tornando o espaço ordenado de acordo com a divisão do trabalho 

imposta pelo centro do sistema. Sendo assim, a fase nova do imperialismo é o principal limite 

para a conformação da integração regional e solidificação de um recorte geopolítico 

autônomo por conta da relação estabelecida entre a América do Sul e o centro do capitalismo, 

pois a autonomia não se estabelece por conta do capitalismo de rapina vigente.  

Em busca de investimentos externos, os Estados sul-americanos acabam por aumentar 

suas dívidas para a continuidade dos investimentos para o desenvolvimento da iniciativa, e 

estabelece-se assim uma disputa entre Estados por conta do investimento externo, e passa a 

funcionar o fortalecimento de desenvolvimentos desiguais a partir do fortalecimento de laços 

de dependência. Alteram-se assim os principais direcionamentos do que se compreende como 

integração regional. Por conseguinte, o desenvolvimento da IIRSA pode ter angariado 

melhorias na da integração regional, principalmente nas questões políticas e da infraestrutura, 

no entanto mostra-se necessário a compreensão acerca do tipo de autonomia regional que se 

objetiva a partir de um projeto deste porte dada as circunstâncias da região em questão.   
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DAS TEORIAS DA INTEGRAÇÃO AOS ACORDOS COMERCIAIS: O 

CASO DO MERCOSUL E DA UNIÃO EUROPEIA 

 

Augusto Zanetti117 

 

RESUMO 

 
O artigo examina o repertório teórico inerente à integração, à formação dos blocos econômicos, à noção de 

supranacionalidade e a dualidade contraditória que preside a relação integração e soberania. Tais dimensões 

gnoseológicas, que envolvem os processos integracionistas, confluem na gênese e configuração do MERCOSUL 

e da União Europeia que exemplificam o regionalismo aberto e fechado, a vigência do paradigma nacional 

desenvolvimentista, seu crepúsculo - na segunda metade da década de oitenta do século passado, na América 

Latina - e o advento do neoliberalismo. A análise da fundamentação teórica da formação de blocos nos permite, 

por outro lado, apreender as opostas estruturas do processo decisório que lhe são subjacentes: a 

intergovernamental e a supranacional.  Por fim, nosso estudo objetiva empreender o resgate histórico do acordo 

comercial negociado entre o MERCOSUL e a União Europeia (UE), que vem se arrastando a quase vinte e dois 

anos, indicando as dificuldades fundamentais que regem a sua concretização. 
 

PALAVRAS-CHAVE: MERCOSUL, União Europeia, Teorias Integracionistas, Acordos Comerciais.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Os processos de integração, no âmbito da América Latina, adquiriram duas 

configurações específicas: o regionalismo aberto e fechado. O MERCOSUL situa-se no 

interior desse último que se explicita, no estágio inicial, pela restrição dos membros 

associados ao recorte regional situado no Cone Sul. Por outro lado, a eleição do regionalismo 

fechado predispõe o MERCOSUL no que concerne ao processo decisório a perpetrar a 

orientação consensual, conquanto qualquer resolução, tanto no que respeita a entrada de 

novos membros assim como em relação aos acordos comerciais e até mesmo os mecanismos 

funcionais das instâncias que compõem os órgãos diretivos, devem necessariamente passar 

pela aprovação de todos os membros efetivos que integram esse pacto.  

O MERCOSUL se originou da dissolução da Associação Latino Americana de Livre 

Comércio (ALALC) e o sucessivo advento, na década de 80, da Associação Latino Americana 
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de Integração (ALADI), que permitiu acordos bilaterais tais como entre o Brasil e Argentina. 

Esses preitos, após a redemocratização de ambos os países, abrangiam o projeto nuclear e 

hidroelétrico; esse último consubstanciado na negociação envolvendo as hidroelétricas de 

Corpus e Itaipu.  Nesses termos, o MERCOSUL foi gerado no contexto da suspenção de 

tomadas de decisões unânimes no âmbito da ALALC e a vigência de acordos entre dois ou 

mais membros de um mesmo órgão de integração, constituído pela ALADI.  Entretanto, a 

aliança pactuada entre a Argentina e Brasil, ampliada no início dos anos 90 com a adesão do 

Uruguai e do Paraguai, instaurou um mecanismo no que se refere ao processo decisório 

fundamentado no consenso, impedindo que sejam inviabilizados acordos comerciais ou 

eliminados desacordos sobre temas como a entrada de novos membros, a exemplo da inclusão 

da Venezuela e da Bolívia como membros efetivos do MERCOSUL. 

Esses são os aspectos que ultimamente suscitam críticas, gerando impasses e ameaças 

de abandono do processo de integração representado pelo MERCOSUL. Outras objeções 

confluem na estrutura de poder, nas características intergovernamentais e no déficit 

democrático subjacente ao MERCOSUL. Há uma recorrente convicção que ele não atingiu o 

estágio de um Mercado Comum, como seu congênere europeu, que esteve durante 36 anos 

vinculado a esta etapa do processo de integração, antes de se tornar uma União (1993), dotada 

de Parlamento, Banco Central, Comissão e Conselho europeu. Nesse sentido, alguns analistas 

propõem que vis a vis com a ALIANÇA DO PACÍFICO, bloco comercial criado em 2012, 

seria imprescindível a fim de firmar acordos comerciais, abandonar a meta da constituição do 

Mercado Comum e convergir para o patamar inicial dos processos de integração denominado 

de Área de Livre Comércio à semelhança do NAFTA, edificado em 1992.  

Os críticos do MERCOSUL sublinham que este não teria alcançado a etapa da União 

Aduaneira e nem se quer de Mercado Comum, situando-se em uma posição efetivamente 

muito distante de uma União, tal qual a europeia representada pela conjunção acordada pelos 

27 países europeus que formam a União Europeia. Todas as medidas tomadas pelo 

MERCOSUL, desde sua constituição para viabilizar o Mercado Comum, na verdade poderiam 

ser assumidas por uma Área de Livre Comércio, não sendo necessário instituí-las nos quadros 

da etapa que sucederia à União Aduaneira. Portanto, atendo-se a livre circulação de capitais, 

indivíduos e fatores produtivos, o MERCOSUL estaria fortalecendo sua real implantação.  

O debate sobre as etapas do processo de integração e do arcabouço teórico que lhe dão 

sustentação orientam a ação e a decisão no campo da Politica Externa Brasileira e da América 

Latina. A lógica da confrontação, da semelhança, equivalência e diferença preside o debate 
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em torno da identificação do problema, das necessidades e possibilidades que facultam a sua 

compatibilização, implementando projetos mais sustentáveis e inclusivos na esfera da 

viabilização da Política Externa enquanto Política Pública. 

Assim sendo, neste artigo procuro circunscrever o debate teórico acerca dos processos 

de integração e os paradigmas que os respaldam e me empenho a mapear os estágios dos 

processos de integração até hoje implementados. Além disso, em função da lógica da 

comparação que estabelece as ausências, hiatos e inconsistências, proponho assinalar que 

contextos diferenciados não podem ser analisados por um mesmo parâmetro ou por um 

mesmo prisma; as assimetrias que prevalecem na América Latina, especificamente no Cone 

Sul, não podem ser comparadas à realidade europeia. 

Por fim, à luz do Acordo Comercial entre MERCOSUL e UE que está sendo 

negociado na atualidade, desenvolvo um breve resgate histórico desses entendimentos e das 

dificuldades que lhe são intrínsecas na esfera do setor primário, secundário e terciário que 

fundamentam a atividade econômica em geral.     

 

 

AS TEORIAS DE INTEGRAÇÃO E OS BLOCOS ECONÔMICOS 

 

O MERCOSUL nasce da aproximação entre o Brasil e Argentina, nos anos 80, no 

contexto da redemocratização desses dois países e dos acordos envolvendo os setores nuclear 

e hidroelétrico. O MERCOSUL teve como precursora direta a constituição da Associação 

Latino Americana de Livre Comércio (ALALC), projetada pela Comissão Econômica para a 

América Latina e Caribe (CEPAL), nos anos 60. A ALALC representou, no âmbito do 

período da presidência de Juscelino Kubitschek (1956-1961), uma mudança na Política 

Externa Brasileira, na medida em que redefinia a prioridade instaurada pelo governo Getúlio 

Vargas em torno do eixo assimétrico (Norte-Sul), pois este vislumbrava nos Estados Unidos, 

face à recuperação da Europa e Japão após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o efetivo 

interlocutor e agente do desenvolvimento nacional (1951-1954), por outro de dimensão 

simétrica (Sul-Sul). A reorientação da Política Externa do governo JK deu-se em decorrência 

da negativa norte-americana em financiar e fornecer o suporte técnico científico e financeiro, 

objetivando a definitiva industrialização do Brasil que nessa época se encontrava em 

moratória e convivia com a deterioração dos termos de troca (a queda do preço das matérias-

primas em relação aos bens manufaturados). A ALALC, juntamente com a Operação Pan 
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Americana (OPA), consistiu em uma mudança da Política Externa que propiciou a mais 

consistente tentativa de integração econômica na América Latina, objetivando a criação de 

uma economia de escala que dispensaria o uso do dólar, atrairia investimentos, 

financiamentos e crédito, incentivaria exportações e importações que abrangeriam toda a 

América Latina incluindo, portanto, o México. O MERCOSUL seria, ainda que em termos 

limitados, o sucessor direto dessa iniciativa delineada nos quadros do paradigma latino-

americano nacional desenvolvimentista. 

Entretanto, o MERCOSUL não se filia somente com as iniciativas implementadas com 

a ALALC e da criação da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), para melhor 

entendermos os aspectos centrais dos processos de integração, com vista a apreender o 

processo de formatação desse bloco, serão examinadas neste estudo ao mesmo tempo as 

teorias integracionistas, algumas definições sobre o regionalismo e a configuração dos blocos 

econômicos. 

Assim sendo, segundo Jacques Ginesta (1999, p. 91), integrar significa aglutinar todas 

as partes previamente separadas e constituir um todo. Nesses termos, a integração viabilizaria 

o estabelecimento de uma relação entre as unidades que são mutuamente interdependentes, 

transformando-as em componentes de um novo sistema coerente. 

Por sua vez, a Teoria da Integração Econômica, do economista húngaro Bela Balassa, 

propõe que sua dimensão econômica edifica-se enquanto processo e situação. O primeiro, em 

seu entender, reúne as ações voltadas à eliminação de discriminações comerciais entre 

diferentes Estados, enquanto a segunda incorpora a suspensão dos diferentes tipos de 

discriminação que afetam as relações comerciais. Balassa (1980, p.180) assevera que projetos 

integracionistas promovem desenvolvimento econômico através do aumento do poder de 

negociação e da redução da vulnerabilidade externa dos países membros. Na esteira dessa 

teoria, à medida que a integração econômica se desenvolve, os entraves comerciais entre os 

países participantes desse processo tendem a se diluir. 

A integração, em outro sentido, adquire corpo e legitimidade na literatura jurídica 

mediante os tratados internacionais e no Direito de Integração, matéria específica analisada 

pelo Direito Público Internacional. Para Larissa Basso (2007, p. 675), o Direito de Integração 

é uma resposta no campo jurídico ao intenso aumento das atividades do comércio 

internacional, facilitando os trâmites do comércio interno e externo, visando o 

desenvolvimento. Assim, o processo de integração econômico, político e social do Direito 

Internacional Público, basicamente dos Estados, no sentido de nações, busca regulamentar a 
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formação de blocos como UE, MERCOSUL, NAFTA, ALIANÇA DO PACÍFICO, TPP e 

outros. O Direito de Integração seria uma reação de caráter jurídico com vistas a criar 

mecanismos de proteção e tutela conjunta dos Estados fundamentados no Direito, diante do 

aprofundamento do fenômeno da globalização. 

Em torno dessa questão, Jacques Ginesta (1999, p. 95) reitera que quando falamos de 

integração nos referimos àquela realizada pelos meios pacíficos e não pelas conquistas 

imperiais que predominaram no passado e que o conceito de integração já traz consigo o 

caráter regional. Assim sendo, a integração real e perfeita implica em diversas injunções como 

as territoriais, governamentais, sistemas de governo, aspectos econômicos e sociais. 

Atualmente, a economia é o item estratégico mais valorizado nos processos de integração, 

invocado pelos Estados que buscam aproximar-se a fim de ampliar seus laços comerciais. 

 

 

TEORIA POLÍTICA DA INTEGRAÇÃO 

 

Na busca de explicações para o processo de integração, a ciência política é fonte de 

análises coerentes e muito elaboradas, embora não tenha, ainda, desvendado toda a 

complexidade do fenômeno. Dessa forma, assume importância para o estudo desse fenômeno 

o texto “The study of regional integration” do pensador alemão Ernest Haas, a qual indica os 

principais fatores que explicam a integração. Ele reconhece que as motivações centrais 

invocadas na formulação de projetos integracionistas se situam no horizonte funcional dos 

acordos setoriais, como aquele do Carvão e do Aço, a partir do qual surgiu a Comunidade 

Europeia do Carvão e do Aço (CECA). Para ele, a integração europeia foi estruturada a partir: 

 

 

[...] da busca de mecanismos para solucionar conflitos de interesse entre 

Estados [ que haviam sido inimigos em inúmeros conflitos desde o século 

XIX]; na aproximação, interação e o adensamento das relações entre os 

povos por meio das comunicações e dos meios de transporte; e ainda na 

tarefa de coordenar esforços e recursos para administrar o sentimento de 

vulnerabilidade e insegurança frente ao sistema internacional (HAAS, 1970, 

p. 610). 

 

 

Tal percepção, segundo Haas, promoveu várias escolas de integração política, como a 

funcionalista, a neofuncionalista, a integração regional e a supranacionalidade. 

A Escola Funcionalista surgiu no período do entre guerras e teve David Miltrany como 

fundador, a partir de sua monografia A Working Peace System, de 1943. A análise de Miltrany 
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convergiu na temática dos novos atores sociais, definidos como tecnocratas (pessoal 

burocrático que ocupa funções em organizações internacionais cuja tarefa essencial consistia 

em criar as condições ideais para que os processos de integração pudessem se desenvolver a 

contento), cujas atribuições estariam limitadas a baixa política. Dessa maneira, segundo 

Mônica Herz (2004, p.51), os técnicos especialistas, sem nenhuma orientação ou 

posicionamento político ideológico, a denominada tecnocracia, seriam atores mobilizados na 

criação de soluções pertinentes aos problemas de ordem técnico-econômica, no âmbito das 

instituições criadas com o escopo integracionista.  

A Escola Neofuncionalista, marcada pela despolitização da tecnocracia dos 

organismos institucionais encarregados de incrementar os processos associativos, sofreu duras 

críticas do pensador alemão Ernest Haas, que propõe a politização dos atores técnicos e dos 

projetos de integração. Para Haas (1958, p. 12), a politização tanto daqueles quanto destes 

ocorre mediante duas modalidades organizacionais diferentes. A primeira é a 

institucionalidade assentada na existência de órgãos supranacionais, enquanto instrumentos 

para a construção e consolidação do interesse comum que abarcassem instituições 

intergovernamentais com poder decisório. A segunda, a funcionalidade, consiste na criação de 

uma cultura de interesses comuns, através da qual diminuem gradativamente as tarefas 

autônomas, mediante resoluções que impliquem em métodos destinados a estimular a 

integração de forma mais rápida e profunda.  

Como bem salienta Haas, funcionalistas e neofuncionalistas divergem sob um aspecto 

fundamental: os primeiros elegem as agências funcionais internacionais e seu staff como 

atores centrais do processo de integração, os segundos privilegiam os sindicatos, as 

associações comerciais, partidos políticos e burocracias supranacionais. A crescente 

interdependência, da qual também os funcionalistas partem, gera maior integração, constatam 

os neofuncionalistas. Os processos decisórios graduais e as demandas dos atores 

mencionados, no entender da escola neofuncionalista, produzem transferência de autoridade 

para instâncias supranacionais resultando em um tipo de consenso não encontrado em 

sistemas políticos domésticos. 
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TEORIA DE INTEGRAÇÃO REGIONAL 

 

O estudo sobre os princípios doutrinários da integração regional revela o papel e a 

importância das instituições no transcurso dos processos de integração. Haas (1958, p. 16) 

delimitou como hard integration, integração efetiva ou light integration, integração 

superficial leve, o nível de aprofundamento da integração mensurado segundo dimensões que 

refletem a vontade política dos atores. E tal vontade depende muito da construção de um 

cabedal jurídico institucional ou uma articulação de instrumentos legais, capazes de 

consolidar interesses comuns e criar uma cultura organizacional que impulsione a hard 

integration. 

Viotti & Krauppi (1993, p. 35) são elucidativos ao salientarem que a incorporação de 

novos atores no cenário internacional retirou do Estado a condição de ator racional e 

onipotente da formulação de estratégias de gerenciamento das informações subjacentes ao 

campo das políticas públicas. O processo decisório, em virtude da perda da centralidade do 

Estado, sofre uma profunda pressão dos grupos de interesse que compõem o complexo 

sistema social, resultante da terceira e quarta onda globalizante.  

Logo ao lado, no contexto e em estreito convívio com o Estado-Nação, embora 

frequentemente possa ser impedido de funcionar plenamente em virtude das constantes 

interferências desse último, emerge o Estado-Região. O despontar desse no cenário 

internacional manifesta em confronto com o passado, a perda de peso e importância do 

Estado-Nação, mas pode também representar o seu fortalecimento. O Estado-Região, desde 

que possa exercer suas específicas atividades ao abrigo das interferências materializadas no 

protecionismo, reservas de mercado, demandas políticas e restrições de investimentos e 

desigualdades regionais, pode prosperar e reforçar o Estado-Nação. Mas como podem 

conviver os Estados-Regiões no interior dos Estados-Nações, se os primeiros são unidades 

econômicas, portas abertas para a globalização, enquanto que nos segundos prevalece à esfera 

politica limitada às fronteiras nacionais e a tarefa precípua de serem guardiões do bem-estar 

não apenas dos Estados-Regiões, mas do conjunto de seus habitantes?  

Normas supranacionais, como aquelas estabelecidas pela UE relacionadas ao 

endividamento interno dos Estados-Nações, colidem com as necessidades internas de cada um 

deles em períodos de crise. Os processos de integração, embora tenham criado mecanismos 

importantes de cooperação mútua e intercâmbio cultural, geraram muita desconfiança uma 

vez que quem detém o controle sobre o processo decisório são alguns países e um grupo 
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restrito de altos burocratas. Por outro lado, com a definição de Estados-Regiões, no que 

respeita a União Europeia, não se pode afirmar que seria apenas uma unidade econômica, pois 

o parlamento eleito periodicamente é uma instância de poder importante, mas o predomínio 

do Conselho Europeu do Banco Central (BCE) e até mesmo o Fundo Monetário Internacional 

(FMI), a troika, bem como a percepção equivocada que os Estados membros fornecem mais 

recursos do que aqueles recebidos pela UE, o predomínio da Alemanha e da França, a adoção 

da moeda única supervalorizada, as políticas de ausência de auxílio aos países que recebem 

imigrantes de países pobres ou daqueles que são palcos de guerras civis, desencadeia 

defecções expressas na saída do processo integracionista, tal como do Reino Unido, do 

BREXIT ou a ameaça do abandono da moeda única. Ademais, acomodado no interior do 

Estado-Nação, o Estado-Região reivindica maior liberdade de movimento redundando numa 

ampliação de sua autonomia, aprofundamento da descentralização da gestão pública remetida 

ao federalismo e até mesmo a demanda do mais completo separatismo.  

Por outro lado, associado ao advento do Estado-Região, no transcurso do movimento 

visando à formação de blocos econômicos, ocorre o fenômeno do surgimento de novos atores 

e normas supranacionais. Após a formação de empresas trans e multinacionais, em 

decorrência do fim das duas guerras mundiais, são criadas as OIs e, na esteira dessas, as 

ONGs e acordos entre atores subnacionais (como entre prefeituras no contexto da 

paradiplomacia), que não significa a perda da centralidade dos Estados-Nações que continuam 

mantendo um caráter estratégico e central. Tal atribuição estatal manifesta-se em ações cujo 

objetivo é minimizar os conflitos entre os diversos atores e atender as novas agendas como: o 

desenvolvimento sustentável, os direitos humanos e a inclusão social. Para Cristina 

Vasconcelos (1999, p. 48), “esta nova ordem participativa põe à prova a esfera de atuação do 

Estado e, consequentemente, os processos de integração adotados pelos próprios Estados”.  

 

 

SUPRANACIONALIDADE 

 

A noção de supranacionalidade não pertence à ciência jurídica ou à ciência política 

com exclusividade e, justamente por ser resultado das duas, sua rigorosa conceituação torna-

se difícil. O jurista Celso de Albuquerque Mello (1996, p. 73) entende que: 

 

 

Só o fator político pode explicar a existência das normas jurídicas, bem 

como a relatividade existente na sua aplicação. A Política está acima do 
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Direito. A justiça e a segurança também pertencem à Política. O Direito é 

um simples instrumento de poder. O Direito tem, em consequência, sempre 

um conteúdo ideológico. 

  

 

Essas ponderações sobre a natureza Política do Direito e a preponderância dessa sobre 

aquele, nos permite examinar o contexto no qual está inserida e adquire sentido a noção de 

supranacionalidade, que como vimos, reúne ao mesmo tempo o saber jurídico e o político. 

Assim sendo, a supranacionalidade que provoca debates acalorados, expressa: 

 

 

Um poder de competência superior aos Estados, resultado da necessidade de 

transferência de parcelas de suas soberanias e, a não menos importante 

normatização do poder comunitário sobre os sistemas jurídicos nacionais 

(KERBER, 2001, p. 61). 

 

 

A noção de supranacionalidade vem imbuída de certas características como a 

delegação, ainda que provisória de soberania por parte de Estados-membros de um processo 

de integração; a independência das instituições comunitárias frente aos Estados-membros; e a 

existência de relações diretas entre as instituições comunitárias e as particulares. Isso tudo 

exige a articulação de um poder efetivo, em virtude da força jurídica que o processo decisório 

deliberativo abriga e sua intervenção tanto em relação às atividades desenvolvidas como sobre 

os destinatários dessas. Alguns autores vão ainda mais longe, como Mota (1995, p. 39) que 

defende o point of no return: “para além do qual um Estado soberano deixa de ser, assumindo, 

o estatuto de membro de uma organização federal”. Esse estágio complementaria as quatro 

características da supranacionalidade comunitária da União Europeia, tais como: 

 

 

A aplicabilidade imediata das normas comunitárias, a capacidade de 

interferência direta dos organismos comunitários na estrutura jurídica interna 

dos Estados membros e, a desistência do uso do controle da 

constitucionalidade à adequação de normas comunitárias às normas 

constitucionais nacionais (KEGEL, 2001, p. 274). 
 

 

O exemplo emblemático citado por Kegel é a decisão do Supremo Tribunal Federal 

Alemão, que estabeleceu a renúncia ao controle da constitucionalidade, assegurando à norma 

comunitária o status de legítima, segundo a sentença de 22/10/1986; uma clara demonstração 

do princípio de encurtamento da soberania interna de um Estado membro da União Europeia. 
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INTEGRAÇÃO E SOBERANIA 

 

Desponta na atualidade um processo de transformação no padrão de relacionamento 

entre as economias, fenômeno da formação de grandes blocos econômicos, que refletem as 

dificuldades inerentes à passagem de um esquema de poder mundial pautado nos Estados 

Nações monolíticos e únicos a outro configurado pela integração desses. 

Para os países que de alguma forma já estão integrados em blocos como a União 

Europeia, o MERCOSUL, o NAFTA, a APEC, a Comunidade Andina de Nações e nos 

últimos tempos a Aliança do Pacífico, do Atlântico e o Trans-Pacific Partenership (TTP), a 

variável relevante é a modalidade de inserção de cada um dos Estados parte, no interior de 

cada bloco e seu menor ou maior grau de integração. 

Tal fenômeno de transformação do contexto mundial merece uma avaliação a respeito 

desse processo de aproximação entre aqueles que são considerados pelas Relações 

Internacionais e pela Política Externa os principais atores internacionais: os Estados. Faz-se 

necessário examinar, no âmbito da dinâmica integracionista e da globalização, a constituição 

de Estados-regiões frente aos novos regimes transnacionais, principalmente no que tange à 

criação de sistemas que fortalecem os interesses de atores como as corporações, o capital, a 

comunicação e os consumidores, os quatro “Cs”, papel que passou a ser desempenhado por 

atores menores e pelos próprios Estados-Nações (OHMAE, 1999, p. 73). 

Os ritmos e os avanços alcançados nos processos de integração nos colocam diante da 

criação de normas e instâncias de controle, fiscalização e deliberação supranacionais. É em 

torno desse processo que na atualidade assume um pujante desdobramento que se insere o 

debate contemporâneo entre integração regional competitiva, sua inserção global e o 

problema da soberania nacional, obviamente fugindo de reducionismos, afinal como salienta 

Saskia Sassen (1999, p. 157): 

 

 

Discussões que caracterizam o Estado nacional simplesmente como 

derrotado não conseguem captar a dimensão extremamente importante da 

nova geografia dos processos econômicos globais, reduzindo, portanto, o 

que está acontecendo à mera função da dualidade: global-nacional. 

 

 

Em tempos de persistente e ampla globalização e de predomínio do paradigma 

interdependentista dos Estados Parte, a busca por novos mercados e as novas formas de 

incremento produtivo têm levado o aparato estatal e suas instituições a repensar conceitos e 
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noções que forjaram a concepção de Estado Moderno. A soberania é um desses pressupostos, 

colocada em discussão no seio de sistema internacional em constante mutação, na medida em 

que desponta o fenômeno da integração de tendência econômica-comercial, que subverte sua 

definição clássica, qual seja “o poder supremo (suprema potestas), que é o mais alto em 

relação aos indivíduos e independente em relação aos demais Estados” (AZAMBUJA, 1973, 

p. 69). 

A integração de mercados e a junção de estruturas empresariais vão condicionando a 

capacidade de coordenação econômica e a articulação política dos Estados, comprometendo o 

pressuposto de um poder supremo circunscrito às próprias competências. Em função disso, 

ganha relevância na atualidade a concepção de “limitação” da soberania, em consonância com 

os processos de integração econômica, verificados após a Segunda Guerra Mundial e as 

mudanças no modus vivendi mundial, suscitadas pelo processo de internacionalização dos 

mecanismos de integração, bem como a tendência de tornar, no bojo da globalização, a 

soberania uma instância que desencadeia acalorados debates. 

Sob essa ótica, a integração regional na América Latina, com base no exemplo do 

MERCOSUL, e a soberania nacional podem conviver ou devem ser separadas? Afinal, 

quando nos debruçamos sobre a natureza do MERCOSUL, sua estrutura de poder, instâncias 

de tomada de decisões e consulta, emerge a noção de soberania as prerrogativas e as tarefas 

do Estado-Nação, diante dos desafios que o processo de integração impõe. É necessário 

refletir sobre o conceito de soberania e o poder incontrastável do Estado-Nação em face de 

um processo de integração econômico-social e político, que desencadeia a 

extraterritorialidade da produção e a transferência dos centros de decisões para o campo 

internacional em detrimento do poder estatal e de sua soberania, a exemplo do G8+1 (o grupo 

dos países mais desenvolvidos mais a Rússia), a Organização Mundial do Comércio (OMC), a 

Organização das Nações Unidas (ONU), o G20 de perfil financeiro e outras OIs. Sempre 

lembrando, como bem salienta Milton Santos (2002, p. 96) que “a cessão de soberania não é 

algo natural, inelutável, automático, pois depende da forma como o governo de cada país 

decide fazer sua inserção no mundo da chamada globalização”.  
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ACORDO DE LIVRE COMÉRCIO ENTRE MERCOSUL E A UNIÃO EUROPEIA 

 

A nova forma de organização do espaço mundial, que surge dos arranjos regionais, 

traz consigo a contradição e a emergência de duas forças questionadoras do modelo de 

integração no contexto do cenário internacional, a saber: a fragmentação e a globalização. 

É como se as desigualdades passassem a fazer parte das relações comerciais, 

aumentando a dependência dos países pobres em relação aos ricos e direcionando-os para uma 

globalização assimétrica e não solidária atravessada por instabilidades econômico-financeiras 

e por novos riscos em matéria de segurança. Em função da coexistência do regionalismo e do 

multipolarismo benigno, fenômeno recente que ganha projeção no cenário internacional, 

abordagens de cooperação do tipo inter-regional recobrem em largo espectro de propostas 

teóricas, visando superar a fragmentação regional da economia mundial. 

Assim sendo, a expansão dos acordos de livre comércio passou a moldar os novos 

padrões de regionalismo Norte-Sul e Sul-Sul, permitindo que surgissem renovadas formas de 

especialização e integração mediante as quais os países emergentes ou em crescimento 

buscassem mais do que vínculos comerciais que possibilitariam o desenvolvimento por meio 

do livre comércio recíproco, mas o acesso estável a grandes e avançados mercados 

(VAILLANT, 2007, p.10).  

O principal motivo da superação do tradicional foco intra-regional de integração 

(Norte-Norte, Sul-Sul), em favor das associações desse mesmo naipe, entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento (Norte-Sul), é a oportunidade de esses verem 

asseguradas suas tão necessárias reformas políticas e econômicas. A ênfase dada ao 

desenvolvimento econômico vem acompanhada pelo desejo de atrair maior volume de 

Investimentos Estrangeiros Diretos (IED), impulsionando ao mesmo tempo reformas 

modernizadoras que aumentariam a credibilidade e a estabilidade política dos blocos 

regionais. 

Nesse sentido, um potencial acordo de livre comércio entre o MERCOSUL e a União 

Europeia deve ser analisado à luz do crescimento econômico global e da importância que 

adquirem os esquemas de incentivo as exportações e ao comércio regional nos quadros da 

efetivação dos processos de integração. Os projetos de integração regional formulados desde 

os anos 60, mas viabilizados de fato nas duas últimas décadas do século passado, ganham 

sentido enquanto propostas alternativas a desregulamentação, a abertura comercial e o Estado 

menor, advogadas pelo paradigma neoliberal. 
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O Acordo de Cooperação MERCOSUL – UE está situado no campo das negociações 

entre dois blocos que inicialmente criaram um mercado regional para em seguida estabelecer 

as bases de uma associação conjunta. Ele contempla não apenas as tradicionais questões 

ligadas à liberalização do comércio de produtos, mas também temas como serviços, 

investimentos, propriedade intelectual, mecanismos de resolução de disputas e outros, sempre 

em consonância com as regras estabelecidas pela Organização Mundial do Comércio (OMC). 

Desde sua criação, o MERCOSUL se esforça para definir sua inserção internacional 

em condições favoráveis. O processo de internacionalização, a nova lógica das cadeias 

produtivas e a negociação que estabelecem novas regras no comércio mundial, obrigam o 

bloco a empreender alianças estratégicas, que asseguram a instauração de condições 

favoráveis para o seu desenvolvimento e enriquecimento. 

A Europa é o maior e mais tradicional parceiro comercial do MERCOSUL. É 

inevitável mencionar as profundas relações que aproximam os povos europeus e latino-

americanos desde sua origem. Compartilhando de valores comuns em decorrência da 

colonização ibérica, o MERCOSUL abriga milhões de descendentes europeus e sempre se 

almejou um diálogo franco e cooperativo, porém os resultados da cooperação deixam muito a 

desejar. Desde a assinatura, em dezembro de 1995, do Acordo-Quadro de Cooperação Inter-

Regional entre a UE e o MERCOSUL, pouco se avançou nas negociações. 

Tal acordo prevê a ampliação e a consolidação de ações cooperativas, econômicas e 

políticas entre os dois blocos, visando o estabelecimento de um ambiente estável e atrativo 

para o aumento dos investimentos, promoção de empreendimentos conjuntos e a edificação de 

um quadro jurídico favorável, prometendo ampliar o acesso aos mercados da UE, ele ainda 

mantém em âmbito europeu tarifas alfandegárias protecionistas no setor agrícola e restrições à 

importação de produtos considerados sensíveis. 

 

 

ACORDO-QUADRO DE COOPERAÇÃO ENTRE MERCOSUL E UNIÃO 

EUROPEIA 

 

O início de uma cooperação mais profunda entre o MERCOSUL e a UE se 

evidenciaria em meados da década de 90, por meio de uma explícita disposição dos blocos em 

celebrar um Acordo de Cooperação Administrativa. Vale lembrar que até então a cooperação 

entre a Europa e a América Latina havia sido marginal e pontual. 
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O MERCOSUL, desde sua criação em 1991, passou imediatamente a beneficiar-se do 

apoio constante em matéria administrativa da UE. Tanto que, em 1992, esses blocos 

negociaram um Acordo de Cooperação Institucional com vista à promoção de um diálogo 

interinstitucional, bem como de transferência do background europeu em assuntos de 

integração (VAILLANT, 2007, p. 12). Tal acordo representaria apenas um primeiro estágio 

para a posterior conclusão do Acordo-Quadro de Cooperação Inter-Regional, que teria a 

incumbência de estabelecer uma ampla parceria política e econômica entre as duas regiões, 

embasada nos preceitos do diálogo político, da cooperação e acordos comerciais. 

A aproximação político-institucional avançou paralelamente a intensificação do 

comércio inter-regional no Cone Sul e do progresso que a região latino-americana vinha 

demonstrando em matéria de reforma econômica, integração regional, democracia, respeito 

aos direitos humanos, paz e desarmamento, mostrando que não seria insuficiente que 

houvesse apenas uma colaboração exclusiva restrita à dimensão administrativa dos processos 

de integração. Assim sendo, a UE e o MERCOSUL assinaram em 15 de dezembro de 1995, 

em Madrid, o Acordo-Quadro de Cooperação Inter-Regional se comprometendo a reforçar os 

laços econômicos e comerciais entre si. 

Nenhum outro acordo de livre comércio havia sido firmado entre duas uniões 

aduaneiras, constituindo-se no primeiro desta natureza, passando, portanto, a ser visto como 

uma ação sem precedentes históricos. Segundo alguns analistas ele poderia lançar um novo 

modelo de iniciativas suprarregionais, inaugurando novas fórmulas de regionalismo aberto. O 

objetivo explícito desse acordo é criar uma associação inter-regional capaz de unir os dois 

blocos mediante relações políticas, econômicas, financeiras, sociais e culturais no que respeita 

seu aspecto implícito, por outro lado, propunha-se a constituição de uma série de dispositivos 

em matéria de livre comércio (VAILLANT, 2007, p. 12). 

No âmbito do acordo sob o ponto de vista político, tem-se o princípio da defesa do 

regime democrático e o respeito aos direitos humanos fundamentais. No comercial, conforme 

o artigo 4, as partes se comprometem a manter um diálogo econômico e comercial, 

estabelecendo de comum concordância a cooperação comercial sem excluir nenhum setor. Tal 

cooperação abrangeria temas de acesso a mercados, liberalização comercial (barreiras 

tarifárias e não tarifárias) e disciplinas comerciais que corresponderiam a práticas restritivas, 

normas de origem, salvaguardas, regimes aduaneiros especiais e outros. 

No contexto comercial vem à tona a questão de compatibilizar as liberalizações 

comerciais com as normas da OMC e a identificação dos produtos sensíveis e prioritários para 
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as partes. Além disso, ele previa a cooperação em matéria de normas agroalimentares, 

industriais, aduaneiras, estatísticas e propriedade intelectual.  

A fim de expandirem suas economias, fortalecer sua competitividade internacional e 

fomentar o desenvolvimento tecnológico e científico, dentre vários objetivos idealizados, 

tendo sempre como pano de fundo o estreitamento do vínculo econômico entre os dois blocos 

regionais, o MERCOSUL e a UE selaram o acordo de cooperação econômica mediante a 

atuação do setor empresarial. Quiseram alocar investimentos expressivos em projetos 

energéticos comuns, que se estenderiam para as áreas de transporte, ciência e tecnologia da 

informação, telecomunicações e proteção ambiental. 

O fortalecimento da integração e a cooperação interinstitucional se dariam no contexto 

da instauração de um diálogo político e institucional, e, ainda, do estabelecimento de sistemas 

de intercâmbio de informações, capacitações, apoio institucional, assistência técnica e 

desenvolvimento de projetos conjuntos. 

Vale ressaltar que o acordo de cooperação entre MERCOSUL e UE não afetaria a 

capacidade de seus Estados-membros, dada a competência de cada um de empreenderem 

acordos bilaterais ou novos acordos entre si. As disposições do acordo também não afetam as 

cooperações bilaterais originadas por tratados já existentes, coexistindo harmoniosamente 

com os acordos bilaterais entre UE e os quatro, hoje cinco, membros do MERCOSUL. 

O Acordo de Madrid é uma convenção não preferencial e provisória, pois prevê sua 

substituição por um novo acordo, ou seja, é transitória, passando de uma cooperação a uma 

associação e evolutiva, permitindo o aprofundamento dos compromissos através da cláusula 

evolutiva. Ele permite às partes contratantes alargar o âmbito do acordo mediante 

consentimento mútuo com o objetivo de aumentar os níveis de cooperação. 

O Acordo-Quadro de Cooperação Inter-Regional é considerado um acordo misto, ou 

seja, compreende assuntos tanto de competência exclusiva dos blocos como de competência 

de seus membros. Assim, tanto os blocos como os Estados-membros são considerados como 

partes contratantes. 
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O HISTÓRICO DAS NEGOCIAÇÕES ENTRE O MERCOSUL E A UE DE 1999 A 

2004 

 

Inserida no campo do dinamismo característico do regionalismo aberto, a ratificação 

do Acordo-Quadro, em 1999, engloba a relação entre UE e MERCOSUL por meio de um 

perfil amplo de negociações que vão além de uma estratégia exclusivamente comercial. 

Conforme Roberto Luquini (2003, p. 158), os novos acordos ampliam de forma significativa a 

cooperação entre os blocos, prevendo a “atuação em áreas como a educação, a comunicação, a 

luta contra o tráfico de drogas, as telecomunicações, a cooperação institucional etc”.  

As negociações que possibilitariam o estabelecimento desse acordo foram definidas na 

I Cúpula União Europeia-América Latina realizada no Rio de Janeiro em junho de 1999, que 

fixou a data de 24 de novembro do mesmo ano para primeira reunião do Conselho de 

Cooperação. Mediante essa iniciativa foi definido um programa inicial de trabalho, dividido 

em três áreas: diálogo político, cooperação e liberalização do comércio. As negociações 

aconteceram de forma paralela, por esse motivo o acordo só poderia ser concretizado se todas 

as áreas chegassem a um consenso (TOMAZINI, 2009, p. 64). 

A fim de viabilizar este processo, foi instituído o Comitê de Negociações Bi regionais 

(CNB), que assumira a função de gerenciar os trâmites atinentes ao comércio e cooperação a 

partir da criação de grupos técnicos no âmbito econômico, cultural, social, técnico e 

financeiro. As primeiras reuniões do CNB ocorreram em 2000, contudo até 2001 os avanços e 

recuos nas propostas de liberação comercial refletiram os interesses divergentes entre blocos, 

sobretudo, em virtude do rigor inicial demonstrado pela UE no tratamento diferenciado dos 

produtos, em sua maioria agrícolas, considerados “sensíveis” (RIBEIRO, 2014, p.18). 

A partir de 2001, o processo de negociação ganha um novo dinamismo, seguindo até o 

ano de 2004 em um ritmo relativamente acelerado. Entretanto, o avanço das negociações ao 

longo de 2004, apesar de possibilitar um resultado concreto em termos de propostas, esbarrou 

em uma agenda de negociações que contêm componentes altamente voláteis. O protecionismo 

acirrado exercido pela UE, com relação ao setor agrícola, aliado à defesa intransigente do 

MERCOSUL dos produtos manufaturados e serviços, resultou em uma série de impasses que 

provocou a paralisação das negociações retomadas somente a partir de 2010. 
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A QUESTÃO AGRÍCOLA 

 

A inflexibilidade por parte dos europeus quanto à questão agrícola foi um dos maiores 

entraves para que fosse concluído o acordo de livre comércio entre MERCOSUL e União 

Europeia em 2004. Apesar de o acordo prever a diminuição relativamente substancial das 

tarifas dos produtos comercializados, os europeus indicavam que imporiam restrições quanto 

ao comércio de produtos agrícolas originados no MERCOSUL, o que desagradou em sua 

totalidade os países do bloco sul-americano. A proposta final da União Europeia durante a 

última reunião para fechar o acordo, realizada no ano de 2004, previa a liberação de 90% do 

comércio total ao final do cronograma, entretanto, esta abrangeria 86,25% do comércio 

agrícola, sendo mantidas as quotas de importação (LUQUINI, 2003, p. 87).  

Assim sendo, a proposta europeia minou as expectativas sobre a participação do bloco 

mercosulino nas negociações em torno do acordo de integração com os países membros da 

UE. Embora ela tivesse previsto eliminar as restrições ao comércio agrícola, uma vez que é 

nessa área onde os países membros do MERCOSUL têm maiores vantagens comparativas, o 

recuo europeu frustrou as expectativas e acabou provocando o fracasso das negociações. 

O rigor demonstrado pela UE na negociação das tarifas sobre produtos agrícolas se 

explica pela importância que esse setor tem no processo de integração do bloco, uma vez que 

a Política Agrícola Comum (PAC) constitui uma das áreas fundamentais da UE, desde a 

criação da Comunidade Econômica Europeia (CEE) em 1957. A PAC assume essa 

importância, pois representa a liberdade de circulação dos produtos agrícolas dentro da UE, 

bem como é a instância que fundamenta a adoção de políticas extremamente protecionistas 

por parte de seus países membros caracterizadas pela prática da concessão de subsídios e 

isenções de impostos a fim de evitar a concorrência externa.  

Na França, a questão agrícola se tornou um aspecto cultural, vinculado ao ideário do 

camponês, o envolvimento da Confederação Camponesa associada às entidades sociais, 

trabalhistas e sindicais de outros países, influenciou diretamente as negociações com o 

MERCOSUL, impedindo que fossem eliminadas as barreiras alfandegárias.  

Além da pressão dos lobbies dos agricultores, as negociações em torno do acordo 

agrícola possuem implicações que vão além da criação de uma imensa área de livre comércio 

entre blocos regionais, uma vez que a elaboração das propostas segue as regras 

convencionadas no âmbito da OMC, cujas diretrizes determinam que as concessões cedidas a 

um determinado parceiro econômico deverão ser estendidas a todos os países com os quais 
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este mantém relações comerciais. Portanto, à UE é impossível a diminuição de subsídios 

agrícolas vis a vis com o MERCOSUL, sem que esse mesmo procedimento seja adotado com 

relação a outros países (VALLADÃO, 2014, p. 4-5).  

A complexidade da negociação se concentra em uma estreita margem de manobra, 

evidenciada pela obrigatoriedade de estender aos demais mercados as vantagens concedidas a 

um deles, a fim de respeitar as normas convencionadas pela OMC, e, por outro, pela pressão 

interna exercida por alguns países, cuja produtividade agrícola seria duramente afetada, 

mesmo com a manutenção dos subsídios, caso o MERCOSUL tivesse maior acesso ao 

mercado europeu. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste artigo, procuramos sintetizar o debate atual sobre os mecanismos de integração 

indicando o repertório teórico que lhe são subjacentes. Este manancial interpretativo que 

inclui as mais diferenciadas orientações epistêmicas deve ser remetido ao caso da União 

Europeia, face ao episódio da saída do Reino Unido, em 2016, a reivindicação separatista da 

Catalunha e o avanço eleitoral do partido “Liga”, na Itália, pois emerge no âmbito europeu o 

fenômeno da rejeição do processo de integração vigente desde o Tratado de Maastricht 

(1992), que dentre outras medidas, instituiu a moeda única e o Tratado de Schengen (1997), 

que permitiu a livre circulação de pessoas entre os países signatários. Por outro lado, esta 

repulsa encontra justificativa no aumento exponencial de imigrantes que chegam ao 

continente europeu em virtude do acirramento dos conflitos no norte da África, que resultou 

na dissolução do Estado líbico e no Oriente Médio, em decorrência da guerra do Iraque, da 

Síria e do Afeganistão. Mas, não são somente os imigrantes de países atingidos por conflitos, 

nos quais os países ocidentais tomam parte que pedem abrigo aos membros da UE, são 

frequentes também os desembarques e a travessia de fronteiras de indivíduos vindos de 

localidades muito pobres colonizadas pelas nações europeias. Portanto, a crise de 2008, que 

ainda se faz sentir em todo o continente europeu, o nacionalismo e separatismo, o aumento 

das imigrações, sem que em contrapartida sejam tomadas medidas visando à ajuda comum, 

estão colocando em cheque a própria existência do bloco, sua ampliação, suas instâncias 

decisórias e o peso conferido a cada um dos participantes. 
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A situação de crise da UE pode afetar o MERCOSUL? A resposta é que, no que tange 

este processo de integração, que veio à luz no crepúsculo da vigência na América Latina do 

paradigma nacional desenvolvimentista e, portanto, no limiar do advento da vaga neoliberal 

que se abaterá em toda a região no final da década de 80, sofra a concorrência da Aliança do 

Pacífico no que se refere ao fechamento de acordos comerciais e o montante de exportações e 

importações Inter bloco. Há indícios que a intensão do MERCOSUL é assumir a configuração 

de uma Área de Livre Comércio à semelhança da Aliança do Pacífico e da suspensão do 

processo decisório consensual, além da suspensão da Venezuela. Tal reformulação seria 

benéfica, na medida em que propiciaria um aumento de acordos comerciais e ao mesmo 

tempo estaria em consonância com as atribuições que lhe são conferidas e o reconhecimento 

de sua incompletude, haja vista que o MERCOSUL não pode ser considerado plenamente 

uma União Aduaneira e nem mesmo um Mercado Comum, em virtude das constantes 

perfurações da Tarifa Externa Comum (TEC). 

Se a União Europeia vive uma crise muito aguda em um mundo em que cresce o 

desemprego, o sub-emprego, as desigualdades sociais e regionais, como repensar o 

MERCOSUL sem incorrer em formulações exclusivamente de caráter funcional regidas por 

teorias classificatórias submetidas à logica das etapas dos processos de integração? Ademais, 

como de fato consolidar o bloco mercosulino sem levar em conta as assimetrias profundas 

entre seus membros, que não tem a mínima semelhança com aquelas europeias?  

Por fim, o acordo comercial entre MERCOSUL e União Europeia nos remete a sua 

longa gestação e a evidente dificuldade de sua concretização, não em função de Políticas 

Externas afinadas com políticas de Governo ao invés de Estado, mas por ser muito 

complicada a sua implementação, em decorrência da própria estrutura produtiva dos dois 

blocos e em função de medidas protetivas do setor agrícola europeu e do temor do 

sucateamento completo da atividade industrial dos países membros do MERCOSUL.                           
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RESUMO 
 

Este trabalho se propõe a analisar os novos apontamentos da Política Externa Brasileira no Governo Temer. 

Percebe-se, atualmente, uma clivagem no paradigma de inserção internacional do Brasil, que após quase 20 anos 

de projeção externa autônoma, regride a uma perspectiva associativista. Como indicador deste fato, toma-se a 

ação do país dentro dos fóruns multilaterais, com ênfase aos BRICS e ao IBAS, ferramentas importantes da 

projeção global que o Brasil desenhou ao longo do Século XXI. 

Palavras-chaves: Política Externa Brasileira; Governo Temer; Fóruns Multilaterais. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
 
A história da política exterior do Brasil mostra que a forma de inserção internacional 

do país pode ser dividida através de dois grandes paradigmas: o autonomista e o associativista 

121(CERVO; BUENO, 2010). A política externa brasileira do Século XXI esteve, até então, 

sob o paradigma autonomista. Tanto no período Fernando Henrique Cardoso 122(VIGEVANI; 

OLIVEIRA; CINTRA, 2003) quanto na Era Lula (VISENTINI, 2013 e VIGEVANI; 

CEPALUNI, 2007) se construiu uma inserção internacional autônoma, impulsionada pelo 

protagonismo brasileiro nos fóruns multilaterais e pela forma multivetorial de projeção 

externa. O governo Dilma, apesar do declínio relativo no padrão de qualidade da política 

externa (CERVO; LESSA, 2014) - decorrente do seu próprio descaso pessoal com o assunto - 

manteve-se sob o paradigma autonomista, ainda que com menor atenção às relações 

 
118 Presidente do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia (ISAPE). Bacharel em Relações Internacionais pela ESPM-

Sul e Graduando em Ciências Sociais pela UFRGS. Email: joaojung@outlook.com 
119 Diretora Administrativa do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia (ISAPE). Graduanda em Relações 

Internacionais pela UFRGS. Email: vitoriasoabreu@gmail.com 
120 Pesquisador-Associado ao Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia (ISAPE). Graduando em Relações 

Internacionais pela UFRGS. Email: lucascolombo@outlook.com 
121 Esse paradigma recebe também outros nomes e frequentemente o vemos retratado como “de alinhamento” ou até 

“entreguista”. 
122 Há um debate a respeito dos vetores adotados pelo governo FHC. Este trabalho, contudo, segue a linha que percebe uma 

clivagem durante os dois mandatos do presidente, migrando de uma tipologia de Estado Normal (CERVO; BUENO, 2010) 

ao princípio do que viria se consolidar enquanto Estado Logístico (CERVO; BUENO, 2010), postura que ironicamente não é 

adotada por Amado Cervo e Clodoaldo Bueno. De todo o modo, foi um Governo que assentou-se no paradigma autonomista 

de política externa, conforme bem indicado por SILVA (2012) e Vigevani, Oliveira e Cintra (2003).  
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internacionais e contenção da ação externa em relação ao seu predecessor (CORNETET, 

2014). 

O Governo Temer herda o perfil low profile da política externa do Governo Dilma; 

entretanto, rompe com o paradigma até então vigente, mudando a chave condutora da inserção 

internacional do Brasil do autonomismo ao associativismo. Tal afirmação, contudo, não pode 

ser realizada sem uma base empírica, na qual seja possível analisar uma mudança factual na 

forma de ação dos executores da política externa do país. Dessa forma, tendo em vista a 

proximidade temporal com o objeto de análise, procuram-se indicadores que possam apontar a 

direção da inserção internacional do país. Os fóruns multilaterais surgem, assim, como 

ferramentas viáveis para se medir as intenções do Brasil frente à Sociedade Internacional e, 

neste trabalho, ganham ênfase o BRICS123 e o IBAS124 devido a importância destes grupos no 

projeto autonomista de projeção global do Século XXI (VISENTINI, 2013). Contudo, ao 

longo do desenvolvimento deste artigo, houve a suspensão de cinco países da UNASUL125, 

entre eles, o Brasil. Desta forma, se utilizará tal fato na construção da hipótese aqui proposta. 

Tendo em vista o contexto de análise e os objetivos deste trabalho, pode-se sintetizar 

enquanto problema de pesquisa a seguinte pergunta: em que medida a atual forma de 

participação brasileira em fóruns multilaterais indica uma clivagem no paradigma de inserção 

internacional do país? A hipótese lançada é a de que a suspensão do Brasil da UNASUL e o 

descaso com o BRICS representam a quebra com os principais grupos que guardavam os 

genes da inserção internacional de um Brasil autônomo, o primeiro refletindo o projeto Sul-

Americano de emancipação material e simbólica da região em relação aos Estados Unidos e o 

segundo representando a presença do Brasil entre os países emergentes que lograram 

protagonismo na Sociedade Internacional. Nessa conjuntura, o IBAS representa um 

componente ambíguo, pois apesar de nascer com intenções similares aos demais grupos 

supracitados - tendo ênfase na consolidação das relações sul-sul - representa hoje uma 

alternativa viável do Brasil ao BRICS. Conclui-se que a ação brasileira conjunta com Índia e 

África do Sul, países simpáticos às estruturas hegemônicas126, sem a presença da China e da 

Rússia, países que estão do outro lado da balança de poder, retoma o diálogo subserviente e 

semi-periférico127, que volta a apostar em um desenvolvimento dependente. 

 
123 Grupo composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 
124 Fórum composto por Índia, Brasil e África do Sul. 
125 União das Nações Sul-Americanas.  
126 Conceito utilizado por Samuel Pinheiro Guimarães para explicar as estruturas que permitem a manutenção de 

determinados países enquanto hegemônicos. Para mais informações, verificar Guimarães (2002). 
127 Conceito utilizado a partir da influência teórica do Sistema-Mundo, escola derivada do Marxismo internacional. Para mais 

informações, verificar Wallerstein (2000). 
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No intuito de testar a hipótese supracitada, resgatar-se-á as agendas das cúpulas do 

BRICS e do IBAS, bem como analisar, de forma sucinta, de que forma se deu a atuação 

brasileira nestas. De antemão, percebe-se a insignificância que o IBAS passou a ter durante o 

Governo Dilma, pois desde 2011 não há reuniões de cúpula. Centrando todos os esforços da 

cooperação sul-sul no BRICS - função ontológica do IBAS -, Dilma sinaliza duas coisas: i) 

que se mantém no mesmo paradigma de seus sucessores, investindo no diálogo com os países 

emergentes e do Sul global, ii) mas que ao mesmo tempo não via necessidade em alocar 

recursos materiais e pessoais em dois grandes grupos que, ao se ver, poderiam ser sintetizados 

no BRICS. A convocação de uma cúpula do IBAS em 2018, após sete anos de hiato, 

demonstra que o Governo Temer busca realocar a iniciativa enquanto instrumento de política 

externa; entretanto, reajustando as intenções fundadoras do grupo. 

Para compreender o rearranjo da política externa brasileira deve-se levar em conta as 

mudanças atuais no Sistema Internacional no que tange a correlação de forças presentes na 

Sociedade Internacional, em que a China, os Estados Unidos e, em escala regional, a Rússia, 

brigam por zonas de influência, voltando suas atenções para regiões semi-periféricas e 

periféricas em vias de cooptação (KHANA, 2008). Nesse escopo, conforme constatado por 

Pecequilo (2013), os Estados Unidos desde 2008 brigam pela primazia de sua influência na 

América do Sul, região que maior teve aproximação com a China a partir do Século XXI. A 

dialética do processo decisório em política externa, que entre condicionantes internacionais e 

domésticos é moldada, se encaminha hoje à soma do novo perfil ideológico do Governo 

Federal com esta maior preocupação dos Estados Unidos em relação ao continente sul-

americano, sendo a síntese deste cenário a política subserviente e associativista de Temer. 

 

 

OS FÓRUNS MULTILATERAIS ENQUANTO MOSTRA DA AUTONOMIA DA 

POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA NO SÉCULO XXI 

 

Um dos fóruns multilaterais do quais Brasil faz parte é o Fórum de Diálogo Índia, 

Brasil e África do Sul (IBAS), reunindo três dos maiores países democráticos do mundo 

emergente. Fundado em 2003, o IBAS passou a desempenhar papel cada vez mais importante 

na política exterior do Brasil durante o Governo Lula, sendo um instrumento importante para 

a promoção de coordenação cada vez mais estreita sobre temas globais entre os três grandes 

países. A atuação do IBAS se dá por meio de três formas: (i) coordenação política; (ii) 
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cooperação setorial; e (iii) cooperação com terceiros países, implementada pelo Fundo IBAS 

(MRE, 2017). Até o momento, o mecanismo realizou cinco reuniões de Cúpula, estando a 

sexta programada para ocorrer na Índia, ainda no primeiro semestre de 2018. Após um hiato 

de sete anos durante o Governo Dilma, a fatídica retomada das interações oficiais por meio de 

uma Reunião de Cúpula representa uma reaproximação do Brasil com o Fórum IBAS sob 

liderança do governo Temer. 

A I Cúpula IBAS foi sediada na capital brasileira, em 2006, onde foram discutidos 

diversas temáticas relevantes aos três países componentes do fórum. Um dos assuntos tratados 

foram as consultas políticas e cooperação em temas globais e a reforma das Nações Unidas 

(ONU) e do Conselho de Segurança da ONU (CSNU), ponto em que os chefes reiteraram sua 

convicção de que o CSNU deve ser ampliado a fim de incluir países da África, Ásia e 

América Latina tanto na categoria permanente quanto na não-permanente, de modo a refletir 

as realidades contemporâneas e torná-lo mais democrático, legítimo e representativo 

(ITAMARATY, 2017). A fim de seguir com o desenvolvimento foi decidido que a 

cooperação Sul-Sul é um elem ento-chave para a promoção do desenvolvimento econômico e 

social (MRE, 2017). 

A II Cúpula aconteceu em Pretória, África do Sul, no ano de 2007. Nesta, os líderes 

reconheceram que, desde o início, em 2003, o Fórum de Diálogo IBAS proporcionou uma 

forte estrutura para a cooperação trilateral em vários setores-chave entre os parceiros do IBAS 

(AMERSUR, 2007). Na reunião foi mencionado que o IBAS também proporciona um 

importante instrumento de cooperação em questões regionais e internacionais e de promoção 

dos interesses dos países em desenvolvimento, dessa maneira contribuindo para o 

fortalecimento e o aprofundamento da cooperação Sul-Sul para o desenvolvimento 

sustentável (AMERSUR, 2007). Ocorreu também, nesse encontro, o lançamento do Fórum de 

Mulheres, que fortalece a participação das mulheres no IBAS, e reconhece a contribuição 

fundamental das mulheres para o desenvolvimento social, econômico e cultural da Índia, do 

Brasil e da África do Sul, reafirmando o compromisso com a promoção da igualdade de 

gênero e dos direitos das mulheres (AMERSUR, 2007). 

Em 2008, a III Cúpula IBAS aconteceu em Nova Delhi, Índia, e produziu resultados 

práticos no que tange à institucionalidade do Fundo IBAS para o Alívio da Fome e da 

Pobreza, por meio da revisão das modalidades de financiamento do Fundo e dos critérios para 

proposta de projetos; ademais, dois novos projetos foram aprovados nos países africanos de 

Burundi e Cabo Verde, totalizando seis projetos contemplados pelo Fundo até 2009 (BUENO, 
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2010). Concomitante ao encontro, realizou-se a II Reunião do Fórum de Mulheres, que adotou 

um Memorando de Entendimento entre os governos do Brasil, da Índia e da África do Sul 

sobre Cooperação na Área de Programas para o Desenvolvimento da Mulher e Igualdade de 

Gênero e formalizou a constituição de um think tank (ZENI, 2013). 

Na Declaração correspondente à IV Cúpula que ocorreu na cidade de Brasília, em 

2010 se expressa a intenção de futuramente se formar um Acordo Comercial Trilateral; 

juntamente com o comércio, intensificaram-se desde a criação do IBAS os investimentos e a 

transferência de tecnologia (ITAMARATY, 2017). As resoluções dos encontros anteriores 

foram novamente abordados, assim como a governança global, o comércio, a crise financeira 

internacional e a cooperação Sul-Sul. Afirmaram, também, que os países em desenvolvimento 

tendem a apresentar pontos de vista comuns sobre estratégias e prioridades de 

desenvolvimento nacional, quando confrontados com desafios de desenvolvimento 

semelhantes (JARDIM, 2014). Essas afirmações sinalizam as motivações, possibilidades e 

identidades comuns presentes e fortalecidas pelas coalizões Sul-Sul (TRINDADE DIAS, 

2013). 

Por fim, no ano de 2011, em Pretória, África do Sul, ocorreu a última reunião de 

Cúpula IBAS. Entre os temas abordados, os países relembraram suas atuações em fóruns 

multilaterais, reafirmaram os compromissos assumidos em Declarações anteriores e   

enfatizaram outras considerações à exemplo da realização dos objetivos do desenvolvimento 

do milênio, o comércio internacional, a cooperação setorial, os temas regionais, o projeto de 

satélite do IBAS, o terrorismo e a biodiversidade (ZENI, 2013). 

Pode-se concluir, então, que o engajamento do Brasil no fórum IBAS foi inicialmente 

planejado enquanto um reforço para sua inserção internacional autônoma, sendo uma 

iniciativa que visava o fortalecimento do multilateralismo com parceiros, questão esta que vai 

ao encontro dos pressupostos do artigo 4º da Constituição Federal do Brasil de 1988. Sendo 

assim, a participação brasileira no IBAS foi prevista enquanto meio para a busca do 

autonomismo e do desenvolvimento nacional, elementos que, unidos à dimensão ideológica 

da coalizão entre os três maiores países em desenvolvimento, tornavam o fórum em questão 

primordial na compreensão da cooperação Sul-Sul (JARDIM, 2014). Contudo, conforme 

defenderemos ao longo deste trabalho, o IBAS possivelmente tem, atualmente, suas intenções 

iniciais alteradas em vias de se tornar um grupo que converge países que utilizam uma política 

de barganha frente aos Estados Unidos e à China, em uma conjuntura de abandono do BRICS. 
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A contar de 2009, os Chefes de Estado e de Governo dos BRICs realizam as reuniões 

de Cúpula periodicamente uma vez ao ano. Em 2011, na Cúpula de Sanya (China), a África 

do Sul passou a integrar o bloco (MRE, 2017). Nos últimos 10 anos, ocorreram nove reuniões 

de Cúpula, com a presença de todos os líderes do mecanismo; a décima reunião está 

programada para acontecer em Durban, na África do Sul, em julho de 2018 (BRICS, 2018). 

A I Cúpula foi realizada em Ecaterimburgo, Rússia, em 2009, na qual se deu início da 

cooperação em nível de Chefes de Estado e de Governo do então BRIC. Esse primeiro 

encontro se deu sob o impacto da crise de 2008, a reunião teve seus debates centrados em 

temas econômicos e financeiros - ênfase na reforma das instituições financeiras internacionais 

e na atuação do G-20 para a recuperação econômica (ITAMARATY, 2017). Além disso, 

foram discutidos temas políticos como a necessidade de reforma das Nações Unidas. 

Em 2010, ano de realização da II Cúpula, em Brasília, a concertação política entres os 

membros do BRIC foi estruturada por meio do crescimento exponencial das iniciativas de 

cooperação intra-BRIC (MRE, 2017). Durante essa Cúpula, discutiram-se a necessidade de 

reforma das instituições econômicas - como o FMI, o Banco Mundial e o suporte à entrada da 

Rússia na OMC - e de suporte à iniciativa "Alliance of Civilizations" da ONU, entre outros 

temas da cooperação multissetorial (ITAMARATY, 2017). 

Foi na III Cúpula, em Sanya, China, em 2011 que se deu a entrada da África do Sul no 

BRICS. É possível notar que esse ingresso agrega importante contribuição ao mecanismo por 

conta de sua relevância econômica no continente africano, sua construtiva atuação política no 

cenário internacional e sua representatividade geográfica (MRE, 2017). Pela primeira vez, os 

países reforçaram a necessidade da reforma das Nações Unidas com referência explícita ao 

Conselho de Segurança (BAUMANN, 2015). 

Na IV Cúpula, realizada em Nova Délhi, Índia, no ano de 2012; foram lançadas as 

bases para a criação do "Banco do BRICS", liderado pelos cinco países e voltado o 

financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável tanto nos países do 

BRICS, como nos demais países em desenvolvimento (ITAMARATY, 2017). Nessa reunião 

foi, finalmente, aprovada a inclusão da África do Sul como novo membro e a sigla passou a 

ser BRICS (BAUMANN, 2015). 

A V Cúpula realizou-se sob o lema “BRICS e África: Parceria para o 

Desenvolvimento, Integração e Industrialização”, em Durban, África do Sul, no ano de 2013 e 

marcou o fim do primeiro ciclo de Cúpulas do BRICS. Esse encontro marcou o início do 



KERR OLIVEIRA, L.; GRASSI, J. M.; WEXELL SEVERO, L.; CARVALHO, W. R. (2019) [orgs.].  

Estudos Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional.  
ISAPE, Porto Alegre, RS. / NEEGI, UNILA, Foz do Iguaçu, PR. 

 

380 

 

engajamento externo do BRICS128, que foi realizado, naquele ano, com países da União Sul-

Africana (MRE, 2017). 

Durante a VI Cúpula, que se deu em Fortaleza no ano de 2014, o lema foi 

"Crescimento Inclusivo: Soluções Sustentáveis". Neste encontro foram ratificados os acordos 

constitutivos do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) e do Arranjo Contingente de 

Reservas, bem como celebrado o acordo entre os bancos nacionais de desenvolvimento dos 

BRICS para a cooperação em inovação (ITAMARATY, 2017). 

Na VII Cúpula do BRICS, realizada 2015 em Ufá, Rússia, sob o lema "Parceria 

BRICS – Um fator Pujante de Desenvolvimento Global”, os Líderes do BRICS aprovaram a 

"Estratégia para a Parceria Econômica dos BRICS”129. Nesta também foram assinados 

acordos de cooperação cultural e de cooperação entre os Bancos de Desenvolvimento dos 

BRICS e o Novo Banco de Desenvolvimento (MRE, 2017). 

A VIII Cúpula do BRICS foi realizada em Goa, Índia, no ano de 2016, sob o lema 

"Construindo Soluções Inclusivas e Coletivas". A Cúpula foi marcada por discussões sobre a 

recuperação econômica mundial. Na ocasião, os Líderes do BRICS assinaram quatro 

memorandos de entendimento sobre: 

 (i)       Plataforma virtual de Pesquisa Agrícola do BRICS; 

(ii) Criação do Comitê Aduaneiro do BRICS; (iii) mecanismo de cooperação 

interbancária entre o NDB e os bancos nacionais de desenvolvimento; e (iv) cooperação entre 

academias diplomáticas (ITAMARATY, 2017). 

No último encontro realizado até então, a IX Cúpula, que aconteceu em 2017 na 

cidade de Xiamen, China, com o lema "BRICS: Parceria mais Forte para um Futuro mais 

Brilhante", marcou-se o início da segunda década do BRICS, com perspectivas de 

aprofundamento da cooperação, seguindo os objetivos da Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável nas áreas financeira, comercial e de investimentos (MRE, 

2017). 

A partir da análise dos encontros formais do BRICS, é possível identificar este 

mecanismo como principal instrumento de projeção global do Brasil na Sociedade 

Internacional, visto que a inserção e evolução brasileira dentro do grupo fundamentou-se 

numa perspectiva de maior adequação às mudanças no cenário internacional e da crescente 

 
128 O exercício de engajamento externo fundamenta-se em decisões dos Líderes do BRICS (Declaração de Sanya, 2011; 

Durban, 2013; e Fortaleza, 2014), que estabelecem que o agrupamento está aberto a crescente engajamento e cooperação com 

países não membros e, em particular, com economias emergentes, países em desenvolvimento e organizações internacionais e 

regionais relevantes. 
129 Roteiro para a intensificação, diversificação e aprofundamento das trocas comerciais e de investimento entre os cinco 

países. 
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necessidade em dar voz aos países em desenvolvimento, o que incluía a reforma das 

principais instituições multilaterais (VISENTINI, 2013). Desse modo, a participação do Brasil 

no BRICS era vista, até então, como a consolidação de uma estratégia que estava implícita em 

seu plano de política externa desde 2002, com o governo Lula: a contribuição na constituição 

de um sistema internacional multipolar governado por organizações multilaterais 

(VISENTINI, 2013). 

A datar do Governo Dilma, o Brasil passa a mostrar reticências quanto ao projeto 

desenhado pelo BRICS, processo derivado tanto da estagnação diplomática do período 

(CORNETET, 2014 e CERVO; LESSA, 2014) quanto da crescente preocupação brasileira em 

relação ao protagonismo chinês no grupo (CASARÕES, 2017). Dessa forma, o Brasil passou 

a ter participação cada vez mais coadjuvante no BRICS, ao mesmo tempo no qual não se 

inclinou a resgatar o IBAS. Esse contexto, ainda em Dilma, desenhou uma maior tendência ao 

bilateralismo pela política externa brasileira (CASARÕES, 2017) e, respectivamente, à 

aproximação com os Estados Unidos (PECEQUILO, 2014) em um cenário no qual China e 

Estados Unidos lutavam - ainda o fazem - pela primazia na região Sul-Americana (KHANA, 

2008 e PECEQUILO, 2013). 

Uma política externa voltada para o alinhamento tem se consolidado cada vez mais na 

diplomacia do governo Temer. Ao não se candidatar para um assento rotativo no Conselho de 

Segurança da ONU, o Brasil distancia-se de uma opção diplomática tradicional de ativa 

participação e pressão por reformas naquela instituição, o que pode implicar em uma ausência 

dos interesses brasileiros em um dos mais relevantes órgãos deliberativos do mundo até 2033 

(JARDIM, 2018 e MARTINS, 2018). Dessa forma, é possível notar a crescente aproximação 

ao IBAS, em vista de preencher esse vácuo na inserção internacional do Brasil dado pelo 

afastamento do BRICS (JARDIM, 2018 e MARTINS, 2018). Tal afastamento resulta do 

realinhamento na política externa brasileira que está priorizando relações bilaterais, que pode 

ser vista na aproximação com os Estados Unidos da América. Nesse sentido, a ausência da 

China é exatamente o que torna o IBAS uma plataforma interessante para o debate sobre 

desafios globais em um contexto diferente, e também para se falar abertamente dos desafios 

que não podem ser abordados nas Cúpulas do BRICS, incluindo a questão de como lidar com 

a ascensão da China. (STUENKEL, 2012). 
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NOVOS ENCAMINHAMENTOS DA PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NOS FÓRUNS 

MULTILATERAIS 

 

O autonomismo e o protagonismo do Brasil na Sociedade Internacional, elementos 

marcantes do perfil internacional do país a partir do segundo mandato do período FHC e ao 

longo do governo Lula, vêm, desde a presidência de Dilma Rousseff, sofrendo golpes em sua 

continuidade (CORNETET, 2014 e CASARÕES, 2017 e CERVO; LESSA, 2014). Os 

governos FHC e Lula priorizaram projetos de integração regional como o Mercosul 130e a 

UNASUL, ao passo que expandiam as relações Sul-Sul por meio do IBAS e, posteriormente, 

do BRICS. Essa diversificação voltada à América do Sul e demais emergentes auxiliaram o 

país a espelhar sua emergência econômica em uma crescente significância internacional 

(LIMA, 2005). 

No período Dilma, falhas perceptíveis ainda no bem-sucedido programa de política 

externa de Lula da Silva não foram corrigidas, enquanto os valores positivos do período são 

reproduzidos com pouca eficácia (CERVO; LESSA, 2014). De modo a explicar o declínio do 

ativismo em política externa apontaremos tanto fatores internos, que acabaram por refletir na 

relevância internacional do país, quanto variações ideológicas da governante e chanceleres, 

que acabaram por inviabilizar a continuidade do avanço brasileiro no cenário global. 

A tendência universalista, apesar de breves descontínuos, é a principal delineadora da 

política externa nacional desde os anos 1950 (CERVO, 2010 e CERVO; BUENO, 2014 e 

CERVO; LESSA, 2014) e incorpora o acumulado diplomático do Brasil (CERVO, 2008). 

Durante o governo Dilma Rousseff, evidencia-se a preservação do caráter globalista por meio 

da amplitude do que se considera área próxima de interação, explicitada no vínculo entre 

vizinhos latinoamericanos e na presença diplomática no continente africano, principalmente 

nos países lusófonos; assim como há a manutenção do enfoque Sul-Sul nas negociações 

bilaterais e na participação de reuniões e fóruns multilaterais que abordam questões relevantes 

aos países em desenvolvimento (VIGEVANI; CEPALUNI, 2007 e VISENTINI, 2013). 

Entretanto, mesmo que tenha sido dada continuidade à agenda internacional, alguns 

indicadores mostram que a intensidade com a qual o Brasil buscou sua inserção e a atividade 

em política externa decaíram significativamente (CORNETET, 2014 e CERVO; LESSA, 

2014). 

 
130 Mercado Comum do Sul, criado em 1991.  
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Ao compararmos o número de viagens internacionais oficiais dos primeiros mandatos 

de Lula da Silva e Dilma Rousseff - levando-se em consideração que o segundo mandato de 

Dilma não foi completo -, foram 81 viagens contra 56 (CORNETET, 2014). Em uma 

comparação com o segundo mandato de Lula, onde o ex-presidente realizou 124 viagens, a 

diferença é ainda mais evidente (CORNETET, 2014). No quesito representação externa, Lula 

da Silva, em seus 8 anos de presidência, criou 67 postos diplomáticos e 40 embaixadas; já 

Dilma Rousseff, ao longo do seu primeiro mandato, criou apenas 10 novos postos e 8 

embaixadas (CORNETET, 2014). A redução na quantidade de viagens e a diminuição na 

criação de postos são sintomáticos em relação à ausência da presidente aos assuntos de 

política externa - delegados quase que exclusivamente ao Itamaraty -, à priorização dos 

assuntos internos em sua gestão e aos intensos cortes orçamentais infligidos ao Ministério das 

Relações Exteriores (BURGES; BASTOS, 2017). 

Substancial à estagnação do Brasil no cenário internacional é, também, o insucesso de 

Dilma Rousseff em combinar os aspectos internos do país com sua política externa em um 

cenário de crise generalizada (CASARÕES, 2017). Está claro que a intenção da ex-presidente 

era a de dar prosseguimento às iniciativas geradas por Lula da Silva em relação ao Sul-Global 

e a inserção brasileira na África. Todavia, a falta de diálogo de Rousseff com a população e a 

respectiva incapacidade de movimentar a sociedade em favor dessas políticas esmaecem a 

intensidade com que o Brasil se lançou ao mundo (CERVO; LESSA, 2014). A ausência de 

ideias de força nacional transmitidas à população, como se verificou ao longo da era Lula, em 

uma linguagem simples, veemente e impactante, isolou a sociedade e as políticas públicas por 

ela requeridas do projeto de inserção internacional ao qual Dilma se propunha a seguir. 

Neste contexto, diversos entraves criados pela ex-presidente em relação à operação de 

indústrias e empresários compuseram um ambiente de extrema burocracia nos negócios entre 

Brasil e empresas estrangeiras ou companhias nacionais e outros países (CERVO; LESSA, 

2014). Historicamente verificados, os gargalos infraestruturais, a tributação regressiva e o 

inchaço estatal não foram submetidos a melhorias, mas se agravaram (CERVO; LESSA, 

2014). Bem como na diplomacia, onde o papel presidencial perdeu força em detrimento dos 

diplomatas, as negociações comerciais bilaterais deixaram, portanto, de ser encabeçadas pelo 

líder do governo, que perdeu relevância em função do aumento de espaço de atuação dos 

burocratas (BURGES; BASTOS, 2017). 

O excesso de entraves tolheu a eficiência do Estado nessas relações econômicas de 

imprescindível relevância para um país emergente, o que representa uma falha no paradigma 
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logístico proposto e seguido à risca por Lula da Silva (CERVO; BUENO, 2014 e CERVO; 

LESSA, 2014). Uma vez que verifica-se uma continuidade nos pressupostos autonomistas 

sugeridos por Lula da Silva e postos em prática ao longo dos dois mandatos do presidente, 

não se pode indicar uma ruptura na política externa de Dilma Rousseff com a de seu 

predecessor. Demonstrando menos altivez e perdendo protagonismo nos blocos e coalizões 

compostas pelo Brasil, as relações internacionais de Rousseff e chanceleres representaram 

uma regressão de intensidade, mas não alteração de alinhamento (CORNETET, 2014). 

Há, ao longo dos governos de Dilma, um afastamento sintomático dos BRICS e 

eventual abdicação dos benefícios econômicos e conjunturais que o bloco trazia ao Brasil 

(MIELNICZUK, 2015). Considerando-se o que foi exposto anteriormente, o desinteresse de 

Dilma Rousseff e o excesso de impessoalidade com o qual conduziu a política externa 

brasileira foram parcialmente responsáveis pela incapacidade do país em manter-se como 

protagonista no grupo, tal como se mostrava ao dividir a idealização do projeto no mandato 

Lula da Silva (BURGES; BASTOS, 2017). Como consequência, a crescente imposição 

diplomática russa frente aos Estados Unidos e à Europa, bem como a disparidade entre a 

expansão econômica chinesa com a dos demais países do BRICS transferiu para estes dois 

atores o encabeçamento do bloco (CERVO; LESSA, 2014). 

Em paralelo, decisões internas de Dilma Rousseff acerca de seus subordinados 

influenciaram diretamente na direção tomada pela política externa nacional, representadas 

pela escolha do então embaixador brasileiro em Washington, Antonio Patriota, para assumir o 

Ministério das Relações Exteriores (PECEQUILO, 2014). A opção pelo ex-representante 

brasileiro em solo estadunidense indicava uma intenção de estreitamento da relação entre os 

países, o que se reiterou no discurso de posse de Patriota e sua interpretação de bipolaridade 

do cenário internacional (MIELNICZUK, 2015 e MARCONDES; MAWDSLEY, 2017). 

Todavia, as intenções de aproximação da ex-presidente foram categoricamente interrompidas 

pelas denúncias de espionagem americana por Edward Snowden. 

A interceptação de dados de conversas pela NSA 131atingiu autoridades, empresas 

nacionais e o próprio gabinete presidencial; uma afronta à soberania nacional que foi 

rechaçada por Dilma Rousseff, com críticas incisivas aos Estados Unidos e propostas 

relacionadas à privacidade digital como tema da participação brasileira na 68ª Assembleia 

Geral das Nações Unidas (PECEQUILO, 2014). Essa ação reativa impositiva acompanhada 

 
131 National Security Agency. A agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, uma entre dezenas de instituições do 

complexo de inteligência do país. 
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pelo cancelamento de visita oficial de Dilma a Washington fragilizou a relação bilateral entre 

os países durante boa parte do mandato da petista. 

O Fórum de Diálogo do IBAS, cuja primeira cúpula, durante o governo Lula da Silva, 

teve Brasília como sede, foi instrumento constante na ambição autonomista brasileira e serviu 

como indicador da atenção nacional aos parceiros emergentes - expressados aqui por Índia e 

África do Sul (PAUTASSO, 2011). No mandato de Dilma Rousseff, houve a realização de 

apenas uma Reunião de Cúpula do IBAS, em 2011, em contraste com as 4 reuniões realizadas 

entre 2006 e 2010 (MRE, 2011). O esfriamento do Fórum de Diálogo IBAS foi acompanhado 

pela inserção da África do Sul ao então “BRIC” e pelo redirecionamento do foco da 

Cooperação Sul-Sul brasileira ao grupo dos cinco países. Isto, em consonância com o 

supracitado acerca dos novos enfoques de Dilma Rousseff às relações exteriores, demonstra 

que a transição Lula-Dilma demarca um declínio na importância do Brasil como país 

importante nas decisões da Sociedade Internacional (CERVO; LESSA, 2014 e NUNES; 

RODRIGUEZ, 2017). Destarte, há o definhamento das relações multilaterais entre o país e 

outros emergentes, uma tentativa de reaproximação com as potências do “mundo bilateral” - 

China e Estados Unidos - e perda do posto de protagonista entre os países do mundo em 

desenvolvimento (CERVO; LESSA, 2014). 

No período anterior às eleições executivas de 2014, Pautasso e Adam (2014) 

escreveram sobre os possíveis projetos de política externa a partir dos planos de governo dos 

candidatos à Presidência da República. Apesar de acertadamente preverem a continuação da 

política externa autônoma presente no Século XXI, não era possível esperar pelo golpe de 

2016 e nem pelo cenário que seria construído a partir deste, que colocou Michel Temer 

(PMDB)132 no poder. Sendo o vice de Dilma na chapa “Com a força do povo”, Temer muda a 

chave condutora da política externa brasileira e remete ao projeto previsto por Pautasso e 

Adam (2014) pelo candidato de oposição, Aécio Neves (PSDB)133. 

A partir da posse do presidente Michel Temer, em 2016, desponta-se uma ruptura nos 

posicionamentos de Política Externa do Brasil, evidenciada tanto pelo apontamento de José 

Serra para o cargo máximo no Itamaraty, um político filiado a um partido e não diplomata de 

carreira, quanto pelos discursos e ações iniciais dessas lideranças (NUNES; RODRIGUEZ, 

2017). O novo chanceler enquadrou sua política externa, ao tomar posse, como livre de 

“conveniências e preferências ideológicas de um partido político e de seus aliados no 

exterior”, bem como ambiciosa pela ampliação do “intercâmbio com parceiros tradicionais, 

 
132 Partido do Movimento Democrático Brasileiro. 
133 Partido da Social Democracia Brasileira.  
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como a Europa, os Estados Unidos e o Japão” (MRE, 2016). Isso traz à tona uma faceta nada 

inédita ao país: o caráter associativista e de busca pelo crescimento sob amparo das estruturas 

hegemônicas, tal como instaurou-se entre o fim do Governo Sarney e a metade inicial do 

Governo Fernando Henrique Cardoso, período conceituado enquanto Estado Normal e que 

acompanhava o modus operandi da política externa sul-americana da época (CERVO, 2008 e 

CERVO; BUENO, 2014). 

No que tange à América do Sul, tendo a região se tornado o ponto cardeal da política 

externa autônoma com FHC e Lula (VIGEVANI; CEPALUNI, 2007), percebe-se atualmente 

um esfriamento nos processos de integração política, cultural e econômica, sendo a recente 

suspensão de Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Peru da UNASUL uma mostra disto. A 

UNASUL ainda figura enquanto o tipo-ideal de um processo de integração regional que visa o 

desenvolvimento autônomo e cooperativo entre os países sul-americanos; contudo, ao receber 

tal golpe, no qual cinco países - incluindo os principais Estados do Continente, a Argentina e 

o Brasil - suspendem suas atividades dela, a união continental fica abalada. Esse contexto 

retoma o projeto de desenhado dentro das estruturas hegemônicas, que pretendem solidificar a 

América do Sul enquanto semi-periferia global e tem seu enquadramento na divisão 

internacional do trabalho enquanto agrário-exportadora (GUIMARÃES, 2002; 

WALLERSTEIN, 2000). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ainda não é possível ter conclusões exatas sobre o processo e a intensidade das 

transformações na política externa brasileira atual. Contudo, tendo em vista o conteúdo aqui 

abordado, pode-se considerar que atualmente é vislumbrada uma clivagem paradigmática na 

política externa brasileira, que verte de uma perspectiva autonomista a uma associativista. Tal 

questão traz consigo diversas consequências em termos de desenvolvimento nacional, pois a 

forma de inserção internacional de um país reflete nos projetos políticos internos. 

A linha associativista ontologicamente pressupõe que o desenvolvimento do país pode 

ser alcançado através de uma relação submissa à algumas potências - no caso brasileiro aos 

Estados Unidos e à Europa -, apoiando as demandas destes países nas esferas decisórias da 

Sociedade Internacional; e em contrapartida, esses países centrais concedem benefícios 

financeiros e comerciais (CERVO, 2008; GUIMARÃES, 2002). Essa lógica se insere na 

estrutura de Sistema-Mundo e cauteriza o Brasil enquanto país semi-periférico 
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(WALLERSTEIN, 2000), contrariando os propósitos anteriores da política externa brasileira, 

que de forma ativa e altiva, buscava atuar enquanto global playerno Sistema Internacional. 

O multilateralismo, para além do acumulado diplomático brasileiro (CERVO, 2008) e 

da sua normatividade constitucional, recebe agora uma outra conotação, que não mais 

multivetorial e pluralista, retroage para servir enquanto mecanismo de barganha frente aos 

países do eixo norte. Pode ser um tanto quanto precipitado afirmar isto agora, pois, afinal, o 

objeto desta pesquisa ocorre ao mesmo tempo no qual estas linhas são escritas; contudo, a 

história da política exterior brasileira fornece uma boa base sobre a forma com a qual o 

paradigma associativista lida com o multilateralismo (CERVO; BUENO, 2014 e VISENTINI, 

2013). Assim sendo, o BRICS não serve mais às intenções da política externa brasileira, pois 

representa uma proposta de alternativa às estruturas hegemônicas do Sistema Internacional. 

Se o executivo federal continuar no domínio de partidos identificados com a direita, 

escantear-se-á o BRICS em prol do reavivamento de um IBAS com novas diretrizes. A 

ontologia da direita brasileira se enquadra nas perspectivas epistemológicas da Teoria da 

Dependência em sua vertente que prega o desenvolvimento associado ao capital externo. A 

UNASUL, instituição suprema da integração e do desenvolvimento cooperativo do 

Continente Sul-Americano, sofre um ataque violento dos países que suspenderam sua 

participação na União, decisão realizada a partir de governos alinhados aos Estados Unidos e 

a Europa, na tentativa de rechaçar o projeto de desenvolvimento regional autônomo criado por 

seus antecessores e retomar as diretrizes do desenvolvimento dependente. 

Como é de praxe em política externa, ainda mais no caso do Brasil, um país semi-

periférico (WALLERSTEIN, 2000), deve-se estar constantemente atento à correlação de 

forças no Sistema-Mundo numa conjuntura em que duas grandes potências - China e Estados 

Unidos - equilibram seu poder e buscam assegurar zonas de influência. Ao contrário de outros 

lugares como América do Norte e Europa - sob o domínio estadunidense -; Ásia e África - sob 

a forte influência chinesa, a América do Sul e, respectivamente, o Brasil - devido a sua 

importância regional - são alvos centrais neste jogo de poder, tendo em vista que a região 

ainda encontra-se em disputa. 
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A INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA E CARIBE VINCULADA À 

POLÍTICA EXTERNA VENEZUELANA: ANÁLISE COMPARADA DA 

ALIANÇA BOLIVARIANA PARA OS POVOS DA NOSSA AMÉRICA E 

A COMUNIDADE ANDINA 

 

Amanda Orguim Simioni 134 

  

RESUMO 

 
A política externa está em consonância com a conjuntura mundial e a política externa de um país. A integração é 

um processo que está na agenda da política externa de diferentes governos. A influência que exerce o plano 

internacional na política externa de um país delineia junto à posição dos chefes de Estado e ministros quais serão 

as suas atitudes em relação a outros países. Historicamente, a década de 1960 trouxe consigo um momento 

inédito nas relações internacionais até então, o levante dos povos, que reivindicavam um sistema onde a balança 

de poder não evidenciasse assimetrias que historicamente foram consolidadas subjugando povos e tornando as 

economias desses países colonizados frágeis, debilitadas suas forças e espoliadas suas riquezas, que por povos do 

Velho Mundo foram mercantilizadas. Na política exterior venezuelana é possível pôr em perspectiva dois 

momentos da política externa para a região, a participação na Comunidade Andina de Nações durante o governo 

de Rafael Caldera, no século 20, e a criação da Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América junto à 

Cuba no governo de Hugo Chávez no século 21. A partir da análise dos dois momentos é possível compreender 

as diferenças na política externa em relação a forma de integração e desenvolvimento pautada pelos dois ex-

presidentes. Essa é uma pesquisa que utiliza o método dedutivo a partir da análise de artigos científicos, 

relatórios e documentos oficiais. 

 
Palavras-chave: Política Externa; Venezuela; ALBA; CAN; Integração 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

É imprescindível conhecer a conjuntura mundial a cada época e inserir a política 

doméstica de cada país para entender as relações internacionais em cada período, e, a partir da 

independência política dos países suas posições e atitudes no campo da política externa. Em 

momentos de instabilidade e declínio da situação econômica e social a política externa passa 

para segundo plano, porém em momentos de relativa prosperidade é possível perceber sua 

emergência e qual é sua parcela de influência para constituir economias fortes. Esse é o caso 

da Venezuela e de sua aproximação com a América Latina e o Caribe, estabelecer parcerias 

com a região passou a integrar a agenda de política externa do país dada a importância que 
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tem para gradualmente encerrar um ciclo de dependência econômica planejado por grandes 

potências da América e Europa. 

Foram dois os momentos em que a política externa foi pensada de forma a caminhar e 

abrir espaço para um maior diálogo na região contando com iniciativas com uma proposta de 

institucionalização que garanta o funcionamento de um Foro Multilateral e Organismo 

Internacional a fim de criar uma zona de livre comércio (CAN) e barrar a exclusão social e 

voltar-se para os interesses dos povos da região e desenvolvimento das bases das economias 

nos setores produtivo e de infraestrutura (ALBA). Primeiro, no século 20, com Rafael Caldera 

e a participação no Pacto Andino de Nações-Comunidade Andina de Nações e, em um 

segundo momento, no pós-século 21 com a criação da Aliança Bolivariana para os Povos de 

Nossa América (ALBA) junto à Cuba, no governo de Hugo Chávez. Dados os diferentes 

momentos históricos, com o cuidado de não cair em uma análise anacrônica, quais são as 

similitudes e rupturas que ambos os momentos representam na política externa venezuelana 

para a América Latina e Caribe que guardam os ex-presidentes.  

 

 

METODOLOGIA 

 

Método dedutivo a partir da análise de livros, artigos científicos e documentos oficiais. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Será utilizado o referencial teórico marxista para análise dos dois períodos da política 

externa. 

 

 

RAFAEL CALDERA E A COMUNIDADE ANDINA 

 

O segundo momento onde a política externa volta sua atenção para a região da 

América Latina é a entrada no Pacto Andino de Nações, no governo de Rafael Caldera. 

Inicialmente, Acordo de Cartagena (1969) versa sobre políticas econômicas comuns para o 

desenvolvimento industrial e investimentos estrangeiros e da liberalização intra-regional e 
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adoção de uma tarifa externa comum que variava de 0 a 120% (GRIEN Apud pereira, 2003, p. 

228). Por dificuldades relacionadas aos cenários políticos e econômicos dos países houve a 

dificuldade de adesão a um projeto comum e as metas não foram cumpridas (PEREIRA, 

2003, p. 228). A Venezuela ingressa em 1973. Em 1996 o Acordo modifica-se devido ao 

Protocolo de Trujillo que cria a Comunidade Andina que conta com instâncias supranacionais 

comuns entre os membros (PEREIRA, 2003, p. 229). O foco é a criação de uma área de livre 

comércio sem exceções entre Bolívia, Colômbia, Equador e Venezuela que passa a vigorar a 

partir de 1993. O Peru passa a fazer parte da CAN em 1997. Um dos objetivos é também a 

criação de um mercado comum, indo além de objetivos estritamente comerciais o Acordo 

Geral de Princípios e Normas para a Liberalização do Comércio de Serviços é aprovado, esse 

foi um marco para a CAN assim como o Conselho sobre Comércio e Investimento (1998), 

com o objetivo de fortalecer laços econômicos entre os países membros. Dessa maneira, 

avança em pautas de caráter econômico e comercial, como, por exemplo, com o aumento das 

exportações entre os países membros, passaram de 3,9% a 14% em um intervalo de 8 anos em 

relação às exportações totais (PEREIRA, 2003, p. 230-231).  

É discutível falar sobre a coesão da CAN, foram inúmeras exceções para acordos 

preferenciais de caráter bilateral que não agrupavam os países membros em sua totalidade, 

como é o caso do G-3 (2005). Houve também durante o governo de Rafael Caldera a 

assinatura de um Acordo Geral (1998) para a formação de uma área de livre comércio com o 

Panamá. Ainda nesse ano foi assinado um acordo com os princípios básicos para criação de 

uma área de livre comércio com o Mercosul (PEREIRA, 2003, p. 232). Os principais focos da 

CAN durante o governo de Caldera estiveram voltados para a consolidação de uma área de 

livre comércio entre os países membros e um mercado comum. 

 

 

HUGO CHÁVEZ E A ALIANÇA BOLIVARIANA PARA OS POVOS DE NOSSA 

AMÉRICA 

 

Para fazer uma análise comparada entre como estão inseridas as propostas de 

integração regional entre os governos Caldera e Chávez é importante destacar que os 

princípios reitores influenciam nos delineamentos de política externa. Caldera e o pluralismo 

ideológico e Chávez e os ideais bolivarianos, a grande diferença se apresenta na proposta de 

integração defendida em cada período. Durante o governo de Caldera houve a emergência de 
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integrar a região dada a importância que a Venezuela representava na região enxergada pelo 

seu cônsul Arístides Calvani, os dois principais focos foram reivindicar a soberania sobre o 

petróleo e integrar comercialmente a Venezuela à região, a CAN representa a integração 

característica do governo à época. 

No pós-século 21 a pauta central foi o antiimperialismo, defender a soberania passava 

pelo desenvolvimento da região e o fortalecimento das economias. Cuba nesse período teve 

grande importância na política externa da época, em 2004 surge a ALBA, com a proposta de 

ser uma alternativa aos modelos de integração estritamente comerciais e em parte, 

econômicos, que foi o caso da CAN. A partir de uma análise e comparação das fontes é 

possível chegar a um lugar comum que tornaria inclusive o exercício de referenciação não 

algo enriquecedor e sim cansativo para a(o) leitor(a), uma vez que a maioria das fontes 

consultadas concordam que a ALBA é uma contraproposta ao modelo ditado pelo Consenso 

de Washington que defende o mercado muito antes das pessoas e ilusoriamente apresenta o 

capital como fato sem ideologia política. 

A Aliança é um híbrido de acordo multilateral e organização internacional,Organizada 

como integram-na: Conselho de Presidentes, Conselho de Ministros, Conselho de 

Movimentos Sociais e diversas comissões internacionais, simultaneamente tem instituições 

transnacionais como as Companhias Grã-Nacionais (cooperativas de empresas de diversos 

países-membros da ALBA, criadas para facilitar as trocas intra-bloco). Membros e não-

membros realizam acordos bilaterais ou multilaterais para incentivar projetos transnacionais 

de bem-estar e criar um espaço para fortalecimento da integração da região (RIGGIROZZI, 

2011 apud BATISTA, 2016, p. 1077).  

O grande diferencial da proposta da ALBA que difere da CAN seria a emergência de 

pautas de caráter social e a visão da importância de desenvolver economias dependentes desde 

suas bases, com energia e infraestrutura através de intercâmbios compensados. Uma 

integração que em sua proposta transborda os limites impostos pelo Consenso de Washington 

e reavalia desde si as necessidades e o desenvolvimento dos países membros, de forma a 

desenvolver de forma conjunta a região da América Latina e Caribe através da 

complementaridade econômica sobretudo. 

 

 

 

 



KERR OLIVEIRA, L.; GRASSI, J. M.; WEXELL SEVERO, L.; CARVALHO, W. R. (2019) [orgs.].  

Estudos Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional.  
ISAPE, Porto Alegre, RS. / NEEGI, UNILA, Foz do Iguaçu, PR. 

 

394 

 

CONCLUSÃO 

 

A comparação entre os modelos de integração da CAN e ALBA torna possível 

entender as diretrizes de política externa de cada um dos períodos. Ambas iniciativas 

mostraram um baixo nível de coesão entre os países membros, e há um debate acerca dessa 

questão, se é, partindo da materialidade, parte do espaço estabelecido entre alguns países esse 

aspecto, como aparece em uma série de blocos e passa a ser um recurso estratégico e que 

propicia sua existência. Porém há a diferença entre a adoção a níveis políticos do bloco, na 

ALBA isso foi um aspecto definidor uma vez que ainda que muitos países não aderissem ao 

bloco não seria permitida sua entrada se não estivesse de acordo com os princípios da política 

externa antiimperialista do bloco, um modelo de integração na América Latina que responde a 

esses anseios, de um sistema multipolar e de economias que possam se desenvolver desde 

suas bases produtivas baseado em intercâmbios compensados e complementaridade 

econômica. Ademais, a ALBA se propõe a ir além da integração meramente comercial e 

econômica. Obteve sucesso em Missões Sociais e nas companhias gran-nacionais, assim 

como na melhora substancial da saúde e educação por meio das Missões. A CAN, no entanto, 

dentro do mainstream consolidou grande iniciativas comerciais e econômicas, apesar de a 

Venezuela ter deixado o bloco durante o governo de Chávez. Já a ALBA encontrou entraves 

na própria forma que a Venezuela participa dentro do bloco, por vezes toma decisões 

unilateralmente (RIBEIRO, 2003, p. 194), e após a morte de Chávez e Fidel Castro e com a 

volta de governos conservadores e o esgotamento de um período economicamente próspero 

junto à situação econômica atual vivida na Venezuela (que deve ser entendida dentro de uma 

conjuntura internacional dessa época) gera relativa estagnação se comparada aos anos 

anteriores (2006-2012). São iniciativas de caráter diferente que expressam a vocação da 

política externa em cada um dos períodos. 
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POLÍTICA EXTERNA E A REDEMOCRATIZAÇÃO DA AMÉRICA 

LATINA: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DO BRASIL, URUGUAI, 

CHILE E ARGENTINA NOS ANOS PÓS-DITADURA 

 

Luiza Pecis Valenti135 

 

RESUMO 
 

O presente trabalho tem como principal objetivo analisar o impacto da transição democráticas nas políticas 

sociais e econômicas do Brasil, Uruguai, Chile e Argentina. Para isso, é traçado um estudo comparativo entre 

esses países partindo da observação de três variáveis: o desempenho frente ao Sistema Internacional - tanto em 

relação à Potência Hegemônica quanto o seu esforço para a integração regional -, as estratégias econômicas e 

políticas adotadas pelos governos pós-ditatoriais e a sua conduta frente às questões que tangem os direitos 

humanos. O contexto e as peculiaridades históricas de cada Estado são abordados, assim como noções de 

democracia e transição democrática, a fim de instigar o debate acadêmico acerca das consequências do momento 

de transição do regime político na consolidação do mesmo. 

 
Palavras-chave: Redemocratização; Brasil; Uruguai; Argentina; Chile  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A democratização política é um conceito que carrega consigo algumas divergências. 

Esclarecer e alinhar o que se define por regime democrático é o primeiro passo para 

compreender as variáveis históricas, políticas e econômicas envolvidas para a sua 

implementação. De acordo com O’Donnell, célebre politólogo argentino, a democracia não 

deve ser resumida ao processo eleitoral, como autores clássicos e realistas defendem. Mais do 

que isso, o regime democrático deve ser analisado sob os pilares dos seus dois componentes 

essenciais – cidadão (agente) e Estado – (COLVERO; RIBAS, 2013), fazendo com que os 

direitos políticos e civis assumam uma importância tão expressiva quanto as eleições. O autor 

defende que um dos fundamentos da democracia é o cidadão ou indivíduo e não apenas o 

eleitor, sendo esse um agente “dotado de razão prática e discernimento moral, que usa sua 

capacidade intelectual e motivação para tomar decisões que, em princípio, são razoáveis em 

função de sua situação e objetivos e dos que, salvo provas conclusivas ao contrário, 

considera-se sejam o (a) melhor juiz (juíza)” (O’DONNELL, 2011, p. 43).  

A obra de O’Donnell propicia um profundo entendimento do que se assume por 

regime democrático e, como mesmo afirmado pelo autor, é de caráter realista e restritivo. Ele 
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argumenta que o critério restritivo proposto ocorre no sentido de que o mesmo se “recusa 

incluir uma enumeração muito detalhada das liberdades relevantes, o que acabaria sendo 

inesgotável e analiticamente estéril” (1999, p. 667). É sob essa ótica que, a partir de então, o 

termo “democracia” e “regime democrático” será entendido no presente trabalho. 

Além da sua abordagem teórica, O’Donnell ainda traz a tona uma análise empírica do 

que chama de “novas democracias” (1999). O autor estuda como os regimes autoritários se 

sucederam na América do Sul e de que forma o período de redemocratização ocorreu na 

região. Analisando o cenário periférico específico em que a América Latina está inserida, 

O’Donnell (1982) ainda aprofunda o seu estudo na medida em que define conceitos como 

autoritarismo-burocrático e novas democracias. O autor entende que a Argentina, o Brasil o 

Chile e o Uruguai são exemplos típicos do novo autoritarismo e autoritarismo-burocrático, na 

medida em que não possuem características que qualifiquem os regimes como populistas e 

que os atores que assumiram o poder eram formados por uma coalizão de empresários, 

militares e tecnocratas. Além disso, Rouquie (1989), Silva (2001) e Zagorosky (1992) 

enfatizam que esse bloco de países foi marcado por governos civis-militares com forte caráter 

violento e opressivo, baseado em doutrinas de segurança nacional e estabilidade nacional. 

Ramirez (2015) ainda completa esse pensamento afirmando que a onda autoritária nesses 

países latino-americanos também foram caracterizadas por serem estruturalmente 

refundacionais, ou seja, visavam finalizar o ciclo “errado” vivido até então para dar ao país 

uma sociedade, uma economia e uma política “saudável”. 

A instauração dessas ditaduras alterou o cenário político dos países, fazendo com que 

os mesmos repensassem suas estratégias nacionais e o seu papel no Sistema Internacional. 

Friderichs (2017, p. 439) defende que o estudo dos períodos ditatoriais impacta diretamente 

no entendimento dos regimes democráticos e argumenta: 

 

 

As ditaduras civis militares implantadas na América Latina a partir da 

década de 1960 marcaram profundamente os processos democráticos que 

vivemos hoje. A forma como os projetos autoritários foram postos em 

prática em cada país, bem como sua condução e seu derrocamento explicam 

muitos aspectos dos alcances e dos limites da nossa democracia. Perceber as 

continuidades e as rupturas com as estruturas dos regimes autoritários é 

essencial para determinar o caráter das democracias do Cone Sul. 

 

 

Após o período ditatorial, a América Latina também por uma onda de 

redemocratização, definida por Hungtington (1994) como “tercera ola democratizadora”. A 

Terceira Onda Democratizadora tem início na Europa Meridional em com a queda dos 
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governos autoritários de Portugal, Grécia e Espanha, em ordem cronológica. Foi a partir do 

final dos anos 70 e início dos anos 80 que o movimento chegou na América Latina 

(HUNTINGTON, 1994), inicialmente em países como o Equador e o Peru. Pedroti (2015) 

contextualiza temporalmente outras derrocadas de governos autoritários na região latino-

americana, como a queda do governo Argentino em 1983 após a Guerra das Malvinas, o 

Uruguai e o Brasil em 1984 com as eleições de presidentes civis, e o Chile em 1988 com um 

plebiscito que decidiu finalizar o domínio autoritário de Augusto Pinochet. 

Entretanto, a linha que define a passagem de um regime ditatorial para uma 

democracia total é muito tênue, fazendo com que seja quase insustentável argumentar que 

determinado país está completamente democratizado. A fim de clarificar o conceito de 

redemocratização, Portantiero (1987) conceitualiza transição e consolidação democrática. 

Para o autor, a transição se inicia com a decomposição do governo autoritário e passa pela 

instalação de um regime político democrático, o qual sofre as primeiras tensões para se 

afirmar como novo sistema. Em um segundo momento, a chancela e a legitimidade dada às 

estruturas desse regime democrático pela sociedade e demais atores caracteriza a fase de 

consolidação.  

Entendendo as prerrogativas para assumir um regime como democrático e o contexto 

em que a transição política se deu na América Latina, o presente trabalho buscará analisar o 

efeito do período de redemocratização em cada um dos países estudados – Brasil, Chile, 

Argentina e Uruguai -, buscando uma visão mais abrangente de como cada Estado se 

relaciona em âmbito internacional e regional durante esse período de transicional. Para tal, 

será elaborada uma pesquisa a partir da ótica das Relações Internacionais, qualitativa, básica, 

de cunho exploratório, pautada em análises bibliográficas e que busca preencher uma lacuna 

existente acerta do tema, na medida em que a extensa bibliografia sobre democratização foca-

se na análise de casos em países desenvolvidos em detrimento do estudo de caso de países 

periféricos como os da América Latina. 

 

 

REDEMOCRATIZAÇÃO NA AMÉRICA LATINA: CONTEXTUALIZAÇÃO 

  

O final dos anos 70 marcou a América Latina por ser o ponto de partida para um 

período de transição de regimes ditatoriais para um modelo democrático de governo. Esse 

movimento se deu não só pela pressão e necessidades internas de cada Estado, como foi direta 



KERR OLIVEIRA, L.; GRASSI, J. M.; WEXELL SEVERO, L.; CARVALHO, W. R. (2019) [orgs.].  

Estudos Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional.  
ISAPE, Porto Alegre, RS. / NEEGI, UNILA, Foz do Iguaçu, PR. 

 

398 

 

e indiretamente afetada pelo contexto internacional em voga.  A partir de 1971, a Guerra Fria 

deu seu primeiro sinal de término com a suspensão da convertibilidade do dólar pelo 

presidente Richard Nixon, culminando em um crescente movimento de capitais que originou 

o processo de globalização econômica (CHOMSKY, 1992). Levando em conta esse cenário, a 

então divisão bipolar mundial deu espaço para a consolidação dos Estados Unidos como 

potencia hegemônica e, como tal, a nova ordem impactou o restante do Sistema Internacional. 

Os Estados Unidos, com o objetivo de aumentar o seu poder de influencia global, fez uma 

série de revisões na sua agenda internacional e a América Latina passou a ser encarada “como 

a principal área de influência política para os norte-americanos” (FERREIRA, 2011). Saraiva 

e Tedesco (2001, p. 128) detalham a situação da região: 

 

 

Até o final dos anos 80, estes conviviam com problemas resultantes da crise 

da dívida externam do esgotamento dos modelos econômicos anteriores e 

das dificuldades de inserção na economia internacional. Assim, o 

comportamento externo de corte mais autonomista seguido anteriormente 

por estes países foi substituído por visões mais pragmáticas vinculadas aos 

padrões neoliberais que pautaram a reorganização do cenário internacional 

dos anos 90 e assumidos por novos governos nacionais. 

 

 

Essa nova ordem mundial se estabeleceu concomitantemente ao período de 

redemocratização na América Latina. O Brasil, a Argentina, o Chile e o Uruguai foram alguns 

dos países que transitaram de um regime ditatorial para um regime democrático e, para 

consolidar o novo panorama, passaram por intensas reestruturações internas de nível político, 

econômico e social (STEPAN, 1971). Cada um desses Estados teve suas peculiaridades, 

divergindo até mesmo na forma com que a transição foi feita: enquanto o Brasil, Uruguai e o 

Chile viveram uma transição por consenso, na qual as elites civis e os militares deixaram o 

poder de forma lenta e gradual, a Argentina passou por uma transição por colapso, “sem 

realizar acordos políticos com o governo autoritário e estabelecendo certa autonomia para 

definir os caminhos da futura democracia” (FRIDERICHS, 2017, p. 451). 

A seguir, o presente trabalho examina as variáveis externas e internas de cada um 

desses países durante o período de transição democrática, contextualizando-os historicamente 

e analisando as medidas econômicas e políticas adotadas pelos novos governos eleitos. Em  

um segundo momento, é elaborada uma análise comparativa entre eles para que seja possível 

entender de que forma o processo transicional impacta a consolidação democrática. 
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BRASIL 

Instaurado em 1o de Abril de 1964, o regime militar brasileiro durou vinte e um anos. 

Com medidas autoritárias, que partiram desde torturas físicas e psicológicas aos possíveis 

inimigos da nação até a falta de liberdade de expressão da mídia brasileira, o período 

ditatorial iniciou-se com o governo de Castello Branco e teve como último presidente militar 

João Baptista Figueiredo em 1979. O caminho para redemocratização se inicia com Ernesto 

Geisel, o qual promete uma abertura lenta, gradual e segura e cria um cenário peculiar de 

transição governamental, na medida em que o Brasil teve “um período maior de distensão 

política (11 anos, dos 21 anos de ditadura) do que de autoritarismo” (FRIDERICHS, 2017, p. 

446). 

O período de redemocratização brasileiro caracteriza-se por uma transição pactuada 

que, de acordo com O’Donnell e Schmitter (1998), garante a continuidade das estruturas, das 

elites e das práticas políticas em voga anteriormente. Ferreira (2011, p. 49) descreve o cenário 

que abriu espaço para a transição democrática no país: 

 

 

A crescente dívida externa e a inflação, além do desgaste político provocado 

pelas constantes pressões e denúncias acerca da repressão, sem contar com a 

forte ligação dos militares brasileiros com os norte-americanos, fizeram com 

que a necessidade de transferência para um regime democrático fosse não 

apenas pensado, mas “acompanhado” pelas forças militares. Assim, nas 

pessoas dos dois últimos presidentes, a gradual abertura brasileira começa a 

tomar forma.  

 

 

Um dos principais fatores que resultaram na queda do regime autoritário é a crise 

econômica que o país enfrentava após o Milagre Econômico da década de 70. Esse declínio 

econômico diminuiu a margem de manobra dos militares (JUNG, 2015) e obrigou que o 

primeiro presidente democraticamente empossado tomasse medidas para alterar o cenário que 

se apresentava. José Sarney manejou o seu governo com o propósito de sanar duas grandes 

questões: abrandar a crise econômica do país e pavimentar a reconstrução democrática 

brasileira (LINHARES, 1990). O processo de redemocratização se iniciou com a eleição de 

uma assembleia constituinte, enquanto o Plano Cruzado foi a aposta para a recuperação 

econômica. Fausto (2012) explica que o plano consistiu na substituição do cruzeiro pelo 

cruzado na proporção de mil para um, no congelamento de alugueis por um ano e na abolição  

da indexação. Em um primeiro momento, as estratégias resultaram em um aumento do 
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consumo interno e no aumento real dos salários, porém foi apenas durante Plano Real, oito 

anos depois, que a economia brasileira teve uma recuperação expressiva. 

O fortalecimento das relações bilaterais foi outra estratégia que visava o aumento do 

poder de barganha e uma maior rapidez na recuperação econômica do país. Sennes (2003) 

argumenta que as táticas brasileiras eram embasadas em dois pilares: a busca pela 

diversificação das interações com as grandes potências e países desenvolvidos e a ampliação e 

aprofundamento das relações econômicas e políticas com as pequenas potências. Nesse 

sentido, a integração com a Argentina, país que também passava por um movimento de 

reestabelecimento democrático, foi fortalecido através de iniciativas políticas e econômicas. 

Neto (2013, p. 155 e 156) aponta que “do ponto de vista econômico, o regionalismo 

idealizado pelas duas nações em meados dos anos 1980 tinha caráter intervencionista estatal”, 

argumentando que “a assinatura do Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento 

entre Brasil e Argentina veio sintetizar os resultados dos esforços [para a] (...) consolidação 

do processo de integração econômica”. 

Diferentemente do posicionamento brasileiro no Sistema Internacional durante a 

ditadura militar, o período de redemocratização desenhou um novo cenário em que o Brasil se 

posicionava de uma nova forma em âmbito global. Objetivava-se um distanciamento dos 

Estados Unidos e um grau mais elevado de autonomia, para que, assim, fosse possível pôr em 

prática o programa de desenvolvimento nacional (SENNES, 2013). Em contrapartida, um 

maior esforço foi alocado para aumentar a participação do país da América do Sul e essa 

busca pelo papel de destaque na região é explicado por Lima (1990, p. 20): 

 

 

O ativismo diplomático do Brasil em prol da das demandas do Terceiro 

Mundo nas negociações Norte-Sul relativas a questões de acesso a mercados 

pode ser entendido em termos da existência de benefícios seletivos 

decorrentes da participação naquela ação coletiva. Enquanto pais do Sul, a 

diplomacia multilateral brasileira partilha com os demais países 

semiperiféricos o objetivo comum de mudar as regras vigentes dos vários 

regimes econômicos e instituir uma nova ordem internacional que garanta 

resultados mais equitativos para os países do Sul. Porque esses últimos 

diferem com relação a posse de fatores e níveis de desenvolvimento, serão 

eles os maiores beneficiários de eventuais revisões da ordem econômica 

mundial. 

 

 

Outro fator relevante na análise do período de transição democrática é a questão dos 

Direitos Humanos. No caso específico do Brasil, o assunto foi mal trabalhado e pouco foi  

feito para punir os responsáveis pelas torturas e desaparecimentos (FRIDERICHS, 2017). 
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Uma das principais medidas que corroborou essa situação foi a Lei da Anistia, estabelecida 

em agosto de 1979 e que assegurava a não existência de uma punição ou revanche futura dos 

envolvidos na máquina repressiva do regime militar. A Lei da Anistia é mais um residual do 

processo de redemocratização pactuado, na medida em que o governo que estava sendo 

substituído abriu espaço para que a transição fosse benéfica para a sua própria manutenção de 

poder. O resultado dessas medidas foi uma luta pelos Direitos Humanos “fortemente 

minimalista: nem comissão da verdade, nem julgamentos. Esses resultados foram 

influenciados tanto pela natureza da legalidade autoritária em si quanto pelas limitações 

colocadas pelas transições democráticas” (PEREIRA, 2010, p. 238).  

Conforme defendido por Salomón e Pinheiro (2013), a liberalização do regime político 

brasileiro e a diversificação da pauta de interesses do país como consequência do fim da 

Guerra Fria e do fortalecimento da globalização foram cruciais para entender as novas 

estratégias e medidas adotadas pelo governo democrático recém empossado. Se por um lado o 

processo de redemocratização do Brasil foi marcado pela priorização da recuperação 

econômica, por outro a transição Argentina teve um maior enfoque em questões político-

sociais, como se vê a seguir. 

 

 
 

ARGENTINA 

  

Entre 1930 e 1976, a Argentina sofreu seis golpes de Estado. Os dois últimos, em 1966 

e 1976, foram responsáveis pelo estabelecimento de regimes autoritários mais repressivos e 

duradouros pelos militares e somente após 1982 que o país iniciou a sua caminhada em busca 

de uma consolidação da democracia (SALATIEL, 2014). O período de redemocratização se 

deu através de uma “transição por colapso e contou com duas crises essenciais que levaram a 

desestruturação do regime autoritário: a derrota na Guerra das Malvinas e o colapso 

econômico” (FRIDERICHS, 2017, p. 443). 

O conflito militar nas Ilhas Malvinas garantiu que a transição democrática do país 

tivesse um caráter fortemente atrelado ao Sistema Internacional. Durando menos de três 

meses, a disputa foi vencida pelos ingleses e foi crucial para a perda de legitimidade do 

governo argentino (PORTANTIERO, 1988). Frente a essa derrota, o processo de 

redemocratização se deu pelo então presidente eleito democraticamente, Raúl Alfonsin, sendo 

responsável pelo realinhamento argentino em âmbito internacional com foco “nas questões  
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políticas e institucionais, travando uma clara separação entre o político e econômico” 

(FERREIRA, 2011, p. 47). A política externa foi crucial para restabelecer e chancelar o poder 

do Estado, conforme apontado por Saraiva e Tedesco (2001, p. 129): 

 

 

Existiu uma redefinição de alianças políticas e econômicas tanto a nível 

doméstico quanto a nível internacional, posto que a Argentina não foi alheia 

à reconsideração das alianças internacionais que se originaram com o 

desmembramento da União Soviética. No marco das reformulações, a 

política externa, sendo vista como, em parte, responsável pelos fracassos 

econômicos do passado, foi questionada dentro de um processo de 

revisionismo mais geral do modelo – confrontativo – de inserção externa 

adotado historicamente pelo país. 

 

 

Ao mesmo tempo em que o processo de transição democrática foi acelerado pela 

derrota nas Malvinas, a Argentina também passava por uma crise interna: a 

desindustrialização decorrente das estratégias militares ocasionou uma redução dos salários da 

população, uma alta inflação e uma política livre-cambista que inibia a concorrência com 

produtos estrangeiros (FRIDERICHS, 2017). Diferentemente da situação brasileira, o 

primeiro governo democrático priorizou questões políticas à econômicas. Algumas medidas 

foram tomadas para acelerar o crescimento econômico do país, como o reconhecimentos dos 

Estados Unidos como potencia regional e internacional, aumentando as relações comerciais 

entre esses dois países (ESCUDÉ E FONTANA, 1998), e o restabelecimento de relações 

diplomáticas com o Reino Unido (SARAIVA E TEDESCO, 2011, p. 131). Outro esforço 

econômico foi o fortalecimento das estratégias de integração com o Brasil, com a parceria 

entre Sarney e Alfonsin na criação de “uma comissão mista para estudar todos os setores em 

que poderia haver mais integração entre os dois países, incluindo infraestrutura de transportes, 

energia e comunicações, bem como cooperação científica e tecnológica” (NETO, 2013, p. 

155). A questão econômica recebeu mais atenção no governo do sucessos de Raúl, Carlos 

Menem, responsável por consolidar a democracia e implementar um economia de caráter 

neoliberal na Argentina. Além disso, em 1985, o governo implementou uma nova unidade 

monetário: o Austral. Esse novo plano econômico era baseado em três pilares: “a) 

congelamento de preços, salários, câmbio e tarifas públicas; b) ajustes das contas fiscais e 

renegociação dos compromissos da dívida externa; e c) reforma monetária” (FRENKEL; 

FANELLI, 1987, p. 18). 

Desde a campanha eleitoral, o primeiro governo democrático pós-ditadura se focou em 

questões políticas e sociais. Os Direitos Humanos e a construção de uma democracia estável  
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foram pautas prioritárias para Raúl Alfonsin (FRIDERICHS, 2017), uma vez que o presidente 

descartou qualquer acordo com os militares e adotou uma postura de confronto para com as 

violações do regime ditatorial, conhecido pelo seu forte caráter autoritário e que teve como 

marca o desaparecimento de inúmeros cidadãos. De acordo com Pereira (2010, p. 238), a 

Argentina se comprometeu fortemente com a justiça transicional, tomando uma série de 

medidas decisivas para o distanciamento da política militar. São elas: anulação da auto anistia 

de militares, reestabelecimento da Constituição de 1854, julgamento dos dirigentes dos 

regimes autoritários, indenização de vítimas, expurgos no Judiciários, na polícia e nas forças 

armadas e Comissões da Verdade oficiais.  

A transição argentina durou 18 meses e foi marcada pela recusa e pelo distanciamento 

da lógica dos golpes e revoluções. Após décadas marcadas por governos autoritários e 

disputas de poder, a democracia foi finalmente consolidada e se provou necessária para o 

fortalecimento econômico e político, interna e externamente, da Argentina. 

 

 

URUGUAI 

 

 A ditadura uruguaia varia das outras aqui estudadas por dois principais motivos: o seu 

caráter cívico e a crítica situação econômica que o país passava antes da implementação do 

modelo autoritário. O termo cívico-militar é aplicado a esse contexto em razão do primeiro 

presidente eleito do período ditatorial, Pacheco Areco, ser civil, ao contrário dos outros casos 

em que oficiais militares automaticamente tomaram o poder do país. Areco caminhou em 

direção ao autoritarismo ao se utilizar de medidas de segurança para refrear o caos social 

decorrente da crise econômica de 1955, como a contenção de protestos sindicais e populares 

por meio de violência. Somado a repressão social, o descrédito da classe política, o extremo 

desemprego e a inflação galopante marcaram o período autoritário uruguaio (JESUS et. al., 

2015). 

 Essa dupla ação política de militares e civis marcou também a redemocratização do 

país. De acordo com Cabral (2015), o processo de transição democrática ocorreu de 1980 até 

1984 e apresentou como característica a negociação por parte dos oficiais civis-militares, 

explicitada através da transição tutelada pelo governo militar ainda presente. A partir de um 

plebiscito conduzido pelos próprios governantes em 1980, a população votou a favor da volta 

da democracia (52% contra 48%, o que explicitava pouca pressão social para esse término) e 
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culminou na eleição do candidato da Frente Ampla, Líber Seregni, em 1983. O processo   

transicional foi concluído em 1984 com as eleições nacionais, durante o período mais 

significativo de crise econômica, queda produtiva e de renda e um agudo nível de desemprego 

(CABRAL, 2015), colocando Julio Maria Sanguinetti no comando da nação uruguaia. 

A política externa desse governo democrático foi orientada para aumentar a presença 

regional e se aproximar de potencias globais, com um forte caráter internacionalista e 

multilateralista. Pode-se definir a integração regional, a ação multilateral no âmbito político, 

econômico e comercial e uma postura pragmática frente ao Sistema Internacional como 

principais características do novo governo empossado (BIZZOZERO; LUJÁN, 1992). 

No que tange às relações com grandes potencias, pode-se citar alguns movimentos 

uruguaios para o maior alinhamento frente ao Sistema Internacional. A aproximação com a 

União Europeia em 1986 para aumentar as relações comerciais e a solicitação de cotas de 

exportação alimentícia são dois marcos da internacionalização uruguaia, assim como a 

aproximação com os Estados Unidos que foi fortalecida com a entrada do país no Mercosul. 

Além disso, o governo reestabeleceu relações diplomáticas e firmou acordos comerciais com 

a República Popular da China (BURIAN, 2017). Em âmbito regional, o governo uruguaio 

aumentos seus esforços para adentrar o processo de integração e, “en 1988 se produjo la 

iniciativa uruguaya de asociarse al proceso de integración que desarrollaban Argentina y 

Brasil” (BURIAN, 2017, p.142). 

A crise econômica que assolava o país desde o período anterior ao regime cívico-

militar foi outro fator relevante no processo de redemocratização. Essas novas relações 

estabelecidas tanto em nível regional quanto internacional foram cruciais para a recuperação 

econômica uruguaia, como pode-se exemplificar com os Acuerdos de Complementación 

Económica (ACE) con Argentina y Brasil, Convenio Argentino - Uruguayo de Cooperación 

Económica (CAUCE) y Protocolo de Expansión Comercial (PEC), sendo esses alguns dos 

principais esforços para que o comércio alavancasse a economia do país e aumentasse as 

ofertas de emprego (LUZURIAGA; CLÉRICO, 2004).  

A transição democrática tutelada pelos militares também trouxe consequências nos 

julgamentos de violação dos Direitos Humanos no período ditatorial. Mesmo com a 

promulgação da Lei da Anistia em 1985, dando liberdade para todos os presos políticos do 

período, em 1986 foi decretada a Lei de Caducidade da Pretensão Punitiva do Estado, a qual 

impedia o processamento das culpas pelos delitos cometidos pela repressão por 15 anos 

(JESUS et. al, 2015). A sociedade uruguaia, que desde a época da ditadura não foi  
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caracterizada por uma forte pressão para a retomada democrática, não se mobilizou para 

anular ou reconsiderar tal lei e foi somente a partir do final dos anos 90 e início dos anos 2000 

que se visualizou as primeiras iniciativas para homenagear os cidadãos que foram 

injustamente prejudicados pelas atitudes repressivas do governo. Algumas iniciativas 

merecem destaque, como a inauguração do Museo de La Memoria, que revisita a memória 

sobre o Terrorismo de Estado, a iniciativa resultante da parceria entre a Direção de Direitos 

Humanos do MEC e da Suprema Corte de Justiça para a criação da Biblioteca do Nunca Más 

Terrorismo de Estado e o Dia del Nunca Más, implementado em 2006 pelo presidente 

Vázquez como um dia em respeito da memória de todas as violações a direitos humanos 

ocorridas na ditadura. 

 

 

CHILE 

  

O regime militar chileno durou quase 17 anos, tendo início com o golpe de Estado em 

1973 que instalou uma ditadura governada por Augusto Pinochet. De acordo com Garretón 

(1992), podemos frisar três principais características desse regime: (1) a personalização, uma 

vez que durante todo o período o general Pinochet assumiu o poder, (2) a capacidade 

transformadora, que rompeu a relação vigente entre sociedade e política e (3) um projeto de 

institucionalização política, que legitimou o regime autoritário com uma nova constituição até 

1988, quando ocorreu o plebiscito para decidir pela manutenção de Pinochet por um novo 

período de oito anos.  

O governo ditatorial chileno teve êxito na superação da crise econômica que o país 

passava desde 1981, fazendo com que a transição para a democracia fosse retardatária quando 

comparada aos outros países no presente trabalho. A derrota no plebiscito abriu espaço iniciar 

a redemocratização chilena, porém o processo foi acompanhado de perto pelos militares. 

Garretón (1992, p. 6) explica o contexto em que essa abertura foi feita: 

 

 

[...] o governo militar procurou estender [...] enclaves e aprofunda-los em 

outros âmbitos. Exemplos disto são as políticas de redução do manejo estatal 

sobre a economia, as leis orgânicas constitucionais como aquela que 

consagra a autonomia do Banco Central, a da Televisão, a das Forças 

Armadas [...] e as medidas que asseguram aos partidários do pinochetimo os 

cargos da administração pública, das reitorias nas universidades, do Poder 

Judiciário e, em particular, dos altos comandos do exército. 
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Diferentemente da Argentina, do Brasil e do Uruguai, o Chile não passava por uma 

crise econômica aguda (GARRETÓN, 1992). Em contrapartida, o país precisava se  

reposicionar no cenário internacional e o então presidente eleito, Patrício Azocar, estabeleceu 

uma série de medidas para tal. São elas: a recuperação da presença internacional com ênfase 

na defesa dos direitos humanos, a universalização das relações internacionais do país, o 

impulsionamento da integração econômica na região latino-americana, o desenvolvimento de 

uma economia aberta que vincule o país aos núcleos de crescimento e inovação tecnológica, o 

fomento das relações de cooperação com países em desenvolvimento e o reforço dos 

organismos multilaterais. 

A reinserção chilena no Sistema Internacional aconteceu de forma rápida e, 

concomitantemente,  “aprofundaram-se os vínculos comerciais e subscreveram-se importantes 

acordos de livre-comércio. A política de subscrição a acordos comerciais no marco do 

regionalismo aberto constituiu a diretriz central” (ROJAS ARAVENA, 1997, p. 62). O caráter 

múltiplo e diversificado do governo chileno permitiu que o país estivesse presente nos 

principais mercados que estava excluído previamente, em razão do isolacionismo ocorrido 

durante o período ditatorial. Essa abertura comercial e internacionalização pode ser visto nos 

esforços chilenos em resolver problemas pendentes com a Argentina, a normalização da 

relação com os Estados Unidos, o ingresso na APEC, os acordos de livre-comércio com a 

Europa e o desenvolvimento da cúpula mundial sobre desenvolvimento social em 1995 

(ROJAS ARAVENA, 1997). 

Os crimes e violações cometidos durante o período ditatorial foram bastante 

trabalhados na sociedade chilena. Mesmo com a autoanistia concedida pelos militares em 

1978, o presidente Alywin criou a Comissão da Verdade e a Reconciliação em 1990 para 

investigar todas as violações dos Direitos Humanos e, em 2003, um decreto implementou a 

Comision Nacional sobre Prisón Política y Tortura, desencadeando em processos contra 

militares e pagamento de indenização aos que foram vítimas do regime (JESUS et. al, 2015). 

Em contrapartida, os dirigentes do regime autoritário não foram levados a julgamento, mesmo 

com o estabelecimento de Comissões da Verdade pelo governo democrático (PEREIRA, 

2010). Como forma de se distanciar das práticas repressoras, o Chile exerceu uma reforma 

constitucional e, em 1989, inseriu ao artigo 5 o dever dos órgãos estatais em respeitar e 

promover os direitos humanos garantidos pela constituição e manter os tratados internacionais 

vigentes. 
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ANÁLISE COMPARATIVA 

 

A fim de avaliar as características e peculiaridades de transição democrática em cada 

um desses países e, concomitantemente, criar um paralelo entre eles, o presente artigo lança 

mão de uma análise comparativa. Para tal, define-se a redemocratização como variável 

explicativa que tem como consequência um impacto direto em diferentes esferas, inclusive em 

questões de âmbito internacional. O entendimento desse conceito abre espaço para a análise 

das variáveis dependentes, no qual três tópicos recebem atenção: (1) Posição no Sistema 

Internacional, o qual analisa as táticas adotadas por cada um dos países para alcançar os seus 

interesses em âmbito internacional; (2) Estratégias Econômicas, responsável por estudar os 

esforços dos primeiros governos democráticos para uma possível recuperação ou estabilidade 

econômica e (3) Direitos Humanos, que marca o posicionamento tanto jurídico quanto sociais 

frente às violações cometidas durante o período ditatorial. As questões específicas de cada um 

desses temas são levantadas a seguir e culminam em uma análise comparativa 
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Tabela 1 – Análise Comparativa: Argentina, Brasil, Chile e Uruguai 

 Argentina Brasil Chile Uruguai 

Redemocra-

tização 

1982 (derrota na Guerra 

das Malvinas) – 1983 

(eleição de Raúl 

Afonsin) 

1979 (restabelecimento do 

pluripartidarismo) – 1985 

(eleição de Tancredo Neves) 

1988 (Plebiscito 05 de 

outubro) – 1989 (eleição 

de Patrício Azocar) 

1984 (Pacto do Clube 

Naval) – 1985 (eleição 

de Julio Maria 

Sanguinetti) 

Posicionamento 

no Sistema 

Internacional 

Reconhecimento dos EUA 

como potência; 
Integração com o Brasil; 
Restabelecimento de 

relações diplomática com 

o Reino Unido. 

Fortalecimento das relações 

bilaterais; 
Integração com Argentina; 

Distanciamento e maior 

autonomia dos EUA; 
Aumento da participação na 

América do Sul. 

Integração na América do 

Sul; 
Fortalecimento das relações 

multilaterais; 
Cooperação com países em 

desenvolvimento; 
Normalização das relações 

com os EUA; 
Desenvolvimento da cúpula 

mundial sobre 

desenvolvimento social. 

Aumento da presença 

regional; 
Aproximação de GPs; 

Caráter internacionalista 

e multilateralista; 
Reestabelecimento das 

relações diplomáticas 

com a China. 

Estratégias 

Econômicas 

Estratégias neoliberais; 
Plano Austral; 

Aumento das relações 

comerciais com os 

Estados Unidos. 

Manutenção das elites 

econômicas; 
Abertura lenta, gradual e 

segura; 
Plano Cruzado; 

Aprofundamento das relações 

econômicas com pequenas 

potencias; 
Diversificação das interações 

econômicas com as GPs. 

Política econômica aberta 

e moderna; 
Inovação tecnológica; 

Acordos de livre-comércio 

com a Europa; 
Diversificação de 

mercados; 
Ingresso na APED. 

Aumento das relações 

comerciais com a UE; 
Acordos comerciais com 

a China; 
Acordos de cooperação 

econômica com Brasil e 

Argentina. 

Direitos Humanos 

Confronto da sociedade 

com os militares; 
Comprometimento com a 

justiça transicional; 
Anulação da auto anistia 

de militares; 
Julgamento de  dirigentes; 

Indenização de vítimas; 
Comissões da Verdade. 

Lei da Anistia; 
Sem Comissão da Verdade; 

Sem julgamento de militares; 
Indenização de vítimas; 

Pouco debate social. 

Autoanistia; 
Comissões da Verdade e 

Reconciliação; 
Comision Nacional sobre 

Prisón Política y Tortura; 
Reforma institucional. 

Lei da Anistia; 
Lei de Caducidade da 

Pretensão Punitiva do 

Estado; 
Esforços para a memória 

das vítimas. 

Fonte: Autora (2017) 

 

Ponderando cada um dos casos acima, torna-se claro que a forma de transição 

influencia as estratégias dos países em âmbitos políticos, econômicos e sociais na sua 

implementação democrática. Sabendo que o Brasil, o Chile e o Uruguai passaram por 

transições por consenso (pactuadas), enquanto a Argentina se caracteriza por uma transição 

por colapso, torna-se possível identificar padrões presentes nesses novos regimes. 

Quando analisamos as questões relacionadas aos Direitos Humanos, a Argentina se 

destaca por ter sido mais rigorosa no julgamento daqueles que o violaram e, mais do que isso, 

na construção social de um confronto com as práticas militares. Os três países que contaram 

com transições pactuadas tiveram leis de Anistia, as quais concediam absolvição também aos 

militares, enquanto os argentinos foram os únicos que julgaram os dirigentes do regime. 
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O cenário internacional também é crucial para entender o comportamento dos países 

latino-americanos estudados. O colapso da Guerra Fria, com um intenso movimento de 

capitais e avanço tecnológico, resultou em uma globalização econômica (CHOMSKY, 1992) 

e com a consolidação dos Estados Unidos no papel de hegemon. Nesse contexto, a 

implementação na democracia nos países da América do Sul não só auxiliava na manutenção 

da posição dessa nova potência, como também abria espaço para a interferência do mesmo 

nas estratégias econômicas de cada processo de redemocratização (SARAIVA E TEDESCO, 

2011). 

A crise econômica decorrente do período ditatorial é uma máxima de todos os países 

analisados, mesmo que o caso chileno tenha sido mais brando que os demais. Essa situação se 

reflete na criação de planos monetários, como o Plano Real no caso brasileiro (FAUSTO, 

2012) e o Plano Austral no caso Argentino (FRENKEL; FANELLI, 1987). Acordos de livre 

comércio e diversificação de interações econômicas com as Grandes Potências são estratégias 

que se repetem entre os países analisados (aumento das relações comerciais com os EUA pela 

Argentina e acordos de livre comércio com a União Europeia pela Chile e Uruguai são alguns 

dos exemplos), assim como o fortalecimento de integrações regionais para juntar forças 

estatais e aumentar o poder de barganha das nações. 

Todos esses esforços em âmbito social e econômico foram feitos pelos novos governos 

na medida em que era necessária uma recolocação no Sistema Internacional para legitimar a 

transição democrática. Marques, Cruz e Creuz e Driusso (2010, p.22) afirmam que “regimes 

autoritários têm dificuldade inata de patrocinar processos de integração regional ou de 

participar deles” e, ao analisarmos os primeiros movimentos dos governos pós-ditatoriais, 

observamos que todos buscam recuperar as suas relações regionais e aumentar a sua 

participação na América Latina. O Brasil aparece como única exceção no que diz respeito à 

relação com a potência hegemônica: enquanto todos buscam uma maior aproximação, as 

táticas brasileiras caminham para garantir uma maior autonomia e distanciamento (SENNES, 

2013). Além disso, relações diplomáticas rompidas durante o período ditatorial foram 

retomadas: a Argentina reestabeleceu o contato com o Reino Unido, interrompido desde a 

Guerra das Malvinas (SARAIVA E TEDESCO, 2011), e o Uruguai se reaproximou da China 

(BURIAN, 2017). Em contrapartida, cada um dos países analisados adotou uma estratégia de 

relacionamento diferenciada: o Brasil e a Argentina se fortaleceram em âmbito bilateral 

(SENNES, 2013), enquanto o Chile e o Uruguai e o Chile traçaram estratégias de caráter 

multilateral (BIZZOZERO E LUJÁN, 1992). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mesmo que em diferentes graus e contextos, a redemocratização abre espaço para 

obstáculos similares para os países que estão passando por essa mudança política pós-regime 

ditatorial: as novas condições econômicas, o redesenho da lógica social, a legitimação do 

governo democrático e a reinserção no Sistema Internacional são desafios comuns desse novo 

período. As estratégias adotadas por cada um dos países são cruciais para a readequação dos 

Estados no novo cenário de transição democrática e, mais do que isso, geram consequências a 

longo prazo que servem como premissas básicas para a consolidação desse novo regime. 

A ascensão neoliberal norte-americana foi crucial para moldar o cenário internacional 

em que esses novos países democráticos estavam inseridos. Dessa forma, as medidas de 

abertura comercial, os esforços para a integração da região sul e o reestabelecimento de 

relações com outros Estados foi consequência não só do novo regime político dos países 

estudados, como também foi fortemente influenciada pelo contexto global em que se 

encontravam. Todos os países analisados aumentaram os seus esforços para se adequar ao 

novo Sistema Internacional, repensando o posicionamento de política externa dos governos 

ditatoriais e utilizando ao seu favor as liberdades políticas, econômicas e sociais que o regime 

democrático garante.  

A implementação desses governos apoiados na democracia, uma vez que recebiam a 

chancela da sociedade e adotavam políticas mais transparentes, fizeram com que aumentasse 

o grau de confiança dos demais Estados, propiciando o aumento do comércio internacional, a 

diversificação produtiva doméstica e fortalecendo as relações multilaterais. É possível 

observar que, enquanto a Argentina possuiu maior autonomia para adoção de novas medidas 

econômicas, os outros três países que passaram pela transição pactuada foram marcados por 

estratégias econômicas que propiciavam a manutenção das suas elites. Essa diferença entre 

Argentina e Brasil, Uruguai e Chile também está presente no que tange o julgamento das 

violações dos Direitos Humanos durante o período autoritário. Enquanto a sociedade 

argentina rechaçou toda e qualquer atitude violenta dos militares e o novo governo anulou a 

auto anistia e implementou Comissões da Verdade, o Brasil, o Chile e Uruguai são marcados 

por uma tentativa de esquecimento das violências e ilegalidades cometidas. Isso pode ser 

aferido pelo fato de que esses três países implementaram Leis da Anistia, ao mesmo tempo 
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em que os enclaves autoritários para a adoção da democracia exigiram que não se fossem 

julgados (pelo menos a curto prazo) os envolvidos nos regimes autoritários. 

Por fim, é importante considerar que a abertura de espaço para a transição democrática 

se deu de formas diversas nos quatro países estudados. Se a variável internacional catalisou o 

acontecimento na Argentina, a crise econômica foi um ponto bastante importante no Brasil e 

no Uruguai e a deslegitimidade social do governo que estava no poder culminou no seu fim 

no Chile. A transição pactuada brasileira, uruguaia e chilena aparece como uma necessidade 

para que o regime autoritário abrisse mão do seu poder, ao mesmo tempo em que reflete 

enclaves econômicos e até mesmo legais no estabelecimento da nova sociedade democrática. 

Em contrapartida, a transição por colapso presente na Argentina aumentou a margem de 

manobra do novo governo, propiciando que os atores democráticos tivessem mais liberdade 

para adotar um novo alinhamento econômico e no Sistema Internacional, além de majorar 

uma condenação social das medidas não legalizadas adotadas previamente. 
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ENERGIA SOLAR E TECNIFICAÇÃO AGRÍCOLA: O PAPEL DAS 

FEIRAS E DOS SISTEMAS DE FINANCIAMENTO 

 
Andressa Krieser Bauermann136 

Makerli Galvan Zanella137 

 

RESUMO 

Novas fontes de energia renovável estão sendo utilizadas para diferentes aplicações e é neste contexto que ocorre 

a inserção da energia solar na agricultura. Logo, gerando contribuições não apenas no setor energético, mas 

também sociais, econômicas e ambientais.  Fontes renováveis sustentáveis, como a energia solar apresentam 

retorno econômico garantido e estão em pauta constantemente, favorecendo a expansão dos negócios do setor 

energético. Assim, este trabalho tem por objetivo compreender e analisar a expansão do setor energético solar na 

agricultura. Para isso é importante entender os estímulos do governo no sentido de promover e regulamentar a 

atividade, especialmente no âmbito do crédito e de suas específicas linhas de financiamento. Além dos 

apontamentos acerca da viabilidade do sistema fotovoltaico, é importante salientar as estratégias de venda do 

sistema pelas empresas, dos quais se destacam visitas aos clientes, experiências de demonstração, profissionais 

capacitados e ampla participação em feiras, especialmente aquelas voltadas à agropecuária. Desta maneira, num 

primeiro momento, será realizada breve caracterização da energia solar. Na sequência, abordar-se-á o processo 

de modernização da agricultura e de sua consequente tecnificação, a qual abriu caminhos para a inserção da 

energia solar na agricultura. Ainda, sob esta ótica, discute-se de que modo às feiras agropecuárias tornaram-se 

difusoras deste sistema. Para finalizar, aponta-se os principais sistemas de financiamento voltados a energia solar 

no Brasil.  
 

Palavras-chave: Energia solar. Modernização da Agricultura. Feiras. Tecnificação da Agricultura. Agências 

Financiadoras. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história, a busca por novas fontes energéticas sempre estiveram presentes, 

norteadas principalmente pela importância da energia no desenvolvimento das sociedades, ao 

passo que o ser humano sempre as utilizou para suprir suas necessidades básicas de 

sobrevivência, como o preparo de alimentos, aquecimento, chegando à produção de 

combustíveis, num período mais recente. 

O advento da Revolução Industrial promoveu o início de um intenso processo de 

produção e consumo em que a utilização das fontes energéticas teve um aumento excepcional, 

pois o setor industrial é altamente dependente de energia para o seu funcionamento, 

especialmente das fontes energéticas conhecidas como não renováveis. Frente a isso, novas 
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fontes de energia (solar, eólica, biomassa) ganham notabilidade, sobretudo ao que diz respeito 

à geração de energia elétrica. 

Levando em consideração à energia solar fotovoltaica para produção de energia 

elétrica, é possível perceber que a mesma está sendo mais empregada em vários países do 

mundo, uma vez que sua fonte é abundante e renovável. Ademais, o Brasil é beneficiado neste 

tipo de geração de energia, considerando os altos níveis de radiação solar devido sua posição 

geográfica. 

Ao impactar economicamente diversos setores, como, por exemplo, na redução dos 

valores gastos com a energia elétrica, a energia solar fotovoltaica vem sendo empregada em 

diversas atividades. Destas, a agricultura merece destaque.  

Assim, este artigo aborda um tema atual ao refletir sobre a importância do 

desenvolvimento de novas tecnologias e dos financiamentos atrelados ao uso da energia 

renovável solar na esfera agrícola. O sistema de financiamento que tem por objetivo subsidiar 

este setor vem como uma definição estratégica de negócio que difunde a tecnologia e 

inovação no desenvolvimento e “renovação” do tecido econômico, abrindo vantagens mais 

competitivas para o setor agrícola e suas perspectivas de evolução. 

Metodologicamente, além da realização de revisões bibliográficas referentes à 

temática, foram feitos levantamentos de dados disponibilizados por instituições financeiras. 

Ainda, utilizam-se reflexões obtidas por meio de trabalhos de campo em feiras agropecuárias. 

Desta maneira, num primeiro momento, na seção intitulada “Energia solar”, será 

realizada breve caracterização da mesma. Na sequência, abordar-se-á na seção denominada 

“Tecnificação agrícola e feiras: contribuição para o desenvolvimento da energia solar na 

agricultura”, o processo de modernização da agricultura e de sua consequente tecnificação, a 

qual abriu caminhos para a inserção da energia solar na agricultura. Ainda, sob esta ótica 

discute-se de que modo às feiras agropecuárias tornaram-se difusoras deste sistema. Para 

finalizar, na seção chamada “Sistemas de financiamento para o uso de energia solar no Brasil” 

aponta-se os principais sistemas de financiamento voltados a energia solar no país. 
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ENERGIA SOLAR 

 

A energia solar fotovoltaica para produção de energia elétrica está sendo mais 

empregada em vários países do mundo, uma vez que sua fonte é abundante e renovável, sendo 

uma alternativa para redução dos impactos ambientais conforme o protocolo de Kyoto. 

O Brasil é um país privilegiado na produção da energia fotovoltaica já que apresenta 

altos níveis de radiação solar devido sua posição geográfica, no entanto esta fonte ainda não é 

utilizada em larga escala, pois sua instalação é cara.  

As formas de produção e consumo de energia impactam diretamente sobre o 

desenvolvimento econômico, social e ambiental dos países. Por isto ela ocupa papel de 

destaque nas agendas governamentais, iniciativa privada, nas ações estratégicas empresariais, 

sendo essencial para qualquer organização. 

Atualmente as formas de aproveitamento da energia solar consistem principalmente 

em sistemas voltados ao aquecimento de água, bem como na geração de energia elétrica 

através da energia solar fotovoltaica. 

Para obtenção de energia renovável no sistema produtivo é necessário que ela percorra 

uma grande cadeia de operações passando por exploração, extração, produção, transformação, 

transporte, distribuição e utilização.  Para que este ciclo aconteça é necessário conhecimento 

técnico e físico (PINTO JUNIOR et al., 2016). 

A maior dificuldade na implantação deste sistema energético tem seu grande 

inconveniente nas células fotovoltaicas e em outros constituintes do sistema; inversores, 

baterias e controladores de carga. Estes possuem preço muito elevado, quando comparado a 

outras tecnologias para geração de eletricidade (PROENÇA, 2007).  

A aplicação deste sistema teve crescimento elevado nos últimos três anos, resultado 

das descobertas tecnológicas e no decréscimo do custo de produção das células. A matéria 

prima sol abundante, e a modularidade do sistema são os responsáveis para que haja um 

crescimento exponencial na produção das de células fotovoltaicas, que cada vez mais se 

acentua (PROENÇA, 2007). 

O sistema econômico capitalista é orientado a maximização dos lucros, onde a 

produção em larga escala torna-se mais atrativa economicamente do que os sistemas 

descentralizados. O desenvolvimento da energia solar é um fator que pode influenciar 

diretamente na política econômica, ao se constituir enquanto sistema energético estratégico, 



KERR OLIVEIRA, L.; GRASSI, J. M.; WEXELL SEVERO, L.; CARVALHO, W. R. (2019) [orgs.].  

Estudos Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional.  
ISAPE, Porto Alegre, RS. / NEEGI, UNILA, Foz do Iguaçu, PR. 

 

419 

 

podendo diminuir ou anular as faturas mensais com a companhia elétrica (SHAYANI; 

OLIVEIRA; CAMARGO, 2006). 

No entanto esta argumentação de maiores benefícios sociais ainda é insuficiente para 

mudar a estrutura econômica do setor energético, ao passo que o país apresenta outros 

recursos energéticos, como o proálcool, energia advindas de biomassa, hidroelétricas, eólica, 

maré motriz, térmicas e fósseis. 

O uso de energia solar ainda é incipiente se comparado as outras fontes energéticas, no 

entanto no intuito de estimular sua geração, alguns programas de financiamento visam 

parceria inovadora e estratégica a fim de fomentar pequenos e grandes negócios. 

Nesta perspectiva, iniciam-se parcerias com produtores rurais visando tornar o sistema 

mais competitivo, estimular a geração de emprego e renda, aumentar o número de micro 

usinas fotovoltaicas, além do investimento apresentar retorno garantido devido a economia na 

conta de luz decorrente do uso de uma fonte energética renovável sustentável. A partir disso, 

demonstram-se na próxima seção as relações estabelecidas entre energia solar, modernização 

agrícola e sua consequente tecnificação. Para finalizar, é necessário frisar as estratégias de 

crescimento do setor, aqui representadas pelas feiras, especialmente as agropecuárias. 

 

 

TECNIFICAÇÃO AGRÍCOLA E FEIRAS: CONTRIBUIÇÕES PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA ENERGIA SOLAR NA AGRICULTURA 

 

Há muito tempo, datando aproximadamente os anos de 1940, o meio rural vem 

passando por transformações que apresentam como objetivo estimular os agricultores a 

utilizarem novas práticas de trabalho no campo, pautadas sob a égide das constantes 

modernizações agrícolas, as quais estão ligadas a obtenção de uma gama de novos 

equipamentos e serviços.  

É perceptível que este processo de modernização foi um dos fatores que contribuíram 

para que não houvesse mais clara distinção entre o rural e o urbano. Neste contexto, os 

espaços produtivos passaram a ser regulados por mercados específicos. Por consequência 

houve um aumento do trabalho e da especialização dos lugares (CHORINCAS, 2001-02), que 

por sua vez, propiciaram a acentuação da divisão territorial e social do trabalho, bem como, 

um caráter específico para as regiões.  



KERR OLIVEIRA, L.; GRASSI, J. M.; WEXELL SEVERO, L.; CARVALHO, W. R. (2019) [orgs.].  

Estudos Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional.  
ISAPE, Porto Alegre, RS. / NEEGI, UNILA, Foz do Iguaçu, PR. 

 

420 

 

O processo descrito foi um dos frutos do modelo de produção capitalista, que 

associado a Teoria Malthusiana surgiu no pós Segunda Guerra Mundial com um discurso que 

difundia a crença da abundância de alimentos e o fim da miséria e da fome, a chamada 

Revolução Verde (FREDERICO, 2008).   

Esse programa internacional teve seu início no ano de 1943, objetivando a criação de 

sementes eficientes para diversos tipos de solo e clima e resistentes a pragas e doenças. 

Assim, o uso dessas novas tecnologias propiciou novas práticas de trabalho no campo. A 

Revolução Verde;  

 

 

[...] foi proposta e implementada por vetores externos como as instituições 

dos EUA e multilaterais (Fundação Ford, Fundação Rockfeller, Banco 

Mundial e USAID) com a cooperação de instituições nacionais espalhadas 

em diferentes países. No Brasil, a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária), criada em 1973, foi a principal difusora dos novos sistemas 

técnicos agrícolas. Estes eventos configuraram a constituição de uma nova 

situação geográfica. As técnicas de produção precedentes não 

desapareceram, mas foram as novas técnicas introduzidas pelo paradigma da 

Revolução Verde que se tornaram as variáveis-chave daquele período. Não é 

apenas a agricultura que se modernizou, mas todos os usos do território, que 

passaram a ter conteúdos cada vez maiores em técnica, ciência e 

principalmente informação (FREDERICO, 2008, p. 138, 139). 

 

 

Desta maneira, a Revolução Verde contribuiu para que ocorresse a passagem do 

“complexo rural” para o “agroindustrial”, bem como para a emergência de um padrão 

biotecnológico (SILVA, 1996). Ou seja, nas palavras do autor, essa modernização culmina na 

industrialização da própria agricultura, representada pela subordinação da natureza ao capital, 

que; 

 

 

[...] liberta o processo de produção agropecuária das condições naturais 

dadas, passando a fabricá-las sempre que se fizerem necessárias. Assim, se 

faltar chuva, irriga-se; se não houver solos suficientemente férteis, aduba-se; 

se ocorrerem pragas e doenças, responde-se com defensivos químicos e 

biológicos; e se houver ameaças de inundação, estarão previstas formas de 

drenagem (SILVA, 1996, p. 03). 

 

 

Foi assim que segundo Rangel (1982) a tecnologia deixou de ser um objeto de 

comércio para emergir como uma indústria. Por consequência, de acordo com as discussões 

de Santos (2006, p.16) “as técnicas são um conjunto de meios instrumentais e sociais, com os 

quais o homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço”. Nesse contexto, o 
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complexo produtivo da agricultura se desenvolveu em diversos segmentos, que propiciaram 

uma espécie de agroserviços (beneficiamento, transporte, armazenagem, assistência técnica, 

cultivos específicos, bens de capital, dentre outros) conforme salienta Gonçalves (2005).  

A produção capitalista deste espaço pode ser apreendida pelo conceito de território 

abordado por Raffestin (1993), no qual este é definido a partir das relações de poder entre os 

atores que dele fazem parte. A vista disso, a produção capitalista utiliza como mecanismos o 

aumento da produtividade e a acumulação da produção para investimentos futuros, para que 

haja uma territorialização dos espaços pelo capital (ELIAS, 2006).  

Portanto, a modernização agrícola e sua consequente tecnificação teve papel 

preponderante na transformação do espaço rural, principalmente com o aumento da 

especialização produtiva, voltado ao setor agroindustrial. Com isso, torna-se visível o 

desenvolvimento cada vez mais intenso dos agronegócios, nos quais nota-se numa visão de 

cadeia produtiva que “[...] há tanto a terra quanto as indústrias e os serviços no mesmo 

encadeamento produtivo” conforme salienta Gonçalves (2012, p. 58).  

Desta maneira, “o uso do espaço agrícola é marcado pela incorporação e 

interdependência de novos objetos técnicos, regulados por normas que facilitam seu controle e 

funcionamento” (RAMOS, 2006, p. 384). Para a autora, isso ocorre, pois, a expansão do uso 

de instrumentos técnicos se materializa sob diferentes formas no tempo e no espaço. 

Assim, na contemporaneidade e na análise de um campo moderno, a cada ano, novas 

técnicas são incorporadas para maximizar a produção e os lucros. Neste contexto, além de 

atuarem no setor residencial, bem como em outros segmentos urbanos, empresas associadas à 

produção de energia solar estão cada vez mais presentes na produção agrícola. 

O uso da energia solar para o aquecimento de água ou para a produção de energia solar 

fotovoltaica vem sendo utilizada amplamente nas propriedades rurais. Têm-se como exemplos 

produções como a de carnes e leite em confinamento, que demandam de elevados custos com 

energia devido à ampla mecanização. 

A energia solar torna-se um investimento viável ao apresentar linhas especiais de 

financiamentos, conforme será exposto na tabela “Instituições de financiamentos e linhas de 

créditos disponíveis para implementação da energia solar” apresentada na seção subsequente. 

Ademais, um sistema de geração de energia fotovoltaico é capaz de abastecer todas as 

atividades da propriedade, fazendo com que o dinheiro antes destinado à fatura de energia 

elétrica, cubra a parcela do financiamento.  
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Deste modo, com a quitação, não haverá mais gasto com energia, a não ser com 

manutenções eventuais não inclusas na garantia disponibilizada pela empresa prestadora do 

serviço. Também, caso haja excedente de energia, o mesmo poderá ser comercializado, 

contribuindo com o sistema elétrico brasileiro.  

Considerando o exposto, além dos apontamentos acerca da viabilidade do sistema 

fotovoltaico, bem como das linhas de crédito disponíveis para o mesmo, é importante salientar 

as estratégias de venda do sistema pelas empresas, dos quais se destacam visitas aos clientes, 

experiências de demonstração, profissionais capacitados e ampla participação em feiras 

(agropecuárias, agronegócio, bioenergia, multissetoriais). A fim de difundir a tecnificação 

agrícola, feiras agropecuárias e exposições são realizadas em todo o país. Ademais, nestes 

locais há; 

 

 

[...] um maior incentivo ao melhoramento genético de animais, adoção de 

novas tecnologias, para motivar uma maior integração funcional do setor 

agropecuário, não esquecendo que esse tipo de evento movimenta o 

comércio e gera empregos temporários. Ele mobiliza também o setor de 

serviços, além de servir como forma de divulgação de novas pesquisas e 

projetos de instituições públicas e/ou privadas, e como consequência atrai 

um grande número de pessoas (BARBOSA, 2005, p. 23). 

 

 

É notável que este tipo de evento cresce e se desenvolve na medida em que o Brasil 

aumenta sua produção agropecuária. Desta maneira, Barbosa (2005, p. 24) afirma que 

algumas feiras “possuem um caráter que visa à venda e a implantação de novas tecnologias e 

produtos, e outras têm como objetivo central a exposição e a venda de animais”. 

Logo, estes eventos se adaptam e se modelam as mudanças do setor agropecuário, 

trazendo a cada edição novidades e investimentos na área de genética, estandes com 

exposição de máquinas agrícolas, automóveis, empresas de melhoramento animal, vegetal, 

insumos e outros, além da presença de instituições como universidades e cursos técnicos que 

ofereçam capacitações e de bancos oferecendo diversas linhas de crédito.  

Isto posto, as feiras/exposições possuem caráter e perfis diferenciados, ou seja, todas 

buscam o desenvolvimento, mas se adaptam conforme o tipo de frequentadores e atividades 

desenvolvidas em sua região de abrangência. 

No que diz respeito à implantação de novas tecnologias, nota-se a presença marcante 

da energia solar, tanto de aquecimento de água, quanto fotovoltaica. Em trabalho de campo138 

 
138  Trabalho de campo realizado no dia 17 de março de 2018, no município de Francisco Beltrão-PR.  
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a Expobel (Exposição Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Francisco Beltrão) fica 

evidente as relações estabelecidas entre energia solar e agricultura aqui propostas.  

Ao observar a Figura 1, é possível notabilizar que além da instalação do painel, a 

empresa também possui parcerias com outras do ramo de equipamentos, no caso da figura, 

voltado à produção de aves. Ao mesmo tempo, ela também já indica um banco com linhas de 

créditos específicas, neste caso, o SICOOB (Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil). 

Desta maneira, num mesmo espaço o agricultor tem acesso a um pacote tecnológico 

completo, equipamentos da automatização, energia solar, em alguns casos a construtora do 

barracão e o crédito necessário.  

 

Figura 1- Exposição de painel fotovoltaico 

 

 
Fonte: acervo das autoras. 

 

Em outras feiras, como o Itaipu Rural Show139, realizado no município de 

Pinhalzinho-SC se observa processo semelhante. A empresa destacada na Figura 2 demonstra 

 
139   Trabalho de campo realizado no dia 24 de janeiro de 2018. 
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especificamente suas parcerias em relação ao crédito, apontando o consórcio do SICOOB e o 

credenciamento no Pronaf Mais Alimentos140.  

 

 

 

 

 

Figura 2- Exposição de energia fotovoltaica no Itaipu Rural Show 

 

 
Fonte: Cooperativa Regional Itaipu. 

Acervo das autoras. 
 

 Entrevistas e conversas realizadas com expositores revelam que as feiras permitem 

grande número de agendamentos de visitas e, consequente de fechamento de contratos ao 

concentrar grande número de público e recursos. Feiras como a Show Rural Coopavel, 

realizada na cidade de Cascavel-PR, apresentou em 2018, segundo dados disponibilizados 

pela organização, público de 265.350 e R$ 1,8 bilhão de negócios. A feira em questão, ainda 

disponibiliza palestras referentes à temática, como por exemplo “Energia solar elevando os 

 
140  O Pronaf Mais Alimentos destina recursos para investimentos em infraestrutura produtiva da propriedade familiar 

e, assim, cria as condições necessárias para o aumento da produção e da produtividade. Apresenta juros de 2,5% ao ano para 

empreendimentos e finalidades como adoção de práticas conservacionistas de uso, manejo e proteção dos recursos naturais, 

incluindo a correção da acidez e da fertilidade do solo e a aquisição, transporte e aplicação dos insumos para estas 

finalidades; formação e recuperação de pastagens, capineiras e demais espécies forrageiras, produção e conservação de 

forragem, silagem e feno destinados à alimentação animal; implantação, ampliação e reforma de infraestrutura de captação, 

armazenamento e distribuição de água, inclusive aquisição e instalação de reservatórios d’água, infraestrutura elétrica e 

equipamentos para a irrigação; aquisição e instalação de estruturas de cultivo protegido, inclusive os equipamentos de 

automação para esses cultivos; construção de silos, ampliação e construção de armazéns destinados à guarda de grãos, frutas, 

tubérculos, bulbos, hortaliças e fibras; e aquisição de tanques de resfriamento de leite e ordenhadeiras. Para saber mais, ver < 

http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-mais/sobre-o-programa>. Grifo nosso. 

http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-mais/sobre-o-programa
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lucros nas propriedades rurais”, incentivando o uso da energia solar na agricultura (SHOW 

RURAL COOPAVEL, 2018).  

Portanto, diante do exposto e a fim de aprofundar as discussões iniciadas, 

apresentaremos na sequência a maneira pela qual os sistemas de financiamento 

propulsionaram a inserção da energia solar na agricultura.   

 

 

SISTEMAS DE FINANCIAMENTOS PARA O USO DE ENERGIA SOLAR NO 

BRASIL 

 

Países como Japão, EUA, Alemanha, entre outros países europeus, estão 

desenvolvendo mecanismos regulatórios específicos para estimular o uso da energia solar por 

meio de programas governamentais, seja através de incentivos financeiros e/ou fiscais 

(VARELLA; CAVALIERO; SILVA, 2008). 

O Brasil mesmo apresentando grande potencial solar ainda precisa evoluir neste 

sentido, atualmente prospera em algumas soluções para incentivos regulatórios ao uso da 

energia solar fotovoltaica. 

Varella; Cavaliero; Silva (2008) relatam alguns programas nacionais criados a fim de 

amenizar a falta de acesso à energia elétrica em regiões brasileiras, alguns envolvendo 

sistemas fotovoltaicos de eletrificação rural em parceria com concessionarias de energia e 

instituições. Dentre estes destacam-se o Programa Luz Solar, desenvolvido em Minas Gerais; 

o Programa Luz do Sol, na Região Nordeste; e o Programa Luz no Campo, de dimensão 

nacional. 

A primeira iniciativa para uso de energia solar de âmbito nacional é o PROEDEEM141 

- Programa de Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios, considerado um dos 

maiores programas de eletrificação rural no âmbito nacional. Este programa favoreceu a 

instalação de eletrificação e irrigação rural, garantindo a infraestrutura energética necessária 

para o desenvolvimento agrícola, contribuindo para emprego, renda e fixação do homem na 

região, evitando a evasão para áreas urbanas (GALDINO & LIMA, 2002). 

 
141 Iniciativa do Departamento Nacional de Desenvolvimento Energético - DNDE do Ministério de Minas e Energia - MME 

com o objetivo de contribuir com comunidades não atendidas pelos sistemas de abastecimento convencionais de energia.  
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Outra forma de incentivo foi o PROINFA142- Programa de Incentivo às Fontes 

Alternativas de Energia Elétrica. Apesar de ser considerado o maior programa para uso de 

energias renováveis ele não contempla o uso de energia solar.  

De acordo com Varella; Cavaliero; Silva (2008) o PROINFRA contempla apenas 

geração de médio porte conectada ao SIN - Sistema Interligado Nacional, deixando duas 

lacunas legais no Brasil. Uma refere-se aos sistemas isolados e outra a pequena geração 

distribuída, no quesito incentivo ao desenvolvimento de fontes renováveis de energia elétrica. 

Atualmente o acesso ao crédito para financiamento de energia solar para produtores 

rurais, proprietários de imóveis residenciais, imobiliários, empresas entre outros, estão 

disponíveis por meios de agências bancarias: públicas, privadas, estaduais, federais, 

comerciais, financeiras e cooperativas. Considerando os meios de financiamentos possíveis, 

na tabela abaixo destacam-se algumas linhas de créditos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
142 Descrito no Decreto nº 5.025, de 2004, foi instituído com o objetivo de aumentar a participação da energia elétrica 

produzida por empreendimentos concebidos com base em fontes eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (PCH) no 

Sistema Elétrico Interligado Nacional (SIN). 
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Tabela 1: Instituições de financiamentos e linhas de créditos disponíveis para implementação 

da energia solar 

 
INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA 

LINHAS DE CRÉDITOS 

DESENVOLVE SP Linha de financiamento do Governo de São Paulo, exclusiva para atender 

pequenos empresários que investem em projetos sustentáveis que promovam a 

redução de emissões de gases de efeito estufa e minimizem o impacto da 

atividade produtiva no meio ambiente.  Essa modalidade está habilitada para 

financiar até 80% da compra e da instalação de equipamentos para produção de 

energia renovável, como as placas solares. O prazo de pagamento é de 120 

meses, com carência de 24 meses e correção pelo IPCA. 

BANCO DO BRASIL Por meio do Programa Investe Agro, o banco oferece uma linha de crédito sem 

limite de teto para financiamentos com até cinco anos de prazo, destinada a 

produtores rurais que não sejam atendidos pelo Programa Nacional de Apoio 

Agricultura Familiar (Pronaf). Além disso, o banco oferece aos seus 

correntistas, pessoas jurídicas com faturamento anual de até R$7.5 milhões, 

entrada de 20% ao aderir ao Proger. 

BANCO DO NORDESTE O Programa FNE Sol é destinado a empresas de todos os portes e setores, 

produtores e empresas rurais, cooperativas e associações. Por meio dele, pode 

ser financiado até 100% do sistema fotovoltaico, incluindo a instalação. O 

prazo de pagamento é de 144 meses, com carência que varia entre 6 meses e 12 

meses, e está previsto o pagamento de uma parcela de entrada. 

BRDE (BANCO 

REGIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DO 

EXTREMO SUL) 

Por meio do Programa BRDE Energia, o banco apoia investimentos no 

segmento de geração de energia limpa e renovável, com o incremento das 

fontes alternativas de energia como a energia solar. 

BV FINANCEIRA O Financiamento para Energia Solar BV é uma linha de crédito especial para 

quem tem a intenção de implementar um projeto de placas solares para 

captação de energia em sua própria residência ou comércio. É possível 

financiar 100% do valor total do sistema e ainda parcelar em até 60 meses. 

CAIXA Oferece o Proger Investgiro, que consiste em uma linha de crédito exclusiva do 

governo para empresas com faturamento anual de até R$ 7.5 milhões. Utiliza 

recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) com parte do 

financiamento a projetos de investimento fixo, com capital de giro associado 

ou não. O limite dessa modalidade de financiamento é de até R$600 mil, com 

prazo de pagamento de até 60 meses, incluindo carência de até 12 meses 

(dependendo da disponibilidade de recursos do FAT). 

SANTANDER O banco oferece para pessoas jurídicas, correntistas ou não, o parcelamento em 

até cinco anos de instalação de painéis solares e toda a estrutura necessária 

para a geração de energia. 

SICREDI 

 

A instituição oferece o Financiamento para Energia Solar. Trata-se de uma 

linha de crédito, para pessoas jurídicas, específica para a compra de 

equipamentos para geração de energia elétrica por meio da energia solar. 

SICOOB 

 

Oferece o programa ABC Agricultura de Baixo Carbono, linha de crédito do 

BNDS, que visa reduzir as emissões de gases do efeito estufa em atividades 

oriundas da agropecuária, reduzir o desmatamento, adequar a produção em 

bases sustentáveis, adequar a propriedade a legislação ambiental, ampliar área 

de florestas cultivadas e estimular a recuperação de áreas degradadas.   

Fonte: Elaboração Própria143 

 

 
143    As informações contidas nesta tabela foram retiradas dos sites das Instituições Financeiras, portanto são de 

domínio público.  
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A disponibilidade de financiamento está ligada intimamente a mudanças no padrão 

produtivo das culturas e cadeias de produção, o uso de insumos, máquinas e equipamentos 

denominado de modernização, subsidiado por esse crédito rural que proporciona maior 

desenvolvimento e avanços relevantes na agricultura. 

Ademais, é importante na contratação dos serviços analisar o valor a ser investido, 

formas de pagamento, se existe benefícios para correntistas, a taxa de jutos, os prazos de 

carência, o valor que a linha cobre do projeto, pois algumas linhas não cobrem 100% do 

projeto e da instalação. 

Ressalta-se ainda que 2017, o BNDES e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) fecharam um acordo144 para oferecer de uma linha de crédito de US$2.4 bilhões para 

financiar investimentos privados em projetos de energia sustentável para pequenas e médias 

empresas (BNDES, 2017). 

Neste contexto percebe-se que o Brasil no decorrer do tempo, tenta estimular o uso da 

fonte de energia solar fotovoltaica na tentativa de aumentar a matriz energética deste setor, 

estimulando atividades sustentáveis, de cunho econômico e social. 

Para alavancar este mercado, estímulos de mecanismos fiscais e financeiros, podem 

tem maior eficácia. Atualmente o país conta com dois impostos relevantes no uso de alguns 

equipamentos fotovoltaicos, sendo eles; Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação 

de Serviço – ICMS145, e Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI146 (PORTAL 

TRIBUTÁRIO, 2018). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da abordagem realizada, torna-se possível evidenciar ampla interação entre 

linhas de crédito e agricultura visando oferecer melhores condições de financiamento, na 

medida em que opera com taxas de juros mais baixas do que as vigentes no mercado.  

A dinamização de um mercado de microgeração obtida por energia solar requer que 

linhas de créditos estejam disponíveis para além dos agricultores, ou seja, para qualquer 

consumidor doméstico interessado. Desta forma o governo pode negociar com os bancos a 

 
144  ICMS de competência Estadual. Sua regulamentação constitucional está prevista na Lei Complementar 87/1996 (a 

chamada “Lei Kandir”), alterada posteriormente pelas Leis Complementares 92/97, 99/99 e 102/2000.  
145  IPI de competência Federal, incide sobre produtos industrializados, nacionais e estrangeiros. Suas disposições 

estão regulamentadas pelo Decreto 7.212/2010 (RIPI/2010).  
146  O resultado adveio de um memorando celebrado em 2016 entre as instituições que destacam o financiamento verde 

em várias áreas, entre elas energias renováveis, eficiência energética e reestruturação de títulos verdes.  

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/tributario/lc87.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/decreto7212_2010.htm


KERR OLIVEIRA, L.; GRASSI, J. M.; WEXELL SEVERO, L.; CARVALHO, W. R. (2019) [orgs.].  

Estudos Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional.  
ISAPE, Porto Alegre, RS. / NEEGI, UNILA, Foz do Iguaçu, PR. 

 

429 

 

criação de novos produtos financeiros que venham suprir as necessidades deste setor e sua 

aplicação. Outra forma de incentivo seria os pacotes de financiamento terem condições pré-

negociadas para os pequenos sistemas certificados. 

O papel das feiras é essencial neste intermédio entre divulgação, negociação e 

contratação, pois além de difundir a tecnologia tornando-a mais competitiva, disponibiliza ao 

produtor a informação regional sobre a fonte solar, produtividade do sistema, cálculo de 

rendibilidade, legislação aplicável, opções financeiras e outras informações. 

Outro fator que pode motivar este setor é criação de uma “tarifa verde’ 100% 

regulada, possibilitando mais visibilidade e incentivo. Permitir que pequenos investidores 

mobilizem o empreendedorismo, criando pequenas e médias empresas instaladoras de 

equipamentos, consultoras ambientais e serviços de manutenção, por meio de financiamentos 

com taxas especiais, desenvolveria maior dimensão, gerando emprego e renda, agregando 

valor ao processo e produto, contribuindo no desenvolvimento econômico, social e ambiental.  
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A UNIVERSIDADE COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO:  A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL – CAMPUS 

LARANJEIRAS DO SUL 

  

Éliton Paulo Novais147 

José Edézio da Cunha148 

Aline Kammer Maldaner149 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento econômico e social dos lugares pode ser analisado a partir de 

várias vertentes, das quais podemos destacar a implantação de instituições de ensino e 

pesquisa, as quais são responsáveis não somente pela formação de mão de obra qualificada, 

mas pela geração de um conjunto de novo fatores que agregam às regiões onde são instaladas 

(JUNIOR, 2014, p. 01). 

Buscando amenizar as desigualdades sociais da região onde se encontra instalada, a 

Universidade Federal da Fronteira Sul oferta cursos com foco no desenvolvimento regional; 

desde a sua instalação em Laranjeiras do Sul a Instituição tem se esforçado em provar seu 

valor e demonstrar que pode ajudar a promover o desenvolvimento da região.  

Neste trabalho buscaremos analisar, de forma prévia, se a Universidade Federal da 

Fronteira Sul (UFFS) tem conseguido cumprir com sua missão e meta de promover o 

desenvolvimento local/regional.  

Para isso foi feito um levantamento acerca dos momentos históricos que influenciaram 

a constituição da Mesorregião Grande Fronteira do MERCOSUL, “Fronteira Sul”, bem como 

no Território da Cidadania Cantuquiriguaçu, onde se encontra instalado o Campus Laranjeiras 

do Sul, além de outras questões que caracterizam essas regiões e o conceito de 

“desenvolvimento”. 

 

 
147 Mestrando em Geografia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) – Campus Marechal Cândido 

Rondon, eliton.nvais@gmail.com. 
148 Professor/Orientador da Graduação e Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE) – Campus Marechal Cândido Rondon, edeziocunha@hotmail.com. 
149Mestranda em Geografia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) – Campus Marechal Cândido 

Rondon, Bolsista Capes, alinealinekammer@outlook.com. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para entendermos melhor a importância da Universidade Federal da Fronteira Sul 

(UFFS), enquanto agente de transformação no processo de desenvolvimento local/regional, 

precisamos primeiramente situá-la historicamente e geograficamente. Geograficamente 

falando, a Mesorregião Grande Fronteira do MERCOSUL, chamada de: 

 

 

“Fronteira Sul” se refere a uma região do sul do Brasil, situada na fronteira 

com a Argentina, composta por aproximadamente 396 municípios e 3,7 

milhões de habitantes dos estados do Rio Grande do Sul (região Noroeste), 

Santa Catarina (região Oeste) e do Paraná (região Sudoeste). Trata-se de uma 

região localizada entre 400 a 600 km das três capitais dos três estados do 

Sul, tendo sido, ao longo dos séculos, palco de permanentes lutas pela posse 

de terra. (RADIN, VALENTINI e ZARTH, 2015, p.339).   

 

 

Historicamente falando, principalmente a respeito das disputas pela posse de terra na 

região, há de se destacar alguns eventos importantes ocorridos, como a Guerra Guaranítica 

(disputa entre Portugal e Espanha pelo território no século XVIII), a Questão de Palmas 

(disputa entre os governos do Brasil e Argentina, no final do século XIX, onde o governo 

argentino questionava a respeito das fronteiras), a Guerra do Contestado (disputa entre os 

estados do Paraná e Santa Catarina, entre os anos de 1912 e 1916), entre muitos outros 

conflitos. 

Distante das capitais e longe do foco das prioridades, características estas marcantes 

em toda região de fronteira, Radin, Valentini e Zarth (2015, p.340 – 341) comentam que: 

 

 

[...] a precariedade de condições e a escassez de recursos foi uma constante. 

[...] a região ficou privada de investimentos em rodovias, ferrovias, 

aeroportos, estrutura de comunicação, saúde, habitação, assistência social e 

educação. [...] Com a educação básica e superior não foi diferente. As 

primeiras instituições de ensino superior na região foram criadas a partir dos 

anos 50 do século passado – especialmente ligadas ao campo da formação de 

professores e da área das ciências sociais aplicadas – por iniciativa das 

lideranças comunitárias. 

 

 

Na região compreendida pela Fronteira Sul, o ensino superior chegou de forma tardia, 

no Rio Grande do Sul a partir da década de 50 e no Paraná e em Santa Catarina a partir da 

segunda metade da década de 60, e acessível a poucos. Essa “exclusão ao direito de acesso ao 

ensino superior público e gratuito e outros problemas que tanto afetam a Mesorregião 
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Fronteira Sul foram alguns dos fatores que alimentaram e orientaram o processo de 

implantação” de uma instituição de ensino superior pública na região (RADIN, VALENTINI 

e ZARTH, 2015, p.343). 

A princípio se articulava uma proposta individual para cada estado e, em 2006, com a 

reivindicação unificada de uma universidade pública para toda a região fez com que a 

proposta se alavancasse e ganhasse força. Partindo do pressuposto que a Mesorregião Grande 

Fronteira do MERCOSUL, possui em seu entorno características marcantes, como a forte 

presença da agricultura familiar e camponesa, foi possível visualizar a formulação de um 

projeto comum de universidade. 

Assim,  

 

 

esse projeto de universidade aposta na presença das classes populares na 

universidade e na construção de um projeto de desenvolvimento sustentável 

e solidário para a região, tendo como seu eixo estruturador a agricultura 

familiar e camponesa. Busca, portanto, servir à transformação da realidade, 

opondo-se à reprodução das desigualdades que provocaram o 

empobrecimento da região. (BRASIL, 2010, p.7). 

   

 

Desde sua criação a UFFS tem em sua missão e metas, o foco de promover o 

desenvolvimento regional integrado onde encontra-se instalada, para isso desde seu princípio 

foi planejada como multicampi. Para se escolher o local onde seriam estabelecidos os campi 

foram considerados diversos fatores, entre eles:  

 

 

a presença da agricultura familiar e camponesa e de movimentos sociais 

populares, a distância das universidades federais da região sul, e a carência 

de instituições federais de ensino, a localização, o maior número de 

estudantes no Ensino Médio, o menor IDH, a infra-estrutura mínima para as 

atividades e a centralidade na Mesorregião. (BRASIL, 2010, p.9).  

 

 

Assim, foram estabelecidos, a princípio, os campi nas seguintes cidades: Chapecó-SC 

(sede), Erechim-RS e Cerro Largo-RS, Realeza-PR e Laranjeiras do Sul-PR, e mais 

tardiamente o Campus de Passo Fundo-RS. O processo de criação da UFFS traz consigo este 

papel de atender as reivindicações populares, priorizando o processo de expansão da educação 

superior pública e gratuita a uma região, até então, historicamente esquecida, oportunizando 

que estas conquistas democráticas/populares adquiram ainda mais força. 

Quanto ao Campus Laranjeiras do Sul, o mesmo encontra-se instalado no território da 

cidadania Cantuquiriguaçu, o qual: 
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dentre todas as regiões do Paraná é a [...] região com maior número de 

assentados da reforma agrária da América Latina, a área de maior reserva 

indígena do estado e de presença de quatro comunidades quilombolas. [...] 

Todos os municípios que compõe o território da Cantuquiriguaçu possuem 

índices de IDH abaixo das médias estadual e brasileira. Desnudando de 

forma dramática a fragilidade da região frente às necessidades postas pela 

realidade. (BRASIL, 2013, p. 26) 

 

 

Assim, de grosso modo falando, o que se pretende com a implantação dos Campi é 

suprir a demanda e formar profissionais que atuem buscando amenizar estas desigualdades 

sociais e assim, promover um desenvolvimento local/regional nas regiões onde os Campi 

encontram-se instalados. No Campus Laranjeiras do Sul, atualmente, são ofertados sete 

cursos: Agronomia, Ciências Econômicas, Engenharia de Alimentos, Engenharia de 

Aquicultura, Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências Naturais e Humanas, 

Interdisciplinar em Educação no Campo e Pedagogia.  

Muitos são os adjetivos ligados ao conceito de desenvolvimento, entre eles: 

sustentável, integrado, participativo, entre outros. Ao analisarmos estes adjetivos observamos 

que os mesmos estão ligados diretamente à palavra desenvolvimento, e que por sua vez são 

realçados com o objetivo de dar um enfoque específico ao tipo de desenvolvimento do qual 

esta se tratando. 

As Instituições de Ensino Superior, cumprindo seus papeis de ensino, pesquisa, 

extensão e promoção social, “assumem importância estratégica no processo de 

desenvolvimento e suas atividades passam a ser uma força de atração de consumidores e 

empresas, contribuindo para gerar um crescimento econômico-social local/regional mais 

acelerado” (JUNIOR, 2014, p.7). 

Para Botelho Júnior (2005 apud. JUNIOR 2004),  

 

 

toda nova atividade instalada em uma região resulta no chamado efeito 

multiplicador dos investimentos que provocará um aumento do dispêndio, já 

que os trabalhadores gastarão sua renda comprando serviços locais, que 

levará ao aumento do insumo das firmas, que por sua vez aumentará a 

produção e gerará novos postos de trabalho, causando uma elevação maior 

no setor terciário, mais especificamente no setor de serviços. 

 

 

Como dito anteriormente, quando falamos de desenvolvimento não estamos falando 

apenas do fator econômico, que antes de tudo desenvolvimento significa acesso a 

oportunidades de crescimento e realização pessoal e que a renda/economia é, portanto, um 
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fator elementar para que se ocorra o desenvolvimento humano, mas não o único. 

Para Buarque (1999, p.09), o processo de desenvolvimento local é: 

 

 

[...] endógeno, registrado em pequenas unidades territoriais e agrupamentos 

humanos capaz de promover o dinamismo econômico e a melhoria da 

qualidade de vida da população. Representa uma singular transformação nas 

bases econômicas e na organização social em nível local, resultante da 

mobilização das energias da sociedade, explorando as suas capacidades e 

potencialidades específicas. Para ser um processo consistente e sustentável, o 

desenvolvimento deve elevar as oportunidades sociais e a viabilidade e 

competitividade da economia local [...]. 

 

 

 A respeito das características de mobilização e organização social dentro do processo 

de desenvolvimento local, Brose (1999, p.50) sintetiza, que o desenvolvimento local “[...] 

deve ser um processo de mobilização das energias sociais, dos recursos e das potencialidades 

locais para a implementação de mudanças que elevam as oportunidades sociais e as condições 

de vida no plano local, tendo como base a participação da sociedade no processo decisório”.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim, percebemos que o processo de desenvolvimento é complexo, envolve muitos 

fatores, pois não se trata apenas de pensar no desenvolvimento econômico de uma região, mas 

também no desenvolvimento humano das pessoas que a compreende.  

Neste sentido podemos identificar que a partir da implantação da Universidade Federal 

da Fronteira Sul, em uma região até então “esquecida”, esta Instituição por meio do ensino, 

extensão e cultura, tem buscado e cumprido diariamente sua missão/meta de promotora do 

desenvolvimento local/regional na Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul.  
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TEORIA FEMINISTA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS -PRÁTICA 

E APLICAÇÃO NA AMÉRICA LATINA 

 

Andréa Marta Vasconcellos Ritter150 
 

RESUMO 

 

O presente artigo trata de estudo sobre a Teoria Feminista das Relações Internacionais e a prática da teoria 

feminista na América Latina. Para fundamentar o estudo utilizou-se como referencial teórico, doutrinas da 

Teoria Feminista das Relações Internacionais, bem como, os estudos e dados da CEPAL sobre as mulheres, sua 

autonomia e o desenvolvimento, tendo como fonte secundária as Conferências Regionais das Mulheres da 

América Latina. O objetivo do artigo consiste em analisar a aplicação e os enfoques, os vários matizes,  que 

constroem a Teoria Feminista das Relações Internacionais, verificando a presença, as vertentes e os elementos 

compatíveis ou decorrentes da Teoria Feminista das Relações Internacionais na América Latina. O estudo 

revelou que, a Teoria Feminista das Relações Internacionais, está presente, é apropriada e praticada na América 

Latina, mas que ainda há um caminho a ser percorrido para a erradicação das desigualdades até a paridade entre 

as mulheres e os homens, pois é necessária a paridade para a autonomia das mulheres, desenvolvimento e a 

sustentabilidade.   

Palavras-chaves: Teoria Feminista; Autonomia; Desenvolvimento; América Latina 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Teoria Feminista nas Relações Internacionais é tema de grande significado assim 

como o estudo das teorias clássicas, pós-modernas, pós- estruturais, pós – positivistas, 

coloniais e críticas das Relações Internacionais.  

As mulheres estão presentes nas relações internacionais, empoderadas e participando 

das mais diversas áreas e tomadas de decisão, requer considerar o tema e verificar a presença 

e a prática da Teoria Feminista das Relações Internacionais na América Latina, sendo 

importantes para a força de trabalho, para a economia, desenvolvimento, sustentabilidade e na 

área política, por isso, há importância de conhecer a presença de tal teoria e se é praticada e 

apropriada na América Latina. 

Este artigo é um estudo sobre a Teoria Feminista das Relações Internacionais, sob os 

vários matizes e olhares da teoria feminista e conforme Nogueira e Messari (2005) e Halliday 

(1999) as feministas possuem de diversas correntes de pensamentos teóricos, não havendo 
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uma corrente própria firmada e que há muito sobre os grandes debates das Relações 

Internacionais, Realismo e Liberalismo e pouco sobre os novos debates, o Colonialismo e o 

Feminismo.  

As mulheres dividem a cena pública, especialmente na política e poder e desta forma, 

são agentes que tomam decisões pelos Estados e agregam valor de forma positiva ou negativa, 

mas que ainda há precariedade nos níveis locais em que a participação e a decisão das 

mulheres são necessárias para o desenvolvimento e para a sustentabilidade (Temas da Agenda 

2030, que envolve a fome, pobreza, segurança alimentar, vida saudável, educação, igualdade 

de gênero, empregos, gestão, autonomia de mulheres e meninas, água, saneamento, energia, 

crescimento econômico, produção, ecossistema, paz, justiça e parcerias globais). 

Para fundamentar analisou-se os 40 anos das Conferências das Mulheres da América 

Latina e Caribe, bem como os Consensos e reuniões preparatórias e propostas, com a 

apresentação de gráficos de estatística que auxiliam para responder este artigo.  

Lengermann&Niebrugge-Brantley (2000) entendem que a Teoria Feminista das 

Relações Internacionais é centrada nas mulheres, sendo o ponto de partida ou de pesquisa; que 

as mulheres são o sujeito do processo investigativo e que a Teoria é ativa e crítica, pois 

produz um mundo melhor para as mulheres e a humanidade.  

 Existindo várias vertentes feministas para vários posicionamentos e 

perspectivas,interessa identificar e legitimar a Teoria Feminista das Relações Internacionais e 

como a Teoria é praticada na América Latina. 

 

 

1 TEORIAS DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS E DEBATES 

 

Nas palavras de Cox (1981) “a teoria é para alguém e para algum propósito “e assim, 

para o autor crítico, toda a teoria é para o seu tempo e lugar e não pode ser transformada em 

modelo absoluto e aplicado universalmente, como se não estivesse associada a um contexto 

histórico e político. 

Vital utilizar o pensamento de Cox para entender a Teoria Feminista das Relações 

Internacionais, posto que presente a mulher como agente das Relações Internacionais.   

O estudo das Relações Internacionais está em evidência desde o século XX e houve a 

evolução da matéria, posto que, aspectos antes ignorados, são hodiernamente importantes, 

como as armas nucleares, as transformações do pós-guerra, globalização, mudanças 
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hegemônicas, fenômenos econômicos, socioculturais, primaveras, espaços públicos e 

privados, gênero, diferenças raciais e étnicas, bem como, atores internacionais, como Estados, 

Organizações Internacionais, ONGs e o ser humano, pessoa que vivencia e sofre as relações. 

É imprescindível, para o estudo das Relações Internacionais, a diversidade de 

abordagens e debates, bem como considerar o ser humano como protagonista das RI e a 

participação popular como importante exercício de poder e soberania na elaboração, 

planejamento e controle das políticas públicas, para as perspectivas para o Desenvolvimento 

na América do Sul e Integração Regional.  

Há uma realidade que revela relações de grupos sociais e, nas Relações Internacionais, 

há pluralidade de atores, vários conceitos, fenômenos e correntes, como fluxos que 

atravessam as fronteiras, assim como se verifica nas Conferências.  

Importante aduzir que o Estado é formado pelos indivíduos e cada segmento 

organizado da sociedade busca maximizar seus interesses e tal é a crítica de Reynolds (1977) 

para os realistas.  

Reynolds (1977) amplia e avança sobre algumas questões delicadas para os realistas e 

define a política externa como “o conjunto de medidas adotadas pelos diferentes setores do 

governo do Estado em relação com outras entidades que também atuam na arena 

internacional, com a finalidade de promover os objetivos permanentes dos indivíduos aos 

quais o Estado representa. 

O processo decisório é desenvolvido pelas pessoas, pelos segmentos organizados da 

sociedade e cada qual tem interesses específicos, buscando maximizar a participação no 

processo no resulta no ato final de uma política interna ou externa.  

Reynolds (1977) salienta que as decisões são formuladas por pessoas que 

desempenham determinados papéis e que agem no contexto de determinados valores, 

costumes e procedimentos com grau maior ou menor de flexibilidade e as pessoas 

desempenham seus papéis no sistema. 

Nesta esteira, é correto afirmar que a teoria social considera o passado, o presente e o 

futuro, posto que as ilações e as deduções e induções devem estar abertas para o fato, isto é, 

para o acontecimento e, em um mundo globalizado, o evento é dinâmico e rápido e assim, as 

mulheres são agentes no sistema internacional.  

Nogueira e Messari (2005) aduzem que a Teoria das Relações Internacionais tem a 

finalidade de formar método e conceitos que permitam compreender o funcionamento do 
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Sistema Internacional, bem como explicar os fenômenos mais importantes que moldam a 

política mundial. 

Em termos de Teoria das RI, à medida que o mundo muda, há pressão, espaço e 

demanda para estudos e análises sobre as Relações Internacionais e, consequentemente, 

lógicos são os debates e as disputas inter paradigmáticas.  

Na América Latina e no Caribe, o debate da teoria feminista, apesar de alguns Estados 

valorizarem as políticas sociais não há uma verdadeira institucionalização, mas importante a 

atuação das mulheres nos conselhos, cúpulas, fóruns e participação dos instrumentos de 

orçamento e planejamento das políticas, posto que decisões e participação de base.  

Cabe esclarecer que os Estados influenciam na taxa de natalidade; há políticas sobre 

planejamento familiar: assim como há países controladores da natalidade, há também o 

empoderamento e a autonomia é a marca da modernidade, consagrando desde políticas 

públicas para as mulheres, programas específicos de empowerment, bem como as posições 

ocupadas pelas mulheres nos postos de trabalho e na high politics. 

Com o final da Guerra Fria, o poder alterou a agenda internacional, e os direitos 

humanos tornaram-se questões relevantes nas Relações Internacionais, fazendo-se necessário, 

com uma arena mais ampla, discutir as questões de gênero e as desigualdades.  

É importante repensar a perspectiva feminina das relações internacionais, com olhar 

direcionado para a cultura da América Latina, assim há contextualização das ideias femininas 

em cenário favorável à aceitação feminina, que é a América Latina. 

O ambiente privado invadiu as relações internacionais com agendas novas e 

necessárias e problemas que afetam o âmbito doméstico, a política nacional. E as tendências 

são internacionais e transnacionais, como, por exemplo, planejamento familiar, contracepção, 

aborto, sexualidade, taxa de natalidade, violência doméstica, estupro de meninas, violência 

pais-crianças, exploração infantil, pobreza, entre outros. 

Consideram Nogueira e Messari (2005) que, para se estudar o feminismo nas Relações 

Internacionais, é necessário considerar as diferenças internas no próprio feminismo e as 

feministas são diversas e necessário estudar as diferenças internas entre as próprias feministas, 

que ora apenas são citados: Feministas Realistas, Liberais, Socialistas, Marxistas, Pós – 

Modernas, Críticas, Pós – Coloniais, Radicais, Eco feministas, construtivistas e Inter 

seccionais. 
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2 AMÉRICA LATINA E CARIBE E OS 40 ANOS DAS CONFERÊNCIAS 

REGIONAIS DAS MULHERES: A PRÁTICA E APROPRIAÇÃO DA TEORIA 

FEMINISTA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS. 

 

Para melhor entender os movimentos feministas, agendas e programas regionais para 

as mulheres da América Latina é necessário traçar a trajetória das XII Conferências Regionais 

sobre a mulher da América Latina e Caribe. 

A I Conferência Regional sobre a Integração da Mulher no desenvolvimento 

econômico e social da América Latina, realizada em 1975, firmou declaração que a mulher 

não podia estar desvinculada do processo de desenvolvimento e reconheceu que a situação 

obstaculiza a plena utilização do potencial humano no processo de desenvolvimento, porque 

era necessário buscar meios de transformar as condições existentes na região. 

As mulheres são, portanto, essenciais para a transformação da região, pois 

desempenham papel importante para a liberdade nacional, fortalecimento da paz 

internacional, eliminação do colonialismo, neocolonialismo e imperialismo, ocupação 

estrangeira, dominação estrangeira, racismo, apartheid e todo o tipo de discriminação.  

Consoante CEPAL (1975) para a real integração da mulher são necessárias medidas 

executadas pelos governos, pela sociedade civil e pelas mulheres que deverão participar 

ativamente de todas as ações e programas, em todos os níveis utilizando e criando os meios e 

mecanismos apropriados.  

A VI Conferência Regional sobre a integração da mulher em desenvolvimento 

econômico e social da América Latina, realizada em Mar del Plata, em 1994, trouxe o 

Programa de Ação Regional para as mulheres da América Latina e Caribe 1995 – 2001 

(Resolução 1994). 

Os anos 90 trouxeram avanços nos planos econômicos, mas também pobreza, crise da 

dívida, programas de ajustes estruturais ditados pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e 

foram afetados serviços de saúde, educação e habitação. Persistia a desigualdade social, falta 

de oportunidades, acesso aos empregos e os conteúdos que reforçavam os aspectos sexistas, 

estereotipadose debilitados da mulher.  

O Consenso de Santiago de 1997 foi aprovado na VII Conferência Regional sobre a 

integração da mulher na economia e sociedade da América Latina e houve o fortalecimento de 

mecanismos nacionais para o desenvolvimento da mulher na região e vários países adotaram 



KERR OLIVEIRA, L.; GRASSI, J. M.; WEXELL SEVERO, L.; CARVALHO, W. R. (2019) [orgs.].  

Estudos Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional.  
ISAPE, Porto Alegre, RS. / NEEGI, UNILA, Foz do Iguaçu, PR. 

 

443 

 

planos para promover a igualdade de oportunidade para as mulheres e medidas para erradicar 

a pobreza que incluem a participação das mulheres nos processos de tomada de decisão e no 

poder.  

O consenso de Lima, aprovado no ano 2000 na VIII Conferência sobre a mulher da 

América Latina e Caribe, trouxe a necessidade de acelerar e aprofundar os avanços e enfrentar 

os obstáculos provocados pelas persistências das políticas e práticas culturais que tomam em 

consideração a perspectiva de gênero e aceitam a iniquidade.  

A prioridade é a erradicação da pobreza e considerar a justiça social com a 

apresentação paritária da mulher na vida política, assim como o acesso desta à cidadania 

plena.  

A IX Conferencia Regional sobre a Mulher da América Latina e Caribe, aprovou o 

Consenso do México de 2004 e considerou as contribuições dos movimentos de mulheres e o 

desenvolvimento de políticas públicas com a perspectiva de gênero, levando em conta a 

diversidade étnico racial e gerencial e o desenvolvimento de mecanismos para a atenção das 

mulheres e meninas em todos os níveis, pois importante a contribuição da mulher para a 

redução da pobreza e fortalecimento da democracia. 

Após três anos houve a aprovação do Consenso de Quito na XV Conferência Regional 

das Mulheres da América Latina e Caribe, que reconheceu o valor social econômico do 

trabalho doméstico não remunerado e também o trabalho agrícola que é substancial realizado 

pelas mulheres.  

No ano de 2010, em Brasília, for aprovado o Consenso de Brasília, sendo referendado 

na XI Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e Caribe, tendo por marco a 

igualdade de gênero com ênfase na autonomia e empoderamento econômico das mulheres.  

A conferência de 2010 abordou os trabalhos não remunerados, contágios ambientais, a 

conservação da biodiversidade e a necessidade de acelerar programas alimentares, energéticos 

e financeiros, sistemas de segurança e a sustentabilidade. Verificaram que a América Latina e 

Caribe é região com mais desigualdades do mundo, com situações de gênero agudas, que não 

há prazo para as alterações culturais, de gênero e etnias.  

O consenso de Santo Domingo em 2013, aprovado pela XII Conferencia, trouxe nova 

agenda para desenvolvimento após 2015 com a busca de novas formas e modelos de 

desenvolvimento e novas formas para aplicar as políticas de gênero.  

O século traz as oportunidades da economia digital, projetos de inovação e acesso ao 

uso de tecnologias informática e comunicação, sendo a autonomia das mulheres essencial para 
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a garantia dos direitos humanos, da liberdade, capacidade e direitos de tomar decisões e 

participação dos ambientes econômico e social.  

A XIII Conferencia Regional das Mulheres da América Latina e Caribe, ocorreu em 

2016, em Montevidéu,tendo aprovado Resolução para a execução da Agenda 2030 para o 

desenvolvimento sustentável e o Consenso de Montevidéu sobre população e 

desenvolvimento.  

Pretende a Estratégia de Montevidéu alcançar a igualdade de gênero até 2030 e a 

estratégia compreende 10 eixos para a implementação da agenda regional de gênero com 74 

medidas, englobando todos os compromissos assumidos pelos governos da América Latina e 

Caribe com os direitos e a autonomia das mulheres, e a igualdade de gênero, desde 1975.  

Trata-se de igualdade de Estado e direito, institucionalidade, políticas 

multidimensionais e integrais de igualdade de gênero, participação popular e cidadã, 

democratização da política e da sociedade, construção e fortalecimento das capacidades 

estatais: gestão pública, financiamento mobilização de recursos suficientes e sustentáveis para 

a igualdade de gênero e a implementação contribuirá para a sustentabilidade das políticas 

setoriais e transversais orientadas para eliminar as desigualdades e garantir os direitos efetivos 

e estão em sintonia com a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, aprovada em 

2015 pela comunidade internacional.  

 

 

3 AUTONOMIA DAS MULHERES E AS AGENDAS 2030 PARA O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A DE GÊNERO 

 

Considera a CEPAL (2015) que a agenda é consenso da busca necessária de um novo 

paradigma de desenvolvimento e deve enfrentar desafios como a falta de menção clara dos 

meios de implementação em marco institucional e de governo global apropriado; como os 

objetivos de desenvolvimento sustentável se interconectam e relacionam com as variáveis 

econômicas; necessidade de impulsionar os objetivos da agenda como parte da nova política 

sustentável nos pactos de Estado, mercado e sociedade. 

Autonomia como a capacidade das pessoas de tomar decisões livres, de poder ser e 

fazer de acordo com suas aspirações e desejos no contexto em que é possível e é fator de 

desenvolvimento e condições para garantir os direitos humanos e superar as injustiças de 
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gênero, sendo econômica, física, social, de decisão, de poder, para superar a pobreza. (CEPAL, 

2015). 

A pobreza está vinculada com as questões de gênero e chama atenção para as 

necessidades das mulheres no mundo e ser recebedora de recursos confere o poder de decisão 

sobre os ingressos e mostra possibilidade de credito, aquisição de bens, investimento, produção 

e a participação para deliberar sobre os fins dos recursos governamentais.  

Os dados mostram que desde o ano 2000 houve o aumento de emprego e a inserção 

sustentável das mulheres no mercado de trabalho e em 2014 verifica-se que 1 em cada 3 

mulheres maiores de 15 anos que não estudam, não tem recursos próprios, sendo 1 em cada 10 

homens.  

Cresceu o número de mulheres em lugares pobres, que não tem recursos e se dedicam 

ao trabalho não remunerado, com alteração na estrutura familiar, conforme demonstra o 

Gráfico 1. 

 

Gráfico 1- América Latina: Evolução da população sem ingressos próprios, segundo sexo – 

2002 – 20014 (percentuais) 

 

 
Fonte: CEPAL 2015 

 

Há mais mulheres entre os pobres e a pobreza na América Latina reduziu em 2012 

para 28% e a indigência aumentou de 11,3% para 12%, houve desaceleração da economia na 

América Latina, porém há tendência de crescimento do número de mulheres em locais pobres 

desde 2010, entre 30 e 40 anos e 2014 o índice em 118,2% entre 20 e 59 anos.  Logo, há mais 

mulheres do que homens em locais pobres, sendo que o índice de indigência também 

aumentou.  

A região atravessa por crise, retração econômica e necessário a capacidade das 

mulheres para o desenvolvimento e pensar o modelo da região (CEPAL 2015). 
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Consoante dados da CEPAL (2015) 1 em cada 3 mulheres acima de 15 anos de idade 

não estudavam e não tinham renda própria e vital a análise de gênero para erradicar a pobreza.  

O Gráfico 2 demonstra a incidência da pobreza e índices de feminilidade em 

domicílios pobres e nesta situação é que se questiona a autonomia, a possibilidade de as 

mulheres acessarem bens, serviços, produtos, créditos e a sua liberdade. 

 

Gráfico 2 -América Latina: Evolução da população sem ingressos próprios, segundo sexo – 

2002 – 20014 (percentuais) 

 

 

Fonte: CEPAL (2015) 

 

Argentina, Chile, Uruguai reduziram a pobreza que aumentou em Guatemala e 

Honduras, mas as estratégias de redução da pobreza não estão alterando a vida das pessoas e 

países com redução da pobreza tem que ter outras estratégias para o aumento dos empregos e 

há necessidade de impulsionar as mulheres para participar na economia e produção e assim 

superar a pobreza. 

Considera a CEPAL (2015) que estratégias de superação da pobreza e promover o 

acesso à renda própria, deveria ser prioridade para os governos da região e essencial a 

valorização da capacidade das mulheres, posto que o índice de feminilidade em domicílios 

pobres está se elevando desde 2002, apesar da redução da pobreza. 

O Gráfico 3, a seguir, retrata a composição da renda própria, que pode derivar de 

várias fontes, mas as porções demonstram que ainda os homens ganham mais e necessário a 

paridade e ações de gênero, para a eliminação das diferenças. 
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Gráfico 3 -América Latina (17 países): composição da renda própria segundo o tipo de renda, 

por sexo – 2014 – percentual 

 

 

Fonte: CEPAL (2015) 

 

Verifica-se no Gráfico 3 que os homens, salvo transferências e outras fontes, tem 

rendas em patamar maior do que as mulheres e a média é de 29% das mulheres que não tem 

renda própria e se excluir as transferências, o índice sobe para 36%, cabendo dizer, que as 

transferências são programas ou planos dos Estados e dos Governos para redução da pobreza.  

Principal fonte de recurso para as mulheres são os salários e na região, 1 a cada 2 

mulheres em idade de trabalhar tem emprego e é economicamente ativa em emprego formal 

que proporciona a segurança e a autonomia física e política, sendo que no âmbito empresarial 

e autônomo, 23,3% do volume dos recursos é para as mulheres e houve crescimento das 

empresas constituídas pelas mulheres, com 23% dos negócios na região e 9% em grupos de 

empresas.  

Conclui a CEPAL (2015) que embora as mulheres percebam renda o contingente é 

ínfimo para a superação da pobreza. 
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Gráfico 4 -América Latina (14 países): população sem renda própria segundo o recebimento 

de transferências não contributivas do Estado, por sexo – 2014 – percentual 

 

Fonte: CEPAL (2015) 

 

As políticas públicas transferem para as mulheres 16,8 % dos recursos públicos e 

apoios econômicos para bolsas escolares para os filhos, considerando que 20 países da região 

possuem programas e deve ser verificado o tempo das mulheres com as transferências e o 

trabalho formal, posto que com os programas sociais, há mulheres com mais de 50 anos.  

Uruguai revela mais paridade e a Bolívia com grandes diferenças entre homens e 

mulheres, o que demonstra a importância dos programas e do cumprimento das agendas para 

a capacitação e autonomia das mulheres.  

Sendo o mercado de trabalho a chave para o desenvolvimento e a sustentabilidade, 

importante o salário mínimo, que é instrumento que melhora a renda das mulheres e 

importante os instrumentos de regulação como as normas internacionais, leis nacionais.  

Neste sentido, assinala a distribuição da população, considerando idade e renda em 

relação ao salário mínimo.  

O Quadro 1 demonstra o uso do tempo com o trabalho doméstico e cuidados não 

remunerados. 
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Quadro 1 1- Tempo utilizado com o trabalho doméstico e serviços não remunerados –  

2012-2014 

 

 

Fonte: CEPAL (2015) 

 

Conforme apresentado no Quadro 1, o México tem 24,2% do PIB e 18% exercido por 

mulheres, assim, necessário a consecução depolíticas públicas de reconhecimento e 

redistribuição das tarefas não remuneradas, recursos e o uso do tempo com trabalhos 

domésticos e cuidados não remunerados.  

O pessoal é político e o tempo também é questão de economia e dinheiro, sendo como 

considerou o XIII foro CEPAL das mulheres (2016) a formação e redistribuição de políticas 

públicas imprescindíveis para a igualdade de gênero e o desenvolvimento sustentável. 

Há demonstração que 10 países da região mediram o tempo e as mulheres dedicam o 

triplo do tempo ao trabalho não remunerado, devendo as políticas ativas de empresas 

considerar os aspectos culturais de respeito das famílias e trabalho e há razão para os cuidados 

de familiares ou de pessoas com dependências, conforme pode ser visto no Gráfico 5. 
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Gráfico 5-América Latina (10 países): Tempo destinado ao trabalho total, remunerado e não 

remunerado da população de 20 a 59 anos, por sexo – 2014 

 

 
Fonte: CEPAL (2015) 

 

Realidade nos países é o tempo dedicado pelas mulheres ao trabalho não remunerado e 

é maior nos domicílios mais pobres face ao grau de dependência, pois a mulher bem 

remunerada paga outra mulher para trabalhos não remunerados.  

Em alguns países regrediu mais e deve-se considerar um aumento, tendo em vista o 

envelhecimento da população e neste sentido, as mulheres dedicam um terço ao trabalho 

remunerado e dois terços ao trabalho não remunerado e há reconhecimento das mulheres neste 

aspecto sendo que tem que ser valorado o nível e os locais de produtividade. 
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Gráfico 6 -América Latina (18 países): Empregos segundo o nível de produtividade nos 

setores de atividades- 2014 

 

 

Fonte: CEPAL (2015) 

 

Verifica-se que o mercado de trabalho é desigual, que não reconhece a competência 

das mulheres e não considera relevante a mobilidade social e a educação.  

Há mais mulheres nos serviços, mas ainda há setores em que a presença das mulheres 

é muito pequena.  

Na área produtiva ou nos serviços não remunerados, essencial verificar a questão da 

seguridade que está relacionada às mulheres ativas, bem como às mulheres inativas, com 

cobertura e as mulheres sem cobertura e neste sentido é o Gráfico 7. 
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Gráfico 7 -América Latina (16 países): pessoas de 65 anos de idade ou mais que recebem 

aposentadoria e pensões contributivas e não contributivas – 2014 (em percentuais) 

 

 

Fonte: CEPAL (2015) 

 

Verifica-se na seguridade social que na maioria dos países há acesso desigual para 

pensões e aposentadorias e em 6 de 9 países o percentual de mulheres com mais de 65 anos de 

idade pela via contributiva é superior. Há acesso de renda para a velhice em 14 países e as 

contribuições são igual ou maior do que o valor dos homens, apesar dos salários das mulheres 

ser desigual.  

Há paridade nos sistemas, porém com benefícios, prazos e proventos diferenciados, o 

que penaliza as mulheres e vital a eliminação das diferenças de gênero para a autonomia 

econômica das mulheres. 

Considera a CEPAL (2015) que a cidadania está estratificada na velhice e vital uma 

política social e econômica com sistema de solidariedade entre os homens e as mulheres.  

O Gráfico 8 mostra como os recursos naturais desafiam os acessos e continuidades 

para as mulheres, o que não condiz com a sustentabilidade como um todo.  

Cabe considerar que a maioria das mulheres não possui a propriedade da terra, bem 

como a de ativos para a exploração da terra e isso afasta da área produtiva, tecnologia e 

inovação. 
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Gráfico 8 -América Latina (países): tempo dedicado e taxa de participação no trabalho não 

remunerado, por sexo e zona geográfica (horas semanais e percentuais) 

 

 

Fonte: CEPAL (2015) 

 

As propriedades familiares representam 81,3% da região e as mulheres cresceram em 

representatividade na agricultura familiar, sendo no Caribe as pequenas propriedades 

chefiadas por mulheres, mas necessário contar com sistemas financeiros que disponham de 

acesso para crédito e poupança, que incluam pequenas propriedades e pessoas de baixa renda 

(CEPAL, 2015). 

Ao que se infere é maior o número de mulheres na zona rural, mas para superar a 

pobreza necessário empoderar estas mulheres para o fomento da produtividade e reduzir as 

barreiras financeiras para o acesso aos produtos e serviços. 

Além dos aspectos econômicos e financeiros, necessário tecer os aspectos sobre a 

autonomia física, liberdade e direitos, também abordados pela XIII Conferência Regional das 

Mulheres da América Latina e Caribe.  

A autonomia física é expressada no âmbito dos direitos reprodutivos, sexuais, direito a 

uma vida livre de violência, sendo o corpo decisão da mulher que tem o poder e capacidade 

para resolver sobre sua autonomia física.  

Conforme a CEPAL (2016) são desafios importantes a eliminação da gravidez infantil 

e na adolescência, a resolução no tocante ao parto, a erradicação de toda e qualquer violência 

contra a mulher e o direito à saúde e uma vida plena.  
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Gráfico 9 -América Latina (18 países): adolescentes de 15 a 19 anos de idade que são 

progenitoras – 2010 – percentuais 

 

 

Fonte: CEPAL(2015) 

 

A maternidade na adolescência é obstáculo para a autonomia das mulheres e no Caribe 

há maior incidência da maternidade precoce, sendo que as políticas públicas devem priorizar a 

prevenção da gravidez das meninas e moças, com enfoque multidimensional e existente 

barreiras para a educação e planejamento familiar.  

No tocante à violência, a América Latina e Caribe são exemplos e registram avanços 

no campo jurídico, mas ainda há que ser erradicada a violência de qualquer tipo contra as 

mulheres.  

Códigos foram modificados, países apresentaram legislações que ampliaram e levam 

em conta os aspectos físicos, sexuais, patrimoniais, econômicos, obstétricos, simbólicos, 

midiáticos, etc., com atenção para o gênero, etário, racial e integração das pessoas afetadas.  

Mas, ainda há problemas nos transportes, tráfico e escravidão de mulheres, 

feminicídio, violência obstétrica, contra as mulheres deficientes, extorsões, sequestros, 

desaparecimentos, noiva sequestro, contra as mulheres que migram, violência contra a 

diversidade sexual. 
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Gráfico 10 -América Latina: médias regionais de participação em cargos de tomada de 

decisão – 2014-2015 

 

 

 

Revela que há necessidade de vários instrumentos, programas e financiamentos, para o 

incremento da participação das mulheres nos processos e tomadas de decisão e poder.  

Presentes em gabinetes, ministérios, parlamentos, prefeituras e cortes de justiça, mas 

balanço realizado em 2014 revela o avanço de 6 Chefes de Estado e 40% da população da 

região, governada por mulheres e setembro de 2016 revelou que várias mulheres competiam 

pelas eleições. 

A participação aumentou em 19 países e diminuiu em 13 países e onde  ampliou, há 

cerca de 40% de mulheres nos gabinetes e ministérios e todos os países tem ao menos 1 

mulher ministra, mas ainda estão concentradas nas áreas sociais, sendo que  a partir de 2002 

que países da América Latina e Caribe tem nomeado ministras de defesa e relações exteriores. 

Representam espaços importantes de tomada de decisão e poder e os espaços 

importante de decisões em política externa são as representações permanentes dos países nas 

Nações Unidas e a participação das mulheres nas Relações Internacionais nos países da região 

pode contribuir para fortalecer as cooperações e o marco da agenda regional de gênero e a 

agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. 
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Gráfico 11- América Latina e Caribe ( 31 países) 

 

 

Fonte: CEPAL (2015) 

 

O Gráfico revela que em apenas 4 países dos 31 aferidos, há mais de 30% de 

representação feminina para a tomada de decisão.  

Os dados mostram que nas eleições de 2015 houve avanço de cotas em 4 países, 

retrocessos em 3 países e 3 países da região com menos de 1 % e no Haiti não há mulheres 

representando o parlamento.  

No caribe há mais mulheres no Senado, mulheres na presidência das Câmaras com 

pouco progresso e não há quase prefeitas.  Há mulheres na presidência do senado em Antigua, 

Barbuda, Bahamas e Barbados e na República Dominicana, Bolivia, Equador, El Salvador e 

Trinidad Tobago, nas Assembleias. 

Há na América Latinas diferenças de etnias e raças como barreiras para a participação 

das mulheres na política e o avanço é lento, sendo menos da metade das mulheres 

participando nos gabinetes, parlamentos e cortes de justiça.  

Desta forma, conclui a CEPAL (2015) que os homens participam diretamente e de 

forma decisiva na instrumentalização de políticas públicas e gozam dos recursos derivados do 

poder local.  

Cerca de 19 países estão abaixo de 15% e a média regional é de 12,3%, havendo na 

Nicarágua 40,1 % de prefeitas e Cuba, Jamaica e Suriname, com 25% e nos Conselhos com 

27,3%, tendo em 2014 nove países com mulheres conselheiras superiores a 30%. 
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Verifica-se a necessidade de paridade entre homens e mulheres e que não há transição 

de conselheiras para prefeitas, porque há barreiras. 

 

Gráfico 12 - América Latina e Caribe: participação de mulheres em gabinetes ministeriais e 

distribuição de suas pastas – 2014 – percentuais 

 

 

 

Fonte: CEPAL (2015) 

 

Ainda, como se disse acima, a maioria das mulheres nos gabinetes da cultura e 

questões sociais, mas verifica-se que nas instituições públicas que se ocupam das populações 

indígenas e afrodescendentes a presença de mulheres destes grupos em tomadas de decisão é 

escassa.  

No tocante aos parlamentos e governos locais, há um avanço expressivo de expressa 

são das mulheres e necessário para a igualdade política que requer os grupos representativos, 

apesar da pouca presença as mulheres não tomam parte nos pactos de poder que participam os 

partidos, associação de empresas, igualdade e forças armadas.  

A fonte de poder deriva certamente do voto, das eleições populares que outorga voz 

para as mulheres, espaços de representação e capacidade para impulsionar a agenda que 

reconhece interesses e necessidades e a visão da mulher sobre o desenvolvimento e a 

sociedade.  

Não há o direito de ser eleita, mas há cotas em 16 países da América Latina e 2 do 

Caribe com aumento significativo de mulheres e Cuba tem ações especiais.  
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As leis de cotas são violadas e não efetivadas por alianças dos partidos políticos, 

partidos pagam multas ou disfarçam homens de mulheres. 

As mulheres nos ministérios de defesa e relações exteriores avançam na 

implementação de políticas públicas vinculadas à paz, tendo Argentina, Chile e Paraguai 

desenvolvido planos de ação para a implementação da Resolução 1325/2000 do Conselho de 

Mulheres, paz e segurança.  

Verifica-se a transversalidade, mas há necessidade de posições e setores profissionais 

para trabalhar de forma setorial e consequente enfoque integrado na implementação de 

políticas públicas, o que requer capacidades específicas CEPAL (2015)  

Consoante CEPAL (2015) as mulheres ocupam novos espaços de liderança e reforçam 

a importância de massa crítica de mulheres além dos êxitos individuais e não há exemplos de 

presidentes de câmaras em exercício nos países com menor taxa de representação feminina.  

A presença de mulheres afrodescendentes é muito baixa e revela apenas poucos países 

na América Latina, incluindo os com maior população afrodescendente, como o Brasil, 

Colômbia, Costa Rica, Equador, Peru, Uruguai e Venezuela. 

Há na América Latinas diferenças de etnias e raças como barreiras para a participação 

das mulheres na política e o avanço é lento, sendo menos da metade das mulheres 

participando nos gabinetes, parlamentos e cortes de justiça.  

Desta forma, conclui a CEPAL (2015) que os homens participam diretamente e de 

forma decisiva na instrumentalização de políticas públicas e gozam dos recursos derivados do 

poder local. 

No ano de 2015, conforme os dados da CEPAL, cerca de 15 países triplicaram a cota 

de representação feminina ou incorporaram a paridade na Carta Constitucional. Verifica-se 

mais conselhos onde há a ampliação das cotas e Peru, República Dominicana, México, Costa 

Rica e Bolívia com mais de 30% de Conselheiras.  

A falta de conselheiras e prefeitas faz com que as políticas de igualdade de gênero não 

se apresentem como oportunas para a igualdade de gênero, sendo desafio para o 

desenvolvimento sustentável aprovar o acesso aos governos locais e necessária as demandas 

de cidadania e o potencial para responder de modo rápido e eficiente, haja vista que as 

mulheres moram nas cidades.  

Há barreiras para a elegibilidade e ao acesso político considerando-se que a média 

regional é de 1 para cada 10 mulheres e na América Latina resiste apesar do aumento da 

elegibilidade dos homens 1 a cada 10 homens.  
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O acesso paritário de tomada de decisão dificulta as mulheres e o assédio político 

atenta contra a igualdade e autonomia das mulheres. Considerou a Cepal (2015) que sem a 

participação paritária nos espaços de tomada de decisão é poder não é possível falar de 

igualdade de gênero e aprofundar a democracia.  

Consoante CEPAL (2015),  desde 2007, em Quito, há medidas administrativas e 

legislativas aprovadas para erradicar o assédio contra as mulheres que acessam postos de 

eleição por via eleitoral ou de designação.  

São as mulheres na área política e eleitoral ameaçadas, intimidadas, há violência 

física, assédio, discriminações e neste sentido, a Bolívia promulgou Lei n. 243/12 que trata 

sobre o assédio eleitoral e também importante a Convenção do Belém do Pará de 15 de 

outubro de 2015, que declara sobre a violência e o assédio político, contra as mulheres.  

Crível que ainda necessário romper e proteger os cargos de eleições populares, eis que 

visível que o déficit de mulheres afeta a democracia, a cidadania e a governança.  

As mulheres realizam aporte para as atividades políticas e necessário que o sistema 

democrático esteja vinculado com a paridade e por isso deverão as propostas transformar os 

resultados no sistema político com democracia paritária e financiamentos políticos 

transparentes.  

As cotas são ações afirmativas e a América Latina é marco sobre a matéria e com 

efeito, há casos com mais de 40% previsto em lei. Certo que a paridade reformará a 

concepção de partido político, redefinirá o espaço que deve ser de homens e mulheres e que 

incide nos resultados.  

A investigação foi do tipo documental, porque fundada em documentos fornecidos 

pela CEPAL e que são integrantes das Conferências Regionais, realizadas desde 1975 e em 

especial os documentos elaborados para a XIII Conferência Regional das Mulheres da 

América Latina e do Caribe, bem como os documentos que derivaram, como a Resolução.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise sobre a Teoria Feminista das Relações Internacionais envia para uma visão 

sobre o papel da mulher na sociedade e nas relações de poder, cabendo referir que por vezes 

não institucionalizado e outras, manifestado através de movimentos, conferências ou da 
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importante participação popular no planejamento, execução e controle das políticas de Estado 

e Governo.  

Transformações marcaram o Sistema Internacional em decorrência do fim da 

polarização, da globalização e é importante o estudo das Relações Internacionais com relação 

à Teoria Feminista das RI; há um campo de estudo com interação de novos atores, interesses, 

identidades e culturas, sendo importante o estudo de gênero, a formação de redes, 

empoderamento e a redução das desigualdades e os matizes feministas. 

São as mulheres agentes, formadoras de decisão e presentes na cena pública e privada, 

sendo que as decisões são formuladas e tomadas por pessoas que desempenham papéis e que 

agem no contexto de determinados valores, costumes e as diversas políticas são incentivadas, 

influenciadas por estas pessoas que desempenham papéis nas instituições e sistemas e assim, 

os objetivos aproximam as pessoas que participam ativamente ou não dos processos.  

Não existe uma única teoria com capacidade para explicar e abarcar todo o universo 

das interações no sistema internacional. Assim, estamos melhores, com uma pluralidade 

teórica no Estudo das RI, e para os vários matizes a teoria serve como chave para explicar o 

fato, a realidade e o esquema estratégico.  

Estudos e dados da CEPAL mostram, ainda, que as mulheres são vítimas em geral, 

que há desigualdade econômica e social, mas que, de outra banda, as mulheres estão em 

postos elevados na highpolitcs; que o empoderamento está promovendo a visibilidade e a 

autonomia para as mulheres gerenciarem seus destinos e o destino dos Estados.  

São importantes as funções e efeitos estruturais, pois o reflexo é além das esferas 

privadas e públicas, isto é, os efeitos produzidos na família e nas instituições transcendem 

para toda a região da América Latina e Caribe. 

O empoderamento, a capacitação, o financiamento e as políticas públicas possibilitam 

o caminho da emancipação e da participação nas políticas de governo e Estado através dos 

vários instrumentos como as leis e planos orçamentários. 

Neste ponto, são necessárias estratégias de ação que conduzam ao amadurecimento da 

inserção internacional com a Teoria Feminista das Relações Internacionais como as adotadas 

pelas agendas de gênero e pela agenda 2030 e as resolvidas nas Conferências. 

O reconhecimento sobre as mulheres e as RI é devido e abre espaço para tornar 

elemento de estudo da academia das Relações Internacionais, ao lado da teoria clássica, pois 

as mulheres estão moldando o século XXI e estão presentes nas agendas, nos espaços públicos 

e privados, sendo necessárias cada vez mais políticas domésticas, públicas e institucionais, 
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para que ocorra a real assimetria entre a política externa e interna e o cumprimento das metas 

e dos direitos humanos das mulheres e meninas.  

Concluímos que a Teoria Feminista das Relações Internacionais é praticada na 

América Latina e desde muito há políticas em prol das mulheres e desde 1975 o tema está a 

cargo da CEPAL que promove as Conferências Regionais das Mulheres da América Latina e 

Caribe. 

Demonstram os Gráficos que na América Latina e Caribe, que mais da metade das 

mulheres está nos locais de pobreza, que ainda há mulheres percebendo menos que o salário 

mínimo e salários menores e trabalhos inferiores aos dos homens; que ainda há mais mulheres 

nas zonas rurais e necessário o financiamento para que estas mulheres tenham acesso aos 

créditos e produtos para o fomento desta sociedade, implicando desenvolvimento da América 

do Sul.  
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IDENTIDADES: COTIDIANO EM AMBIENTE ESCOLAR DE FOZ DO 

IGUAÇU 

 

Aline Josiane Acordi Mertz Peixoto 151 

 

RESUMO 

 
O espaço escolar representa o mundo recortado num espaço social em que a diversidade e as diferenças afloram. 

Este artigo que é parte integrante da dissertação de Mestrado: Identidade e Fronteiras: vivências e cotidiano em 

ambiente escolar do Foz do Iguaçu, e tem como objetivo demonstrar como se manifesta a diversidade cultural 

em uma escola de fronteira entre Brasil e Paraguai. Para tanto, realizou-se visitas a escola para coletar 

informações junto aos personagens deste espaço escolar, alunos, familiares, professores e equipe pedagógica, 

buscando dados desta vivência, tendo em vista o conhecimento da real situação do ensino no município quanto a 

esse atendimento. A Escola em cidade de fronteira adquire identidade e características próprias que podem ser 

evidenciadas quando comparadas e analisadas frente a outras instituições educacionais de outras localidades. Em 

todos as relações humanas se encontra cultura, são as interferências pessoais, realizadas nos contextos sociais 

onde estão inseridos, é o que permeia as identidades nas vivências e contatos de relações da sociedade. O ser 

humano é o resultado das relações sociais e isso vai moldando sua identidade, é necessário abrir mão de raízes 

culturais em virtude das novas relações sócias vivenciadas diariamente. Isto é visivelmente presenciado na escola 

de fronteira que recebe alunos estrangeiros, pois se trata de um espaço de interação humana, existe nas ações da 

escola, processos de constituição de identidade, de cultura e de conhecimento, que resultam na formulação da 

pessoa e de sua vivência social. Este artigo tem a intensão de despertar no leitor o olhar para a diversidade 

cultural vivida na região em questão, para que o trabalho de reconhecimento e valorização das identidades da 

América Latina inicie com as crianças, dentro da rotina escolar, e a partir da escola se construir as vivências 

multiculturais da região de fronteira. 

 

Palavras-chaves: escola; fronteira; cultura. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O espaço escolar representa o mundo recortado num espaço social em que a 

diversidade e as diferenças afloram. Nesta perspectiva, este artigo que é parte integrante da 

dissertação de Mestrado: Identidade e Fronteiras: vivências e cotidiano em ambiente escolar 

do Foz do Iguaçu, no programa de Mestrado em Sociedade Cultura e Fronteira, tem como 

objetivo demonstrar como se manifesta a diversidade cultural em uma escola de fronteira 

entre Brasil e Paraguai, como se dá o cotidiano da escola, quais ações propostas para atender 

esta diversidade e o modo como ela é compreendida no âmbito das práticas pedagógicas.  

 
151Mestranda no programa de Mestrado e Doutorado Sociedade, Cultura e Fronteira, UNIOESTE, aline_mertz@hotmail.com. 
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Para tanto, realizou-se visitas a escola para coletar informações junto aos personagens 

deste espaço escolar, alunos, familiares, professores e equipe pedagógica, buscando dados 

desta vivência, tendo em vista o conhecimento da real situação do ensino no município quanto 

a esse atendimento. 

As escolas brasileiras, responsáveis por atender a essa diversidade cultural, apresentam 

características peculiares, encontram-se muito próximas da linha de fronteira, entre Brasil e 

Paraguai, atendem alunos provenientes do país vizinho, são escolas públicas com um 

currículo e uma estrutura funcional pautadas na legislação educacional brasileira, neste 

contexto estudaremos uma escola a qual apresenta maior número de alunos paraguaios 

inseridos nas séries iniciais.  

Este estudo realiza recorte em universo fronteiriço presente no oeste do estado do 

Paraná, mais precisamente na cidade de Foz do Iguaçu, considerada uma cidade atípica, por 

ser constituída, historicamente, por diferentes grupos de imigrantes oriundos de diversas 

nações, e por estar localizada em uma fronteira tríplice, constituída pelo Brasil, Argentina e 

Paraguai.  

Este artigo pretende desenhar o cotidiano da fronteira a partir das vivências do dia-a-

dia da escola inserida neste contexto. Destaca-se no texto a seguir, o perfil desta escola e da 

comunidade escola, alunos, professores e funcionários. 

 

 

1 A IDENTIDADE DA ESCOLA 

 

Quando se propõe a estudar um cotidiano escolar em região de Fronteira, o 

conhecimento da realidade da cultura local será o ponto de partida para compreender 

particularidades atraídas para o interior da escola. Partiremos então do olhar de dentro da 

escola para o que acontece ao seu redor.  

Para compreendermos melhor as particularidades deste espaço escolar, apresentarei 

neste texto informações desde a criação da Escola desta pesquisa e as características 

peculiares do espaço em que está inserida. As informações aqui apresentadas foram retiradas 

do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, atualizado no ano de 2018 e também 

acrescento informações colhidas em minhas visitas à escola.   
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A Escola Municipal desta pesquisa152, foi construída no ano de 1995, ficando pronta 

no final do mês de julho do mesmo ano. O motivo da construção foi a necessidade da 

comunidade em ter uma escola que atendesse ao fluxo de alunos provenientes do bairro, foi 

criada por meio do Decreto nº. 10.028 de 29/05/1995. Oferece Ensino Fundamental de 5 anos, 

e é mantida pela Prefeitura Municipal (PPP, 2018). 

Na época da construção da escola, a SMED – Secretaria Municipal da Educação, 

através de mobilização com os moradores do bairro, realizou uma pesquisa na comunidade a 

fim de encontrar um nome adequado para o novo estabelecimento de ensino. Por sugestão de 

alguns moradores chegou-se ao nome de uma professora e catequista muito estimada, que 

residiu no bairro, e teve uma morte trágica, vítima de acidente automobilístico (PPP, 2018). 

Segundo consta no Projeto Político Pedagógico da escola, até o ano de 1996 a escola 

era vinculada ao Colégio Estadual que fica ao lado da escola, sendo desvinculada 

administrativa e pedagogicamente do Colégio Estadual através da resolução nº 273/96, 

publicada no Diário Oficial em 01/02/1996, a escola passou a funcionar plenamente. 

A Escola apresentava uma estrutura física de sete salas de aula, secretaria, cozinha, 

banheiros, uma sala de direção conjugada à supervisão e uma sala de professores. No início 

do ano letivo, em 1996, a escola tinha 434 alunos matriculados e 27 funcionários, tornando-se 

insuficiente o número de salas construídas para atender à demanda de educandos. Sendo 

assim, o Colégio Estadual Presidente Costa e Silva passou a ceder salas para que o município 

atendesse a todos os estudantes de 1ª a 4ª série dessa região (PPP, 2018). 

Portanto, o espaço físico do prédio da Escola logo ficou restrito e se tornou necessária 

e urgente a construção de, no mínimo, mais quatro salas de aula, uma sala de vídeo e uma 

biblioteca, para que o atendimento aos alunos fosse realizado de maneira eficiente no prédio 

escolar, sem que houvesse a necessidade de utilizar o prédio estadual. 

Em 2012, como consta no Projeto Político Pedagógico (2018), devido à ação do tempo 

e do uso, o prédio da escola já apresentava vários problemas, iniciou-se nova reforma e 

ampliação dos espaços físicos da escola. A escola foi remodelada, ganhando quadra de 

esportes coberta, biblioteca ampla, sala de cinema, sala de xadrez, mais duas salas, sala de 

professores, sala direção com depósito, sala da coordenação com depósito, secretaria com 

depósito, um banheiro masculino para o público e um banheiro feminino para o público, um 

banheiro feminino para as professoras e um banheiro masculino para professor, uma sala para 

pessoal de apoio e banheiro, e um novo estacionamento.  

 
152Para preservar o sigilo das informações expostas nesta pesquisa e respeitar os critérios éticos da pesquisa com seres 

humanos, vamos referenciar a escola objeto desta pesquisa apenas como Escola Municipal. 
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A escola conta atualmente, com 36 funcionários, 23 professores, 4 supervisoras 

pedagógicas, 1 secretário, 6 serviços gerais e 2 cozinheiras (PPP, 2018). Os funcionários na 

sua maior parte não residem no bairro da escola, mas mora em bairros próximos. Talvez pelas 

características carentes e de segurança pública do bairro, os funcionários prefiram residir em 

outras localidades, com melhor estrutura urbana e segurança. 

Está localizada na região considerada central de Foz do Iguaçu, o bairro é formado em 

sua maioria, por famílias de nível socioeconômico médio e baixo, constituído em sua maior 

parte de loteamento regulamentado, mas conta com um número expressivo de construções 

irregulares em áreas de invasão, predominantemente, nas encostas na margem do Rio Paraná 

(IBGE). 

Como pode-se observar na figura 4, a escola fica a 3,5 km da parte central da cidade, e 

a 1,9 km da Ponte da Amizade, e distante 850 metros do Rio Paraná, a escola é toda fechada 

por um muro alto, recebe água encanada, possui rede de esgotamento sanitário e também 

utiliza f Segundo PPP da escola, no bairro da escola, é grande o índice de pessoas que 

trabalham na chamada “economia informal”, como trabalhadores, “sacoleiros” ou “laranjas”, 

transportando mercadorias de Cidade de Leste para o Brasil. O número significativo de 

famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família é mais um dado que comprova os baixos 

recursos financeiros da comunidade local.  

As supervisoras pedagógicas da escola relatam que têm percebido nos últimos 5 anos, 

um aumento expressivo no número de alunos oriundos do Paraguai, para estudarem neste 

estabelecimento de ensino, sendo alguns, filhos de brasileiros residentes naquele País e outros 

são filhos de paraguaios. Estes, por residirem no país vizinho, têm como língua materna o 

espanhol e o guarani, e, portanto, apresentam uma grande defasagem em relação aos 

conteúdos, principalmente os relacionados às competências e habilidades da Língua 

Portuguesa. 

Em se tratando de nível de escolaridade dos pais ou cuidadores legais, pode-se dizer 

que uma parcela significativa destes cursou somente até o 4º ou 5º ano do Ensino 

Fundamental, sendo, também, inexpressivo o número destes que cursou (ou cursa) Ensino 

Superior (PPP, 2018). 

A estrutura familiar das crianças atendidas tem se modificado com o decorrer dos 

anos. Muitas convivem só com um dos genitores ou são criados por parentes próximos como 

avós ou tios. A supervisão pedagógica da escola observa um crescimento no número de 

famílias formadas por filhos oriundos de diferentes uniões conjugais. Nestas famílias, 
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observa-se um índice mais elevado de conflitos de relacionamentos familiares que acabam por 

refletir nos espaços e relações escolares. 

Segundo a equipe de supervisão pedagógica, as dificuldades constatadas na escola, de 

modo geral, são reflexos de conflitos familiares, tais como, desemprego, violência doméstica, 

atritos no relacionamento entre os pais, problemas (de pais ou cuidadores) com álcool e outras 

substâncias tóxicas, omissão por parte de um dos pais (ou cuidadores), envolvimento da 

família no contrabando de mercadorias oriundas do Paraguai (de onde, inclusive, sobrevém o 

sustento de parte considerável dos alunos da comunidade local), falta de moradia, saneamento 

básico e alimentação deficiente.  

 

 

“Estas desordens familiares resultam em problemas psicológicos, físicos e 

materiais para as crianças, prejudicando o desenvolvimento da 

aprendizagem. Além do que, a falta de acompanhamento familiar na vida 

acadêmica de parcela significativa dos alunos impede que sucesso maior 

seja atingido” (sic-Supervisora)153. 

 

 

Quanto a estrutura educacional da escola, o principal índice para as escolas brasileiras 

tem sido o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). É um índice criado pelo 

MEC em 2007 e, segundo o site do INEP, oferece cruzamento dos principais índices da 

educação brasileira e de exigências internacionais:  

 

 

[...] representa a iniciativa pioneira de reunir em um só indicador dois 

conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo 

escolar e médias de desempenho nas avaliações. Ele agrega ao enfoque 

pedagógico dos resultados das avaliações em larga escala do Inep a 

possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que 

permitem traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. O 

indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no 

Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Saeb – 

para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – para os 

municípios (INEP). 

 

 

A nota do IDEB, conquistada pela escola na última avaliação, demonstra que apesar 

das dificuldades específicas desta clientela escolar, houve um crescimento bastante expressivo 

na qualidade da educação ofertada pela escola em todos os sentidos. Saltando de um índice de 

 
153Entrevista realizada com supervisoras e diretora da escola. [mar. 2018]. Entrevistador: Aline Josiane Acordo Mertz 

Peixoto. Foz do Iguaçu, 2018. Informação oral registrada em diário de campo.  
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4,6 em 2007 para 6,9 em 2013 (mesmo observando-se uma pequena queda de 2011 para 2013 

– 0,1). Sendo que a nota de 2011 foi de 7,0 e a última nota que é a de 2015 foi de 7,1 (INEP). 

Os índices de proficiência medidos na Prova Brasil, destacam que aproximadamente 

75% dos alunos que concluem o 5º ano nesta escola encontram-se nos níveis “Proficiente” ou 

“Avançado” e, em torno de 25% encontram-se no nível “Básico”, sendo inexpressivo o índice 

de alunos que não aprenderam o mínimo esperado (INEP). 

Segundo relatório emitido pela secretaria da escola, estão matriculados na escola neste 

ano letivo 422 alunos, divididos em 18 turmas de primeiro ano à 5 anos e duas turmas de 

classe especial. A escola funciona em dois turnos, manhã e tarde, com 9 turmas em cada 

turno.  

Atualmente, a escola conta com 23 professores, 70% destes, lecionam os dois períodos 

nesta escola, os demais lecionam apenas um período ou tem outro período em outra escola do 

Município. Consta também do corpo de funcionários uma diretora e quatro coordenadoras 

pedagógicas com vinte horas cada uma, sendo duas no período matutino e duas no período 

vespertino, 8 auxiliares de serviços gerais e uma merendeira (PPP, 2018).  

Segundo informações que constam no Projeto Político Pedagógico (2018) da escola, a 

sua estrutura física é composta de 13 salas de aula, uma biblioteca, um laboratório de 

informática, uma sala de reforço escolar, um almoxarifado, uma sala para os professores, um 

espaço para atendimento da coordenação pedagógica, a secretaria, a sala da supervisão e a 

sala da direção.  

A escola tem em sua estrutura ainda, uma quadra poliesportiva coberta, um amplo 

saguão coberto entre as salas de aula, este espaço é usado para recreação e lance, o pátio 

aberto é pequeno e se restringe a uma pequena faixa entre a escola e o muro, neste local estão 

instalados balanços e escorregadores, existe um estacionamento amplo, cozinha e refeitório, 

como pude observar em minhas visitas. Há, em suas dependências, dois banheiros 

masculinos, dois femininos e dois banheiros para uso dos professores e demais colaboradores. 

Há, também, um espaço para a equipe de serviços gerais, denominado ADL (área de descanso 

laboral).  

A Sala de Recursos e a Classe Especial funcionam no mesmo espaço físico, em 

horários opostos, esta sala contém vários jogos e material didático-pedagógico para uso 

exclusivo destes programas. As salas de reforço pedagógico, do contra turno de aula do 

educando, funcionam no mesmo espaço físico das salas de aula, contando, portanto, com a 

mesma estrutura das demais.   
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O reforço escolar ocorre quando os professores identificam alunos com dificuldades 

na aprendizagem, logo que possível estes são inseridos no reforço escolar, que ocorre no 

horário de contra turno, com aulas de 4 horas, de 1 a 2 vezes na semana, de acordo com a 

necessidade e a disponibilidade de professor. 

Não existe na escola turmas ou projeto de aulas de reforço específicas para as crianças 

que apresentam dificuldades na língua portuguesa, por terem outra língua mãe, elas são 

incluídas no reforço escolar com todos os alunos que apresentam alguma dificuldade de 

aprendizado.  

No recreio os alunos podem lanchar no refeitório, e fazer recreação no saguão entre as 

salas e também usam o espaço da quadra coberta. Durante este período os alunos de todas as 

séries ficam juntos no mesmo espaço e socializam com brincadeiras e conversar, são 

monitorados por funcionárias dos serviços gerais que ficam atentas aos conflitos e os 

acidentes que possam ocorrer.   

As paredes e muros da escola são pintadas da cor padrão das escolas municipais, azul 

claro, nas paredes da escola, existem dois murais, onde são anexadas mensagens de boas-

vindas, motivação e acolhimento aos alunos. 

A escola propões anualmente alguns projetos que visam o desenvolvimento da 

cidadania, como por exemplo, projeto de cuidado no trânsito, cidadania contábil, controle de 

piolhos. Existem dois projetos que tem como objetivos o desenvolvimento do conhecimento 

cultural e cívico, que são a mostra pedagógica e o patriotismo na escola (PPP, 2018). 

O projeto Mostra Pedagógica, visa o desenvolvimento interdisciplinar dos conteúdos 

estudados no bimestre e deve apresentar atividades culturais, no entanto, conversando com os 

professores eles relatam que se trata de uma feira de ciências, em que os alunos recebem a 

comunidade e expõem seus trabalhos, mas que não há apresentações culturais ou relacionadas 

aos povos da fronteira.  

O projeto seguinte, o “patriotismo na escola”, tem descrito como objetivo, preparar os 

alunos para a vida cidadã, despertando o sentimento de patriotismo a fim de sedimentar nos 

educandos a atitude de respeito aos símbolos do Brasil. São feitos passeatas nos dias cívicos, 

como dia da Independência do Brasil por exemplo, são realizados hasteamento da Bandeira e 

canto do Hino nacional Brasileiro.  

Em minhas visitas presenciei às terças e sextas-feiras, na chegada dos alunos, a 

apresentação do Hino Nacional Brasileiro, em que todas as turmas ficam em fila no saguão 
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entre as salas para cantarem o Hino, quatro alunos são escolhidos pelas professoras, para 

segurarem a Bandeira do Brasil enquanto os colegas cantam. 

Em conversa com os professores sobre as manifestações cívicas na escola e de 

valorização das culturas de cada País, afirmam que não há durante o ano letivo trabalho sobre 

os países da fronteira, ou alguma mostra cultural que possa haver a troca de experiências 

culturais dos países da tríplice fronteira ou outros com alunos descendentes da escola. 

Esse é um ponto que poderia ser abordado com mais ênfase na escola em cidade de 

fronteira, por se constituir como uma escola multicultural. O espaço formal de educação é 

propício para a vivência multicultural. Reflexões culturais e antropológicas são densamente 

carregadas de conteúdos educativos, e poderiam ser abordados no cotidiano escolar.  

Considerando as características dos espaços educativos da atualidade, por suas 

diversidades culturais e espaços multiculturais, ressalte-se que, não satisfaz somente o 

reconhecimento de que existem diferenças entre os sujeitos-educandos. É necessária a 

realização de políticas e práticas que considerem essas diferenças presentes no espaço escolar. 

Um ambiente rico em diversidade cultural, em que a troca de tradições, hábitos, 

histórias seria enriquecedora para o processo de aprendizagem. Contudo, está diversidade é 

anulada, fecha-se os olhos para esta particularidade da escola de fronteira, e caminhasse como 

um padrão de escola tradicionalmente vivenciada apenas por brasileiros.  

 

 

2. O PERFIL DOS ALUNOS 

 

De acordo com dados obtidos junto à secretaria da escola, são 06 alunos paraguaios 

matriculados na escola, há alunos de outras nacionalidades também, como indianos e árabes, 

outra particularidade é o grande número de filhos de brasileiros, vindos de outras regiões do 

Brasil para morar no Paraguai e estudar Medicina nas faculdades do outro país, e os filhos 

estudam no Brasil.  

Dos alunos paraguaios na escola, 03 estão matriculados no período matutino e 03 

alunos no período vespertino, nos primeiros e segundos anos.  Pretendo com este texto 

contextualizar o leitor sobre a realidade destes alunos paraguaios, brevemente apresentando a 

situação destes alunos na escola, e na comunidade em que vivem. Para preservar a identidade 

dos participantes deste estudo, os apresentaremos por meio de suas iniciais.  
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MA, 8 anos, está no segundo ano, iniciou na escola em 2017 no primeiro ano. No 

início morava no Paraguai e vinha com o pai de moto todas as manhãs para o Brasil. O pai 

trabalha em uma mecânica no bairro, como a intenção era vir morar no Brasil, mas ainda não 

tinham casa aqui, ele matriculou a criança na escola e a trazia todo dia até se organizarem 

com a moradia. MA ficava na escola o dia todo, pela manhã na aula e a tarde no reforço, ao 

final da tarde voltava para casa no Paraguai com o pai. Essa situação permaneceu por quase 

seis meses, agora moram no bairro, MA e os pais, a mãe é do lar e o pai continua trabalhando 

na mecânica.  

Quando chegaram no Brasil, apenas o pai falava um pouco de português, a mãe e MA 

não falavam português e compreendiam muito pouco. Atualmente MA, que já está há um ano 

a escola, fala melhor o português e compreende bem os colegas e professores. O início foi 

muito complicado, pois não conseguia se comunicar. Ficava isolada, não se relacionava com 

as crianças pois elas não a entendiam, e ela ficava muito irritada, e até agressiva por não 

conseguir essa comunicação. Os colegas a excluíam, primeiro pela dificuldade da língua e 

depois pelos comportamentos agressivos. Fez acompanhamento com psicóloga, 

encaminhamento feito pela escola.  

LG e MG, são irmão, estão no primeiro e segundo anos respectivamente. MG, 9 anos, 

entrou na escola no em 2017 no primeiro ano, está no segundo ano e LG, 7 anos, está 

iniciando neste ano letivo no primeiro ano. Vieram com os pais para o Brasil para procurar 

melhores condições de vida. No Paraguai o pai trabalhava como vendedor ambulante na área 

comerciais de Cidade do Leste, a mãe do lar, tem uma irmã de um ano, nascida no Brasil. 

Atualmente o pai trabalha na construção civil, pedreiro, a mãe não está trabalhando pois não 

conseguiram matricular a filha menor no CMEI do bairro por falta de vagas, mas assim que 

conseguir pretende trabalhar como doméstica para ajudar no rendimento da casa. Os pais são 

paraguaios, a linguagem em casa era o guarani e espanhol, o pai, por trabalhar no comércio de 

CDE falava português, mas não usava esta língua em casa, a esposa e os filhos não tinham 

contato com português. Moram no Brasil a um pouco mais de um ano, os meninos já falam e 

compreendem melhor o português, e em casa falam o português e o guarani, pois a mãe ainda 

fala mais o guarani do que o português, embora compreenda bem.  

RL, tem 10 anos, está no segundo ano, nasceu e foi registrado no Brasil, mas sempre 

viveu no Paraguai, ingressou este ano na escola, já estudava no Paraguai, o pai é brasileiro e a 

mãe paraguaia, moravam na área rural de Hernandárias, no Paraguai, a 40 Km de Foz do 

Iguaçu. Eram arrendatários de uma chácara, mas foram retirados de lá por uma 
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desapropriação. O pai, brasileiro, resolveu voltar para o Brasil, trabalha aqui na construção 

civil e a mãe trabalha como doméstica. Moram no bairro, e tem mais um filho de 5 anos, 

também brasileiro. Na família falam o português e o guarani, as crianças falam e 

compreendem bem o português. 

Os irmãos SS de 6 anos e JS de 7 anos, ingressaram na escola neste ano, no mês de 

abril, já com o ano letivo em andamento. A família veio buscar trabalho e melhor 

remuneração no Brasil. O pai tem feito alguns trabalhos informais, a mãe ainda desempregada 

cuida dos filhos e da casa. Residem na parte mais carente do bairro, em condições bastante 

precárias de habitação e saneamento. Mas segundo o pai está melhor do que onde viviam no 

Paraguai, pois aqui ele vislumbra sair desta condição em algum tempo, já lá no Paraguai não 

tinha expectativas de mudança. A família não fala português, falam espanhol e guarani. 

Os alunos paraguaios matriculados nesta escola, são residentes na “favela da Sadia” 

localidade próxima a escola e às margens do Rio Paraná, vieram com a família a procura de 

condições melhores de vida, e os pais na maior parte das vezes trabalham de forma irregular 

na construção civil e as mães no serviço doméstico, também de forma irregular. 

 

 

3. O COTIDIANO E AS VIVÊNCIAS 

 

O cotidiano da escola é constituído de uma rotina que sofre poucas alterações ao longo 

do ano letivo, porém as relações que ali acontecem a tornam ao mesmo tempo um lugar que 

se reapresenta e se transforma ao longo do ano letivo. Acompanhei a rotina escolar em visitas 

duas vezes por semana, nestas ocasiões tentei não alterar a rotina escolar, para assim poder 

observar a dinâmica das relações humanas que ali ocorrem e suas particularidades. 

Realizei neste tempo conversas informais com professores e demais funcionários da 

escola, observei o recreio, a entrada e saída dos alunos, bem como algumas atividades em sala 

de aula. 

Tive a oportunidade de conversar com as crianças paraguaias e seus pais. Os pais 

foram primeiramente chamados a escola, onde foi apresentada a pesquisa e solicitada a 

autorização para a realização da pesquisa com seus filhos. 

O diário de campo foi construído com as observações diárias na escola e os relatos de 

alunos, pais e funcionários.  
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As conversas com as famílias demonstraram os motivos de cada família para a 

migração par o Brasil. As motivações em geral são em norteadas por uma busca de melhora 

da condição de vida, há um sentimento de perda do seu espaço de pertencimento. 

Cidade do Leste é a segunda maior cidade do Paraguai, e sua economia é pautada no 

comércio de importações, principalmente a venda para o Brasil. São poucos os paraguaios que 

trabalham no comercio, a maioria ainda tem raízes agrícolas, e com o crescimento do 

comercio na fronteira, acabam sendo empurrados a periferia e as ofertas de trabalho são 

poucas.  

 Conforme observa-se na fala dos pais154:  

 

“Lá não tinha onde trabalhar, daí aqui consegui um trabalho de pedreiro e 

o que ganho consigo sustentar minha família, o estudo aqui é mais forte, 

quero que ele tenho condição melhor que eu tive” (Sic - Pai de RL). 

“A gente vivia da plantação, plantava pra comer e vendia também, mas era 

muito pouco, não tinha dinheiro para comprar nada, daí foi ficando cada 

vez mais difícil...” (Sic - Mãe de SS e JS) 

“...aqui paga melhor pelo serviço, e tem muito trabalho na construção.... 

para a mulher que trabalha na casa de família também pagam melhor que lá 

e tratam melhor a gente também...” (Sic - mãe de MA) 

“aqui a gente vive na favela ali, mas está melhor do que vivia lá, tem medico 

se precisa, a escola é boa, e acha um trabalho aqui outro ali, vai se 

virando...”. (Sic - pai de LG e MG) 

 

Observei a interação das crianças paraguaias na escola, e também tive algumas 

conversas com os alunos. Pode-se destacar que há um isolamento inicial da criança paraguaia 

recém-chegada na escola. Na maioria das vezes pela dificuldade com a língua, mas também 

não só esta questão, a separação social também é observada. 

Os alunos que chegaram na escola este ano, SS e JS, são crianças com traços 

indígenas, vestem roupas simples, envelhecida, chinelo de dedo, cabelos desarrumados e 

hábitos de higiene precários. No recreio ficam sempre juntos e sem interagir com as crianças, 

estas por sua vez, as ignoram. 

Da mesma forma em sala de aula são quietos, e as professoras destacam a dificuldade 

de compreensão do português, o que atrasa o desenvolvimento escolar. 

Os alunos que já estão a mais tempo na escola, alguns já tem uma socialização melhor, 

principalmente os que já falam melhor o português. 

O sujeito estabelecido em outro País que não o seu de origem, tem sua identidade por 

inúmeras vezes negociada e colocada em prova, pois ao mesmo tempo que tem fortemente 

 
154 Entrevista concedida pelos pais dos alunos citados. [mar. 2018]. Entrevistador: Aline Josiane Acordo Mertz Peixoto. Foz 

do Iguaçu, 2018. Informação oral registrada em diário de campo.  



KERR OLIVEIRA, L.; GRASSI, J. M.; WEXELL SEVERO, L.; CARVALHO, W. R. (2019) [orgs.].  

Estudos Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional.  
ISAPE, Porto Alegre, RS. / NEEGI, UNILA, Foz do Iguaçu, PR. 

 

475 

 

estabelecida sua identidade nacional, necessita por vezes alterá-la da forma mais conveniente 

para atender os costumes locais e sentir-se inserido no novo Pais, esta liquidez da sua 

identidade pode lhe trazer o sentimento de não fazer parte mais da sua nação por completo e 

também não fazer parte desta nova nação. 

Bauman (2005) usa o conceito de “deslocamento”, dizendo que em todo e qualquer 

lugar que o sujeito se encontra, sente-se deslocado. Estar total ou parcialmente “deslocado” 

em toda a parte, não estar totalmente em lugar algum, pode ser uma experiência 

desconfortável, por vezes perturbadoras.  

Há uma grande dificuldade para acriança que vai com sua família para um novo País, 

ela precisa abrir mão de muitos de seus antecedentes culturais em prol de uma nova 

socialização no novo País, ou seja, isto implica dizer que, mais que seus pais, ela precisa 

incorporar os costumes e as regras sociais para que seja integrada rapidamente a um novo e 

diferente modelo de vida e sistema de ensino, neste sentido também, aprender um novo 

idioma, que é distinto de sua língua materna, a qual ainda é falada em família. 

LG, MG e RL, falam bem português, em conversa155 com eles, destaca-se por vezes a 

negação da nacionalidade, como se isso os fizesse pertencer ao espaço brasileiro: 

 

 

“[...] agora tenho amigos brasileiros.... brincamos...normal.... porque eu 

sempre falei brasileiro [...]! (Sic - LG)”. 

“[...] eu falo igual os outros.... são amigos agora.... a antes não porque eu 

não falava igual eles[...] (Sic - MG)”. 

“[...] a gente nem fala mais guarani [...] só fala português[...] (Sic - RL)”. 

 

 

A constatação que se faz diante destes relatos acima, é que as crianças paraguaias, 

passam pela negação de sua própria cultura para se sentirem incluídas em ambiente escolar 

brasileiro. Ou seja, o choque com uma cultura diferente da cultura de sua família, causa no 

encontro com o outro, um impacto cultural muito grande, sobretudo nas crianças que estão em 

processo de escolarização e precisam se sentir incluídas num novo território, lidando com 

costumes diferentes do seu povo, dentre eles uma nova língua 

A identidade nacional seria uma espécie de identidade “superior” a todas as demais, de 

classe, de gênero, por exemplo, isto porque, ela se impõe como niveladora de todas as 

“menores” formas de identificação que cada sujeito estabelece entre si e os outros. A nação 

serviria para traçar fronteiras entre o “nós” e o “eles” e seria fruto da aproximação entre o 

 
155 Entrevista realizada em grupo com os alunos citados. [mar. 2018]. Entrevistador: Aline Josiane Acordo Mertz Peixoto. 

Foz do Iguaçu, 2018. Informação oral registrada em diário de campo.  
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território domiciliar e a soberania individual do Estado. A identidade nacional seria, então, 

uma forma prioritariamente de exclusão (BAUMAN, 2005). 

Deslocado, fragmentado, desorientado, um sujeito líquido que salta constantemente 

em busca do desconhecido, porque o importante não é o objetivo, mas o próprio processo. O 

autor descreve o perigoso caminho traçado na fluidez das identidades, concluído que as 

identidades flutuam no ar, algumas por escolhas do próprio sujeito, mas outras infladas e 

lançadas pelas pessoas em sua volta, “é preciso estar em alerta constante para defender as 

primeiras em relação às últimas” (BAUMAN, 2005, p 29). 

Sobre as crianças que chegam na escola, em conversa com os professores da escola, 

todos concordam que inicialmente a adaptação é difícil. “a eles quando chegam não sabem 

falar português daí ficam quietinhos assim, não se misturam com as outras crianças”.  

Também sobre a convivência das crianças o relato é unânime, os paraguaios são 

discriminados pelas outras crianças. “Dá dó deles, porque as crianças tiram saro, da roupa 

deles, porque são bem pobrezinhos, chamam de indiozinhos, uns ficam no canto, outros ficam 

irritados e querem bater nas outras crianças”. “mas é até fazer uma amizade e começar a falar 

português, que daí já vão brincando junto, mas leva um tempo”. (fala das zeladoras da escola) 

Bauman (2005), faz uma crítica de uma visão ingênua de que a construção de 

identidades é algo sempre bom, porque ele enfatiza que a busca por um sentido de 

pertencimento num grupo pode favorecer mais a demarcação de diferenças que sejam 

transformadas em desigualdades, gerando conflitos e intolerâncias nacionalistas, religiosas, 

políticas, étnicas, culturais etc. 

Souza Santos (1993), afirma que as identidades culturais não são rígidas nem, muito 

menos, imutáveis, elas são resultadas de processos de identificação. Mesmo as identidades 

mais sólidas, apresentam-se em constante processo de transformação, identidades são, pois, 

identificações em transição. 

Bauman (2005), conclui que o processo de adequação a uma identidade não pode 

separar ou dividir, na mesma medida em que identifica e une. São funções complementares da 

identidade, que por vezes se confundem com aquelas de segregar, isentar e excluir.  

As identificações, além de plurais, são impregnadas pela hierarquia das diferenciações, 

existe um questionamento sobre suas referências, em que se apresenta como o eu e o outro, 

numa situação de carência e por isso de subordinação (SOUZA SANTOS, 1993). 

Elias & Scotson (2000), discutem que nas relações entre estrangeiros e nativos, 

existem dois grupos, os estabelecidos e os outsiders:  
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Quando o diferencial de poder é suficientemente grande, um membro de um 

grupo estabelecido pode ser indiferente ao que os outsiders pensam dele, 

mas raramente ou nunca é indiferente à opinião de seus pares. A autoimagem 

e a auto estima de um indivíduo estão ligadas ao que os outros membros do 

grupo pensam dele. (ELIAS & SCOTSON, 2000, p 40). 

 

 

Um grupo fortemente estabelecido exerce sobre o outro (outsiders) a exclusão e a 

estigmatização, são armas poderosas para o grupo de estabelecidos preserve sua identidade e 

afirme sua superioridade, mantendo os outros a sua margem. (ELIAS e SCOTSON, 2000). 

As relações entre os locais e os estrangeiros são constantemente impregnadas por 

conceitos pré-estabelecidos a respeito um do outro, por exemplo, os rótulos que são atribuídos 

a esta ou aquela nacionalidade, um é tratado como preguiçoso, inferior, e o outro como 

esperto e superior. Assim são pré-estabelecidas as identidades no contexto escolar também, 

haveria uma segregação entre os grupos, os locais que são melhores e assim superiores aos 

estrangeiros.  

Neste aspecto o aluno paraguaio pode enfrentar na escola a discriminação por parte 

dos colegas, e pode ver a necessidade de se adequar à cultura e hábitos dos outros alunos para 

ser aceito, adequando assim a sua identidade.  

Hall (2001), discute as identidades modernas que estão “descentradas”, deslocadas ou 

fragmentadas, tal fato seria uma das consequências da globalização sobre a representação que 

os sujeitos fazem de si, individual ou coletivamente, e dos outros. Nesse sentido a identidade 

se altera de acordo com que o sujeito é representado ou questionado, além de a identificação 

não ser imutável, ela é caracterizada como um processo de ganhos e perdas.  

O autor destaca ainda que a Identidade está relacionada com a transformação na 

“modernidade tardia”, especificamente ao processo de mudança identificada como 

“globalização” e o “impacto sobre a Identidade cultural” (HALL, 2001). 

A professora AM156, que está a mais tempo na escola, relata que há 5 ou 6 anos 

começaram a estudar paraguaios na escola, e que o número de alunos desta nacionalidade já 

foi bem maior que hoje. Ha quatro anos atrás a escola tinha mais de 10 alunos paraguaios, que 

ficavam o dia todo na escola, para fazer o reforço no contra turno, almoçavam na escola. 

 

 

 
156 Entrevista realizada com a professora AM. [mar. 2018]. Entrevistador: Aline Josiane Acordo Mertz Peixoto. Foz do 

Iguaçu, 2018. Informação oral registrada em diário de campo.  
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“[...] à já teve bem mais paraguaios, teve uma época que eram muitos, acho 

que quando as coisas estavam mais difíceis lá eles vinham muito pra cá… 

agora tem pouco […] [sic]”. 

 

 

O relato da professora também da conta da dificuldade dos alunos na adaptação. 

   

 

“[...] é sempre a mesma coisa, eles vêm muito atrasados de lá, o Ensino é 

muito fraco, daí chagando aqui não conseguem aprender, e ainda mais 

porque não entendem a gente […] [sic]”. 

 

 

Em conversa na sala dos professores, concordam com o relato acima, sobre a 

inferioridade que acreditam ter do Ensino no Paraguai em relação ao brasileiro.  

Quanto a dificuldade de aprendizagem dos alunos, todos concordam também que o 

não domínio do português impede o desenvolvimento da aprendizagem. No entanto quando 

pergunto se os professores falam espanhol, nenhum deles diz falar fluentemente, a maioria diz 

falar “portunhol”, uma mistura do português com espanhol, que afirmam ser como a maioria 

das pessoas que moram e Foz falam. 

Quanto a cultura paraguaia, pergunto se há algum trabalho de valorização e troca 

cultural entre os alunos, os professores relatam157 que não, o currículo segue o padrão do 

Estado do Paraná e são abordados conteúdos tradicionais, uma professora conclui da seguinte 

forma, “ é o currículo padrão de Ensino né, o que se ensina aqui é o mesmo que se ensina em 

Santa Helena por exemplo, tudo igual…”, destaca portanto, que as particularidades culturais 

da escola não são abordadas no processo de Ensino. 

Observa-se que a escola, mesmo em região de fronteira que recebe anualmente alunos 

estrangeiros, segue os moldes da educação tradicional, direcionada ao público homogêneo 

constituída apenas de brasileiros, e desta forma, negligencia a existências de outras culturas e 

nacionalidades neste ambiente.  

As práticas no cotidiano escolar, estão ainda enraizadas no tradicionalismo, em uma 

educação padronizada e que prioriza padronizar também seus educandos. 

 

 

A cultura escolar dominante em nossas instituições educativas, construída 

fundamentalmente a partir da matriz político-social e epistemológica da 

modernidade, prioriza o comum, o uniforme, o homogêneo, considerados 

como elementos constitutivos do universal. Nesta ótica, as diferenças são 

 
157Entrevista realizada com os professores em sala dos professores no horário do recreio. [abr. 2018]. Entrevistador: Aline 

Josiane Acordo Mertz Peixoto. Foz do Iguaçu, 2018. Informação oral registrada em diário de campo.  
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ignoradas ou consideradas um “problema” a resolver (CANDAU, 2011, 

p.241). 

 

 

Um ambiente rico em diversidade cultural, em que a troca de tradições, hábitos, 

histórias seria enriquecedora para o processo de aprendizagem. Contudo, está diversidade é 

anulada, fecha-se os olhos para esta particularidade da escola de fronteira, e caminhasse como 

um padrão de escola tradicionalmente vivenciada apenas por brasileiros.  

Há relação entre educação e cultura, já que ambas criam interferências e alterações 

entre si. E por ser a região de fronteira um espaço comum para relações humanas, e, por 

conseguinte, o espaço de relações culturais, todas as instituições sociais poderão estar ligadas 

a esta identidade cultural (MOREIRA & CANDAU, 2007). 

A escola é uma das células que compõem a sociedade, o que a faz viva tão quanto a 

sua estrutura totalizante, por isso a escola traz dinâmicas criativas de renovação e inovação. 

Há quem pense a escola como fomentadora da sociedade, no entanto se percebe o contrário: é 

a sociedade que gera sua escola, sem que isso signifique ferimento das autonomias existentes 

tanto na sociedade quanto na escola (CORTELLA, 2008). 

Faz-se necessário que a escola assuma sua atuação de diálogo, desenvolvimento e 

enriquecimento cultural. As ações devem ser verdadeiramente fomentadoras de cidadania, de 

vivência social, de aprendizado de regras, mas sobretudo de sólidas relações sociais 

amparadas em equidade, justiça, respeito, autonomia e liberdade, de maneira a confluir o 

conhecimento para um progresso emancipatório.  

A escola tem um papel importante na perspectiva de reconhecer, valorizar e 

empoderar sujeitos socioculturais subalternizados e negados. E esta tarefa passa por processos 

de diálogo entre diferentes conhecimentos e saberes, a utilização de pluralidade de 

linguagens, estratégias pedagógicas e recursos didáticos, a promoção de dispositivos de 

diferenciação pedagógica e o combate a toda forma de preconceito e discriminação no 

contexto escolar (CANDAU, 2011).  

 

 

3. ESCOLA NO CONTEXTO DA FRONTEIRA 

 

A fronteira como espaço de socialização é frequentemente problematizada pelas 

ciências, a pesquisa nesta perspectiva, torna-se interdisciplinar por contemplar várias áreas do 
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conhecimento que procuram responder aos questionamentos acerca do tema e também faz da 

fronteira uma comunidade que por si só é capaz de produzir sociabilidades.  

O espaço fronteiriço vai muito além de uma linha ou marco de delimitação entre duas 

nações, é um espaço de inter relações, de multiculturalidade, acima de tudo um espaço onde 

ao mesmo tempo em que as identidades de cada povo se distinguem, constroem-se uma 

identidade particular, onde as culturas interagem, se unem e se distinguem.  

É através do exercício da cultura, que os indivíduos criam uma identidade grupal, 

representada pela reprodução de determinados atos, práticas e valores que são compartilhados 

entre cada grupo, como se este necessitasse se afirmar, só assim garantindo sua existência.  

Entendemos que a educação e o papel da escola em área de fronteira ainda se 

constituem como grandes desafios para a integração e as relações de multiculturalidade e 

interculturalidade, entretanto, acreditamos que muitos avanços já ocorreram e muitos ainda 

estão por vir de forma a transformar o processo de ensino/aprendizado cada vez mais 

democrático, respeitando as especificidades locais e individuais. 

Certeau (2008), considera que toda atividade humana pode ser cultura, mas ela não o é 

necessariamente ou, não é forçosamente reconhecida como tal, pois, para que a cultura se 

constitua, não basta ser autor das práticas sociais; é preciso que essas práticas sociais tenham 

significado para aquele que as realiza. 

A educação e o papel da escola em área de fronteira ainda se constituem como grandes 

desafios para a integração e as relações de multiculturalidade e interculturalidade, visto que se 

não existem práticas que possibilitam o seu aparecimento isso pode tornar a presença de 

outras culturas num mesmo espaço invisíveis.  

A escola é neste contexto, um importante veiculador de uma identidade nacional, 

pautada em valores e representações cívicas que aludem a um ideal identitário e de civilidade, 

que fundamenta a força do país sobre os demais.  

Entretanto, devemos levar em consideração também que a escola deve procurar 

considerar a realidade do aluno para que este se sinta pertencente ao mundo e se considere um 

agente de mudanças. Para tanto, a escola deve procurar trazer para o processo de ensino, 

aspectos locais relacionados à vivência dos alunos. 

As escolas brasileiras, responsáveis por atender a essa diversidade cultural, apresentam 

características peculiares, encontram-se muito próximas da linha de fronteira, entre Brasil e 

Paraguai, atendem alunos provenientes do país vizinho, são escolas públicas e por isso 
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atendem a um currículo e uma estrutura funcional padronizadas e pautadas na legislação 

educacional brasileira. 

Entretanto, ao adentrar a realidade da escola, verifica-se que as mesmas contam com 

muitos alunos paraguaios, muitos dos quais nem sabem falar o português. Mas por estarem 

matriculados, por estarem naquelas salas, passam a receber todo o ensinamento dado aos 

alunos brasileiros.  

Independentemente de suas dificuldades para com a língua falada em sala, o que 

acarreta em dificuldades, pois os alunos paraguaios apresentam muita dificuldade de aprender 

e entender, na medida em que suas línguas matrizes são o espanhol e o guarani, línguas 

faladas inclusive nas relações cotidianas de família. 

O fato de existir nas escolas um currículo padronizado apenas para atender as crianças 

brasileiras, exige que se reflita mais profundamente como isto se aplica na escola que vive 

uma multiculturalidade.  

Na educação tradicional, o conhecimento é visto como algo concluído tem priorizado 

estes saberes concluídos e inibido a criação de novos saberes e determinando o 

comportamento social subordinado a ele (D`AMBRÓSIO,2008). 

A educação e o papel da escola em área de fronteira ainda se constituem como grandes 

desafios para a integração e as relações de multiculturalidade e interculturalidade, visto que se 

não existem práticas que possibilitam o seu aparecimento isso pode tornar a presença de 

outras culturas num mesmo espaço invisíveis.  

A escola constitui-se como campo de socialização do conhecimento, e isto se dá por 

meio das relações sociais. Os processos educativos só podem ser analisados quando os 

abordamos como práticas das ciências sociais, pois as relações vividas pelos sujeitos 

influenciam no processo de ensino e de aprendizagem (FRIGOTTO, 2008). 

A escola tem como responsabilidade dois pontos principais, primeiramente repassar os 

conhecimentos, tradições e valores através das gerações, mas ao mesmo tempo preparar o 

sujeito para a busca do novo, novos conhecimentos, comportamentos e valores, pautados no 

respeito, solidariedade e cooperação com o outro (D’AMBRÓSIO, 2008). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em todos as relações humanas se encontra cultura, são as interferências pessoais, 

realizadas nos contextos sociais onde estão inseridos, é o que permeia as identidades nas 

vivências e contatos de relações da sociedade. O ser humano é o resultado das relações sociais 

e isso vai moldando sua identidade, é necessário abrir mão de raízes culturais em virtude das 

novas relações sócias vivenciadas diariamente.  

Isto é visivelmente presenciado na escola de fronteira que recebe alunos estrangeiros, 

pois se trata de um espaço de interação humana, existe nas ações da escola, processos de 

constituição de identidade, de cultura e de conhecimento, que resultam na formulação da 

pessoa e de sua vivência social. A fronteira é um território rico de dinamicidades, devido sua 

genuinidade – percebida pelos seus ocupantes e definidores, por haver nela grande riqueza 

cultural, mas especialmente por estar no limite de um território (RASFFETIN, 1993).  

A escola é, talvez, o espaço em que as relações culturais afloram com maior 

intensidade, por conta da vivência do cotidiano escolar. Cada escola vive um contexto 

diferenciado, seja pela condição cultural, social ou geográfica em que está inserida. O que 

resulta da análise deste espaço escolar de fronteira, é que as relações de multiculturalidade 

não são trabalhadas neste espaço, espera-se apenas que o aluno molde sua identidade, ou seja 

torne-se brasileiro culturalmente, e se adeque ao cotidiano escolar. 

Este artigo tem a intensão de despertar no leitor o olhar para a diversidade cultural 

vivida na região em questão, para que o trabalho de reconhecimento e valorização das 

identidades da América Latina inicie com as crianças, dentro da rotina escolar, e a partir da 

escola se construir as vivências multiculturais da região de fronteira. 

Espera-se que este estudo proporcione reflexões sobre ações que pretendam formular 

processos pedagógicos qualificadores no desenvolvido do currículo escolar, como também de 

favorecer a formulação de algumas diretrizes para a ação dos docentes e da Escola na região 

de fronteira.  

A escola tem função clara, e uma delas é fazer com que o conhecimento desenvolvido 

por meio dos estudos qualifique a vivência social e seus desdobramentos. A realidade local 

precisa ser vivenciada em sala de aula, não apenas como ilustrações de conhecimentos, mas 

especialmente como caminhos de superação de afastamento entre as culturas. 

Este estudo propõe processos esperançosos de que o debate possa trazer novos olhares 

para as vivências do cotidiano escolar de fronteira, trazendo a superação de limites imperantes 
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em grande parte da sociedade desenvolvida na fronteira. Esta pesquisa não será capaz de 

resolver as dificuldades de vivências vividas na escola de fronteira, até porque não faz parte 

do objetivo da mesma, mas será um instrumento de contribuição para que o processo de 

qualificação e diferenciação da escola com diversidade cultural, desenvolvendo assim seu 

papel pleno de educação cultural e social. 
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ATUAÇÃO E DESAFIOS INSTITUCIONAIS DA UNASUL: O 

COSIPLAN E O CSDS 

 

Gabriela Mesa Casa158 

Jéssica Maria Grassi159 

 

INTRODUÇÃO 

 

A partir de uma proposta da diplomacia brasileira, a III Reunião dos Presidentes Sul-

americanos, realizada em 2004, resultou na criação da Comunidade Sul-Americana de Nações 

(CSN/CASA), a qual tinha por objetivo criar um espaço de cooperação e integração unindo o 

Mercosul e a Comunidade Andina. Mais tarde, em 2008, a CSN foi substituída pela União das 

Nações Sul-Americanas (UNASUL). Atualmente, a Unasul conta com 12 conselhos 

ministeriais e setoriais que são responsáveis por tratarem de diversos temas no âmbito 

econômico, político e social. 

Dessa forma, a presente pesquisa tem como principal objeto de estudo compreender de 

que forma ocorreu a criação da Unasul, quais seus desdobramentos e os principais desafios 

enfrentados no atual cenário sul-americano. A partir disso, busca-se também compreender a 

atuação dos Conselhos, para tanto, este trabalho limita-se a apresentar os objetivos do 

Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan), dentro do qual está 

inserida a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), e do Conselho Sul-

Americano de Desenvolvimento Social (CSDS). O primeiro escolhido por demonstrar o 

aspecto mais econômico da organização e o segundo por enfatizar seu lado político e social.  

Diante disso, parte-se da hipótese que dentro da nova proposta de integração regional 

estabelecida pelo regionalismo pós-liberal, a Unasul destaca-se por sua proposta ir além da 

 
158Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Integração Contemporânea da América Latina (PPG-ICAL) da 
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Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó). Licenciada em Filosofia pela Universidade Federal da Fronteira Sul 

(UFFS). Email: gabrielamesacasa@gmail.com 
159Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Integração Contemporânea da América Latina (PPG-ICAL) da 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). Bolsista do Programa de Demanda Social - UNILA de 

bolsas Pós-graduação Stricto Sensu. Graduada em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM). Pesquisadora colaboradora do Núcleo de Estudos Estratégicos, Geopolítica e Integração (NEEGI).  E-mail: 

jessicamgrassi@hotmail.com 
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integração econômica e dar maior atenção a temas no âmbito político e social. Contudo, 

percebe-se que são inúmeros os desafios a serem enfrentados para que a Unasul seja uma 

organização regional eficiente. Como exemplos desses desafios podemos mencionar as 

assimetrias econômicas e sociais entre os Estados, a heterogeneidade regional, bem como a 

fragilidade das instituições nacionais. 

Esta pesquisa é um estudo exploratório e será empregada a técnica de pesquisa 

bibliográfica, recorrendo-se a livros, teses, dissertações, artigos e demais fontes secundárias. 

Ademais, serão utilizados documentos oficiais da Unasul para investigar o tema proposto. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A partir do início dos anos 2000, na I Reunião de Presidentes Sul-Americanos, 

proposta do Governo de Fernando Henrique Cardoso, observou-se o alargamento da 

cooperação e da integração sul-americana, com a incorporação de novos temas à agenda 

regional - que antes eram voltados especialmente a questões econômicas e comerciais. Por 

esse motivo essa reunião é considerada o grande turning-point do regionalismo sul-

americano, quando os doze Chefes de Estado concluíram a necessidade de impulsionar a 

integração política, social e econômica e promover o desenvolvimento e a inserção global da 

América do Sul (SANTOS HONÓRIO, 2013; PADULA, 2010).  Nessa ocasião surgiu a 

proposta da Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA). 

A partir disso, na II Reunião de Presidentes Sul-Americanos cria-se oficialmente a 

IIRSA, que mais tarde foi incorporada à Unasul. A IIRSA é vista como o embrião do processo 

que culminou na criação da Unasul (SANTOS HONÓRIO, 2013). Mais tarde, a III Reunião 

de Presidentes Sul-Americanos tem como resultado a criação da Comunidade Sul-Americana 

de Nações (CSN/CASA) que amplia a ideia inicial dos doze Chefes de Estado de impulsionar 

a integração da América do Sul.  

 

 

O Brasil, ao encorajar o lançamento da Comunidade Sul-Americana de 

Nações, na reunião de Cuzco, teve um objetivo estratégico, visando tornar 

não propriamente a si próprio, mas o conjunto dos países do subcontinente, 

uma potência mundial, não só econômica mas também política. Sua 

dimensão ultrapassava, de longe, o caráter meramente comercial. O Brasil 

não abdicara do projeto de se tornar potência mundial, porém, compreendera 

que a consecução de tal objetivo passava pela sua integração com a 
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Argentina e, em uma segunda etapa, com todos os demais países da América 

do Sul (MONIZ BANDEIRA, 2003, p. 295-296). 

 

 

Em 2008, a Reunião dos Presidentes Sul-Americanos cria a União das Nações Sul-

Americanas (UNASUL), substituindo a CSN. Apesar da iniciativa ser comumente atribuída à 

Venezuela, na realidade o principal motor da Unasul é o Brasil, uma vez que à criação da 

mesma foi resposta dos objetivos da política exterior do Governo Lula para a região 

(SANTOS MARTÍNEZ, 2016). 

Com uma proposta que vai além da integração econômica, a Unasul tem como 

objetivo construir um espaço que promova a “união e integração cultural, social, econômico e 

político entre seus povos, priorizando o diálogo político, as políticas sociais, a educação, a 

energia, a infraestrutura, o financiamento e o meio ambiente, entre outros” (UNASUL, 2008, 

p.8), com intuito de diminuir as desigualdades sociais e econômicas entre os Estados. 

Com base nesse objetivo, o Tratado Constitutivo da Unasul (UNASUL, 2008) 

estabelece 21 objetivos específicos, entre eles destacamos: o desenvolvimento social e 

humano com equidade e inclusão para erradicar a pobreza e superar as desigualdades na 

região e o desenvolvimento de uma infraestrutura para a interconexão da região e de nossos 

povos de acordo com critérios de desenvolvimento social e econômico sustentáveis. Para 

execução de tais objetivos foram criados 12 conselhos, entre eles o Conselho Sul-Americano 

de Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan) e o Conselho Sul-Americano de 

Desenvolvimento Social (CSDS).  

O Cosiplan foi criado na III Reunião Ordinária do Conselho de Chefas e Chefes de 

Estado e de Governo em 2009, no Equador. Os principais objetivos deste Conselho são 

implementar a integração de infraestrutura regional e a construção de redes de infraestrutura, 

transporte e telecomunicações, visando o desenvolvimento econômico sustentável 

preservando o equilíbrio dos ecossistemas (UNASUR, 2018).  

A partir disso, a incorporação da IIRSA ao Cosiplan buscou superar a falta de conexão 

da iniciativa com os esquemas de integração regional munidos de um guarda-chuva 

institucional (SANTOS HONÓRIO, 2013). Desde a constituição do Cosiplan se retomou a 

carteira de projetos da IIRSA, apresentou-se, assim, um portfólio com 531 projetos, aprovou-

se um Plano de Ação Estratégico (PAE) 2012-2022 e uma Agenda Prioritária de Projetos de 

Integração (API), a qual conta com 31 projetos formados por 88 projetos individuais 

agrupados. Contudo, inúmeras são as críticas e os desafios que a IIRSA e o Cosiplan 
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enfrentam referentes a sua atuação e seus resultados (FERREIRA COSTA & REZER 

MENGER & TANCREDI, 2015; PADULA, 2014). 

O Conselho Sul-Americano de Desenvolvimento Social (CSDS) também foi criado em 

2009 no decorrer da III Reunião Ordinária do Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de 

Governo, seus objetivos estão relacionados a estabelecer metas para o desenvolvimento social 

regional e a criação de um fundo e de um observatório social, além da cooperação técnica 

para o fortalecimento de sistemas de proteção e promoção social (UNASUR, 2018). 

Para desenvolver tais ações, foram criados cinco grupos de trabalhos: GT 1 - 

Desenvolvimento com inclusão; GT 2 - Segurança alimentar e combate à fome e à 

desnutrição; GT 3 - Economia Social, solidária ou comunitária com inclusão produtiva e 

geração de oportunidades; GT 4 - Participação Social e GT 5 - Cooperação Regional em 

Políticas sociais. Cada grupo de trabalho conta com a coordenação de pelo menos um Estado 

membro da Unasul. Os principais objetivos destes grupos são: promover a criação de material 

de comunicação, compartilhamento de experiências e identificação de boas práticas e 

concepção e implementação de experiências piloto regionais (CONSEJO SURAMERICANO 

DE DESARROLLO SOCIAL, 2018).   

A Unasul, no entanto, enfrenta diversos desafios, dentre eles primeiramente cita-se o 

fato de que a América Latina é uma região heterogênea, desigual e diversa. Além disso, 

aponta-se, como desafios no funcionamento e na institucionalidade da Unasul, as dificuldades 

enfrentadas devido ao princípio da unanimidade no processo de tomada de decisão, o forte 

componente presidencialista da instituição, a falta de autonomia e autoridade da Secretaria 

Geral da Unasul, o baixo nível de delegação de autoridade dos Estados. Outras debilidades 

levantadas são as dificuldades de financiamento da organização e a sua intenção de abranger 

muitos campos, que torna os processos demorados e ineficazes (CARRIÓN MENA, 2013; 

BORDA, 2012).  

Portanto, para Borda (2012, p. 23, tradução nossa), “sua capacidade de atuar como um 

ator supranacional capaz de moldar ou transformar o comportamento dos Estados membros 

e/ou sua capacidade de mecanismo mediador é mínima”.  

Serbin (2009, p.16) considera ser necessário “consolidar um mecanismo regional 

complexo e uma estrutura institucional efetiva que permitam avançar na integração e na 

estabilidade, podendo converter a região em uma referência no sistema internacional 

multipolar”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir de uma nova perspectiva de integração latino americana, à Unasul deve-se o 

feito histórico de reunir os doze países sul-americano em prol de uma integração política, 

social, cultural e econômica da América do Sul, buscando a cooperação e o diálogo em 

diversas áreas como infraestrutura, desenvolvimento socioeconômico, educação, defesa, entre 

outras. A criação da Unasul reflete a vontade de impulsionar a institucionalização do espaço 

geográfico sul-americano. 

A América do Sul é considerada a quarta economia do mundo devido à suas riquezas e 

seu crescimento econômico (CARRIÓN MENA, 2013). Sua localização geográfica assim 

como aspectos históricos fortalecem a consolidação de um bloco em termos geopolíticos e 

geoestratégicos, apesar das dificuldades mencionadas anteriormente que atrasam e, muitas 

vezes, impedem a concretização dos projetos debatidos nos conselhos setoriais.  

Em suma, os objetivos firmados pela Unasul e, consequentemente, pelos Conselhos, 

podem contribuir para um desenvolvimento econômico e social mais igualitário entre os 

Estados, bem como melhorar a inserção internacional da América do Sul. Contudo, os 

obstáculos são grandes e, com a atual conjuntura política dos Estados membros, percebe-se 

pouco interesse em levar adiante projetos cujos objetivos vão além de interesses econômicos e 

comerciais imediatos. 
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DIREITOS HUMANOS E INTEGRAÇÃO – GÊNERO, SEXO, RAÇA, 

COLONIALIDADE E CLASSE. 

 

Stephany D. P. Mencato160 

 

INTRODUÇÃO  

 

Busca-se fixar as bases teóricas para um pensamento crítico dos Direitos Humanos e 

Integração, tendo por objetivo em pesquisas seguintes seguir a partir destas compreensões 

teóricas. 

A primeira parte do trabalho expõe Butler e os principais argumentos presentes na 

obra “Problemas de gênero” e a percepção do gênero como mecanismo de poder produtor do 

sexo biológico. 

Por meio da crítica de Zãnã à teoria pós-moderna e queer, se percebe a necessidade de 

complementaridade deste pensamento, bem como de uma revisão teórica que destaque os 

processos específicos de colonialidade. 

A segunda parte se compõe pelo conceito de intersecionalidade a partir de K. 

Crenshaw, ressaltando a necessidade de um pensamento de categorias sobrepostas e não 

isoladas. 

A crítica de Lugones a Quijano e a percepção da colonialidade do gênero, possibilita a 

compreensão do modo com se produz por processos coloniais a hierarquização racializada, 

generificada, sexuada e classista das sociedades latino-americanas. 

 

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada é a revisão bibliográfica crítica. Analisa-se principalmente a 

obra “problemas de gênero” de Judith Butler e “colonialidade e gênero” de Maria Lugones, 

articula-se com autores como Foucault, Quijano e Mignolo. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O feminismo queer de Judith Butler se destaca ao colocar sob suspeita o sujeito 

político, a categoria mulher denunciando à incorporação e a compreensão dada de um 

indivíduo político biologicamente feminino, ocidental, de classe média, branca e 

heterossexual. 

Sujeito político que silencia e invisibiliza outras subjetividades das quais teorias 

clássicas se autodeclaram representantes. A hipótese de Butler (2003, p. 9-10) demonstra a 

produção da naturalidade do feminino/masculino por meio de atos performativos 

discursivamente instaurados e compulsórios. 

Por meio de uma pesquisa genealógica a autora explica categorias fundacionais do 

sexo, gênero e desejo como efeitos específicos de poder. 

Entende que o tradicionalmente chamado de origem e causa das categorias identitárias 

são na verdade efeitos de dispositivos enquanto conjuntos articulados de instituições, práticas 

e discursos com pontos de origem múltiplos e difusos. 

Dentre estes, como instituições definidoras, produtoras destes efeitos, o falocentrismo 

e a heterossexualidade compulsória se instauram como regimes de poder/discurso impondo 

identidades de gênero distintas (masculinas ou femininas), por tanto binárias, internamente 

coerentes no âmbito de uma estrutura heterossexual. 

Uma ruptura importante que se faz é a crítica da autora à distinção sexo/gênero como 

biológico/cultural, ou ainda natural/constructo social. Gênero em BUTLER (2003, p. 24-25) 

não é compreendido somente como espaço de constructo social, inscrição cultural de 

significado sobre um corpo naturalmente sexuado. 

São as relações de poder que produzem o efeito de um sujeito, e deste indivíduo com 

um sexo supostamente pré-discursivo quando ao mesmo tempo ocultam a própria operação de 

produção discursiva. 

Gênero designa o aparato de produção mediante o qual os próprios sexos são 

estabelecidos. Rompe-se com a ideia de uma imutabilidade biológica, o sexo é tido como uma 

categoria genderizada. 

Estabelecido por dispositivos de produção de gênero, que mais do que atribuírem 

significados a diferenças biológicas, se instauram como meios discursivos pelos quais se 

produz e naturaliza o sexo binário (masculino/feminino) e suas hierarquias sociais. 
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O indivíduo é tido como construção de seu tempo, o gênero o processo normativo que 

o produz. Norma diariamente expressa e reiterada compulsoriamente, tendo como efeito a 

repetição de performances binárias masculinas ou femininas em uma realidade de 

heterossexualidade binária hegemônica compulsória, que instaura ai as suas condições de 

reprodução e legitimação social. 

“A performance consiste na reiteração de actos, citando a perfomatividade e já implica 

um sujeito (construído pelo processo de performatividade)”. (OLIVEIRA; PINTO; PENA; 

COSTA, 2009, p. 5). Sendo que muito antes de uma liberdade performática, o que Butler 

denuncia é a violência com que a norma de gênero e suas instituições falocentricas e 

heterossexuais atuam sobre o corpo individual e lhe atribuem significados. 

Algumas críticas feitas à proposta de feminismo queer são sinteticamente expostas por 

Zãnã (2010, p. 1-5), dentre estas a principal é a de que em seu esforço para gerar um discurso 

e teoria alternativos o queer se converteria em uma arma do sistema capitalista global. 

Ao questionar identidades e categorias essencialistas usadas por vários movimentos 

para defender e reivindicar direitos, assegurando suas formas de vida e cultura, a partir de 

afirmações de gênero, classe ou raça. 

Não fornecendo ainda análises completas do contexto histórico, político, social, 

econômico, cultural atual. Ficando adstrito a subjetividade de cada indivíduo e sua luta 

pessoal, inexistindo o compartilhamento de identidades comuns, a luta de categorias, tão 

somente a afinidade de práticas sexuais não normativas. 

Frente a estas críticas, resta o problema de ao não questionar-se as identidades, 

afirmando-as em sua essencialidade/naturalidade, se ressaltar afirmações de gênero e 

sexualidade, classe e raça como categorias universais e naturais, categorias separadas e com 

produções próprias. 

Não se expõe a violência compulsória dos dispositivos que produzem e legitimam 

estas categorias, que hierarquizam socialmente o continuum da espécie humana e, buscando 

romper para com estas hierarquias os movimentos seguem reafirmando estes mecanismos de 

definição das vidas que tem valor. 

Como expõe Phela (1990, p.437) estas individualidades são ocultas e como 

consequência tem-se a reafirmação de processos violentos de imposição identitária sobre os 

corpos, recusando-se ainda a reconhecer os processos de luta e resistência múltiplos 

individuais frente a estes processos de fixação da normalidade. 



KERR OLIVEIRA, L.; GRASSI, J. M.; WEXELL SEVERO, L.; CARVALHO, W. R. (2019) [orgs.].  

Estudos Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional.  
ISAPE, Porto Alegre, RS. / NEEGI, UNILA, Foz do Iguaçu, PR. 

 

493 

 

Qual seria a saída? É possível conciliar de modo complementar estas ideias? O que se 

faz necessário é uma perspectiva de luta política que parta da materialidade dos corpos, capaz 

de reivindicar um direito que reconheça a fabricação discursiva das identidades, e dos 

sujeitos. 

O desafio da intersecionalidade é exposto para os direitos humanos e para o 

pensamento de integração, como propõe o feminismo negro norte-americano. 

Dispensa-se a hierarquias entre pilares analíticos de sexualidade, gênero, raça, classe e 

colonialidade, pois “a intersecionalidade sugere que, na verdade, nem sempre lidamos com 

grupos distintos de pessoas e sim com grupos sobrepostos” (CRENSHAW, 2012, p. 10). 

A sexualidade, longe de ser tomada simplesmente como pulsões ou práticas ligadas ao 

erotismo individual, precisa ser tomada em seus processos políticos/econômicos, problema da 

população, como afirma Foucault (2010, p. 212) bem como a partir de uma 

heterossexualidade compulsória, conforme Rich (2010, p.19) e Wittig (2006). 

Gênero, como propõem Butler (2003, p. 48), entende-se como importante categoria 

analítica e política ao se consolidar como norma de construção da binariedade 

masculino/feminino e produtor de hierarquias generizadas entre estes sexos fabricados. 

Percebe-se como Foucault (2010, p. 216-217) denúncia ainda o processo de 

racialização como terceira interseção categórica, o que se amplia no trabalho de Quijano 

(2014, 757), ao formular uma teoria de produção do conceito de raça como constructo de uma 

ideologia moderna colonial. 

A teoria de colonialidade do poder compreende nos processos coloniais os eixos a 

partir dos quais se  disputará os meios de existência social: “1) o trabalho e os seus produtos; 

2) (...) ‘natureza’ e os seus recursos de produção; 3) o sexo, os seus produtos e a reprodução 

da espécie; 4) a subjectividade e os seus produtos, materiais e intersubjectivos, incluindo o 

conhecimento; 5) a autoridade e os seus instrumentos de coerção” (Quijano, 2010, p.76). 

Sendo a partir da crítica a este conceito de colonialidade de poder proposto por 

Quijano que María Lugones propõe como eixos de pesquisa a interseção entre colonialidade, 

raça, classe, gênero e sexualidade, percebendo que: 

 

 

«colonialidad» no se refiere solamente a la clasificación racial. Es un 

fenómeno abarcador, ya que se trata de uno de los ejes del sistema de poder 

y, como tal, permea todo control del acceso sexual, la autoridad colectiva, el 

trabajo, y la subjetividad/intersubjetividad, y la producción del conocimiento 

desde el interior mismo de estas relaciones intersubjetivas. Para ponerlo de 

otro modo, todo control del sexo, la subjetividad, la autoridad, y el trabajo, 

están expresados en conexión con la colonialidad. (LUGONES, 2008, p. 79) 



KERR OLIVEIRA, L.; GRASSI, J. M.; WEXELL SEVERO, L.; CARVALHO, W. R. (2019) [orgs.].  

Estudos Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional.  
ISAPE, Porto Alegre, RS. / NEEGI, UNILA, Foz do Iguaçu, PR. 

 

494 

 

 

 

Propõe que se entenda o patriarcado, os processos de produção do gênero e 

heterossexualidade compulsória permeados pelos processos de colonialidade, da cartografia 

do poder global e do Sistema Moderno Colonial de Gênero, pensando com e além de Quijano. 

Demonstra a exclusão histórica e teórico-prática das mulheres de cor, termo que 

utiliza para demarcar todas as variantes de mulheres não brancas, das lutas de libertação 

erigidas em nome da mulher (universal do feminismo clássico, branca, burguesa, 

heterossexual de classe média/alta). 

Como em Butler (2003, p. 24-25), vemos aqui a afirmação de que o que se entende 

por sexo biológico é socialmente construído por meio de processos mecânicos de produção do 

poder, que instituirão como norma os gêneros binários e a heterossexualidade, porém, além, 

se afirma um poder colonial. 

Como expõe Lugones, (2008, p. 93) estes processos de imposição de um sistema de 

gênero e heterossexualidade é tão constituído quanto constituinte do poder colonial, a relação 

entre ambos os processos é permeada por uma lógica de mútua constituição. Não podendo o 

sistema de gênero moderno, heterossexual, racializado, global existir sem a colonialidade do 

gênero, bem como este não existirá sem aquele. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A desconstrução da apresentação mística de elementos como identidade, sexo, gênero, 

raça, certamente é uma das maiores contribuições da articulação realizada. Permite perceber o 

nível capilar que o modelo capitalista de poder eurocentrado e global toma, sua capacidade 

produtiva, e a denúncia de como a colonialidade permeia todos os aspectos da existência 

social e individual latino americana. 

Uma análise futura que se proponha a pensar a construção e a efetividade dos Direitos 

Humanos e dos processos de integração latino americanas deverá partir desta compreensão 

intersecional. 
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COLOMBIA: EL PARAMILITARISMO COMO NEGACIÓN DE UNA 

PAZ ESTABLE Y DURADERA. 

 

Mauricio J. A. Alvarez161 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo analiza el fenómeno social paramilitar dentro del conflicto social y armado colombiano. Se 

considera al paramilitarismo como el principal obstáculo, como spoilers, para la consolidación de una paz estable 

y duradera después del fin del conflicto con la insurgencia subalterna de las FARC-EP y las actuales 

negociaciones entre el gobierno colombiano y el ELN. Esto, además, de los paramilitares haber tenido un 

proceso de paz, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, 2002 – 2010, en que dejaron las armas, se desmovilizaron 

y se reincorporaron a la vida civil. Pero nuevamente emergieron manteniendo un alto nivel de violencia y 

violaciones a los derechos humanos de los sectores sociales subalternos. Para poder entender esta problemática 

se cuestiona sobre el surgimiento del paramilitarismo y el porqué se perpetuán, a pesar de los procesos de paz 

que dan por finalizado el conflicto armado.  Inicialmente se analiza el concepto y la genealogía del 

paramilitarismo; como segundo se caracteriza y distingue entre mercenarios y paramilitares; después se hace una 

aproximación a la teoría gramsciana y así poder entrar en la forma como se desarrollo este fenómeno en 

Colombia. Se concluye considerando que el paramilitarismo en Colombia tiene tres aspectos que le hacen 

perpetuarse, a pesar de superado el conflicto armado: primero, el paramilitarismo se establece para la clase 

dominante colombiana en un proyecto modernizante que le permite mantener la hegemonía; segundo, se 

establece como eje de redes mafiosas dentro del mercado neoliberal con el narcotráfico y formas criminales de 

control para estabilizar esos negocios y a la sociedad; tercero, manteniendo una cultura política clientelista desde 

las armas con el control de poderes locales en relación con la clase dominante. 

 

 

Palabras-Claves: Paramilitarismo, Proceso de Paz, Sectores Sociales Subalternos. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN NECESARIA 

 

El historiador Eric Hobsbawm escribió en su libro “Sobre la Historia” que “[…] 

después de unos 150 años de declive secular, la barbarie ha ido en aumento durante la mayor 

parte del siglo XX, y no hay ninguna señal de que este aumento haya terminado” (1998, p. 

253). Tal vez este sea un mal presagio para el inicio de lectura de un trabajo académico, pero 

si algo esto apunta con claridad, es que el tema en cuestión, como fenómeno social para ser 

analizado, se descarna por su complejidad y violencia. Mucho más aun, cuando hay que 

afirmar para intentar ser fiel a las palabras de Hobsbawm que su sentencia está fuertemente 

 
161Investigador doctorado CNPq – UFSC PPGSP. 
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vigente dentro de los primeros dieciocho años del siglo XXI: En Colombia la barbarie ha ido 

en aumento. 

A pesar de la culminación exitosa del proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y 

la organización insurgente subalterna de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

Ejército del Pueblo – FARC-EP. Que pactaron la paz después de más de cincuenta años de 

conflicto armado, en un proceso de negociación que duro más de cuatro años, de 2012 hasta 

2016 (FARC-EP, 2017; VILLARRAGA SARMIENTO, 2015, p. 218). Así como también del 

proceso de negociación entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional – 

ELN (GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, ELN; 2016). La violencia, como 

dura realidad, se impone.  

Siendo el Paramilitarismo el responsable de la mayor parte de ella162. Lo que lo 

convierte en uno de los principales obstáculos o dicho de forma más osada: es el principal 

obstáculo, como spoilers, para la consolidación de la paz – peace-building – y  su 

manutención – peace-keeping (BOUTROS-GHALI, Boutros, 1992). Es posible que solo 

superando el paramilitarismo sea posible cumplir con las expectativas de una paz estable y 

duradera.  

Hay que recordar que las estructuras paramilitares hicieron un proceso de paz con el 

gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez en 2003. En ese proceso recibieron puniciones 

sustitutivas e alternativas a la dejación de las armas y muchos de sus combatientes recibieron 

amnistías e indultos (DUNCAN, 2015). 

 

 

Entre 2003 y 2006, el gobierno colombiano implementó un proceso de 

desmovilización de 37 grupos armados que integraban la violenta y mafiosa 

coalición paramilitar conocida como las AUC (Autodefensas Unidas de 

Colombia). Según el gobierno, el proceso fue exitoso, ya que más de 30.000 

personas participaron en ceremonias de desmovilización, se comprometieron 

a cesar actividades delictivas y se sumaron a programas de reinserción que 

les ofrecían capacitación, empleo y estipendios. Desde entonces, el gobierno 

ha afirmado en reiteradas oportunidades que ya no existen paramilitares en 

Colombia (HUMAN RIGHTS WATCH, 2010, p. 3). 

 

 
162En el libro Deuda con la Humanidad, del programa Banco de Datos de Violencia Política, fueron documentadas y 

sistematizadas un gran porcentaje de las violaciones cometidas por los paramilitares de 1988 hasta el  año de 2003. Los datos 

encontrados sobre las violaciones a los derechos humanos que comprenden torturas, ejecuciones extrajudiciales y 

desaparición forzada, junto con otras formas de violaciones cometidas de forma simultánea, consolidando una cifra de 1.339 

personas torturadas por paramilitares; 2.121 personas desaparecidas forzadamente; y 12.398 ejecuciones extrajudiciales 

(BANCO DE DATOS DE VIOLENCIA POLÍTICA, 2004).  La corporación Sembrar, en su libro Colombia Violencia y 

Derechos Humanos, afirma que en 1996 fueron asesinadas en Colombia el 50% de los sindicalistas que fueron asesinados en 

el mundo (CORPORACIÓN SEMBRAR, 2005, p. 42). De la misma forma el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados – ACNUR, estima que 6.939.067 personas, en su mayoría campesino, fueron desplazados forzadamente, 

como refugiados internos, entre los años de 1985 hasta 2015, (ACNUR, 2016, p. 57). 
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Para las organizaciones de derechos humanos e algunos sectores académicos, ese 

proceso de paz no fue exitoso, solo fue la construcción de un manto de impunidad 

(COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO, 2006). De la misma forma 

denuncian y cuestionan que de “[…] una población inicial de 10 o 12 mil combatientes que 

supuestamente había antes […] se han desmovilizado cerca de 20 o 22 mil troperos. ¿De 

dónde salieron esos 10 o 12 mil nuevos guerreros?”. 

Esto llevo a que “[…] poco después de la finalización del proceso de desmovilización, 

surgieron grupos sucesores en todo el país que continuaron las actividades delictivas que 

anteriormente habían desarrollado grupos bajo el mando de las AUC” (HUMAN RIGHTS 

WATCH, 2010, p. 3). Las estructuras paramilitares se rearmaron, pero sin tener cuentas 

pendientes con la justicia por sus actos criminales163. Sobre esto: 

 

 

El gobierno colombiano y algunos analistas califican a los grupos sucesores 

como “bandas criminales emergentes al servicio del narcotráfico” (o 

BACRIM), e insisten en que los grupos sucesores son un fenómeno nuevo y 

totalmente distinto de los paramilitares. Otros expertos consideran que son 

una continuación de las AUC, o una nueva generación de paramilitares 

(HUMAN RIGHTS WATCH, 2010, p. 4). 

 

 

 El paramilitarismo, como una nueva generación, muy a pesar de ser llamado 

eufemísticamente como BACRIN, no deja de ser estructuras “mercenarias” que mantiene una 

tensión belicista y siguen sembrando en Colombia el terror, el dolor y la muerte. Según el 

Instituto de Estudio sobre la Paz y el Desarrollo – INDEPAZ, de enero de 2016 hasta el mes 

de mayo de 2018 – desde que se consolido el proceso de paz con las FARC-EP y se inició el 

proceso de paz con el ELN, fueron asesinados 385 líderes de los sectores sociales sublaternos 

y defensores/as de derechos humanos en Colombia. Asesinatos que han sido en su mayoría 

cometidos  por las estructuras paramilitares. Parece que estuvieran presas a esa barbarie que 

les consume, que quisieran seguir perpetuando el conflicto armado en un espiral   de 

violencia.  

Esto genera cuestionamientos, por lo menos, inicialmente, en dos vertientes: primero, 

¿Cómo se insiere el paramilitarismo dentro de la historia de la humanidad, donde 

 
163De esas nuevas estructuras paramilitares las más conocidas por su delitos y violación a los derechos humanos son: los 

Urabeños, los Úsuga, Bloque Héroes de Castaño y las Autodefensas Gaitanistas, estas organizaciones se integraron en lo que 

hoy es conocido como el Clan del Golfo; además existen otras como los Rastrojos, el Ejército Revolucionario Popular 

Antisubversivo de Colombia - ERPAC, los Paisas, los Machos, Nueva Generación, el grupo de Magdalena Medio, Renacer y 

las Águilas Negras.  
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encontramos su aparecimiento en la historia reciente? Segundo, al encontrar que hay 

posibilidades reales  de una paz plena y estable, por haber tenido un proceso de paz que les 

permitió desarmarse, desmovilizarse y reintegrarse – DDR, a la sociedad con penas 

alternativas y sustitutivas que les dio amnistía e indulto; así como también, la superación del 

conflicto armado con las organizaciones insurgentes subalternas de las FARC-EP y el actual 

proceso con el ELN: ¿Que hace que el paramilitarismo en Colombia sea diferente a ese 

fenómeno en otros países y que se perpetué a pesar de los procesos de paz y del fin del 

conflicto armado con las FARC-EP y posiblemente con el ELN? 

Para desarrollar este ejercicio se hace necesario caracterizar al paramilitarismo como 

fenómeno social y en el debate de los sectores sociales subalternos. Para esto se busca 

caracterizarlos mostrando sus dimensiones sociológicas, políticas, históricas y jurídicas. 

Delimitarlo metodológicamente en las partes que lo conforman, pero esto sí, sin olvidar que 

dialécticamente estas partes solo se conforman por ser unidades de una totalidad concreta 

(MARX, ENGELS, 2004).  

Así como, para poder situarlos dentro de la historia de los sectores sociales se destaca 

que Gramsci define unos criterios metodológicos. Esos elementos metodológicos nos llevan a 

aspirar elucidar el papel del paramilitarismo en los intentos de los subalternos de construir su 

autonomía y de poder disputar la hegemonía. Ya que el paramilitarismo pudo influenciar para 

que los subalternos adhirieran activa o pasivamente a las formaciones políticas dominantes; a 

fortalecer la forma en que los grupos dominantes mantienen el consenso y el control; y a 

debilitar las formaciones propias de los grupos subalternos, sean de reivindicaciones de 

carácter restringido y parcial o bien sean formaciones que afirmen la autonomía integral 

(GRAMSCI, 2000, p. 182). 

De esta forma se traza un camino que lleva, después de haber hecho una introducción 

necesaria, primeramente al concepto y la genealogía del paramilitarismo; después a como el 

siglo XX se distingue entre mercenario y paramilitar; como tercero una aproximación a la 

teoría gramsciana; como cuarto momento el paramilitarismo en Colombia. Esperando de esta 

forma tener una aproximación a las preguntas enunciadas y contribuir en el debate164.  

  

 

 

 
164 De la misma forma hay que resaltar que por las delimitaciones de espacio y tiempo la forma de abordar estas cuestiones 

no tendrá la profundidad necesaria merecida, pero si se acercará a la construcción de una hoja de ruta para futuras 

investigaciones. 
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2. CONCEPTO Y GENEALOGÍA DEL PARAMILITARISMO 

 

Haciendo un intento de conexión a la genealogía del paramilitarismo se encuentra que 

como concepto está lleno de ambigüedades e imprecisiones. Tal vez lo que se acerque más a 

una descripción es entenderlos como: a) organizaciones particulares que tienen una estructura, 

entrenamiento y funciones parecidas a las de un ejército; b) no integran formalmente a la 

fuerza pública de un Estado; c) estas organizaciones se entienden al servicio de los intereses 

de un Estado o de un grupo(s) de poder; d) generalmente están fuera de la ley; y e) dentro de 

sus integrantes puede haber oficiales de la fuerza pública activos y retirados (KALIVAS, 

ARJONA, 2005, p. 25).  

Estos son algunos rasgos generales, pero hay que considerar que el paramilitarismo 

toma elementos del contexto donde se localiza y de la intensidad del conflicto donde esté 

operando. Así cambia de tamaño, de operatividad legal o ilegal y de la relación con el Estado 

– directa o por intermedio de grupos de poder (KALIVAS, ARJONA, 2005, p. 25-45). 

Pero, en su origen estas características lo aproximan al concepto inicial de mercenario. 

De forma moderna el Grupo de Trabajo sobre la Utilización de Mercenarios de la ONU define 

al Mercenario como: “[…] un combatiente que no pertenece a las fuerzas armadas de un 

Estado parte en un conflicto y principalmente actúa para obtener un beneficio económico” 

(GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA UTILIZACIÓN DE MERCENARIOS – ONU, 2016, p. 

5). Este grupo de trabajo deja claro que hay muchos vacios y ambigüedades sobre el concepto 

y que estos vacios se hacen más grandes en lo jurídico.  

Esto se hace más evidente si se retoma un poco el aspecto histórico, donde se percibe 

que los mercenarios servían al sector que más dinero les ofreciera. En muchas ocasiones, 

como se registra en la historia, el saqueo de las ciudades sometidas era la forma de pago; lo 

que también podía implicar abusos militares y hasta violaciones sexuales, principalmente a las 

mujeres (GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA UTILIZACIÓN DE MERCENARIOS – ONU, 

2016).  

Posiblemente los primeros registros sobre mercenarios se deban a los imperios del 

oriente próximo y a relatos contenidos en libros como la biblia. Estudios históricos y de 

exegesis del antiguo testamento afirman que Abrahán, el patriarca de las religiones judío-

cristianas, en el siglo XIII antes de nuestra era, lideraba un grupo que era conocido como 

habiru o Apiru. Era una especie de mercenarios que eran contratados por los reyes de las 

ciudades estado de Canaán. Generalmente estos habirus eran personas libres que habían huido 
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del poder de los reyes cananeos, mesopotámicos y del imperio de Egipto. Eran diestros en 

artes de la guerra y vendían esa capacidad al servicio del mejor postor como forma de 

sobrevivencia (BOHN GASS, LOPEZ, 2007; GOTTWALD, 1979). 

Pero de forma más clara los registros sobre mercenarios aparecen en Europa. En el 

libro “El príncipe” Maquiavel describe como en la antigua Grecia y en Roma existía el uso de 

mercenarios. La utilización de mercenarios en las guerras de la edad media fue algo habitual y 

que según los registros duró hasta el siglo XIX. Uno de los elementos que los caracterizaba 

era la motivación económica (PERCY, 2007; FOWLER, 2001). 

 

 

Los mercenarios de la Europa medieval combatían en bandas poco 

estructuradas que normalmente giraban en torno a alguien que las 

capitaneaba. Cuando no prestaban servicios a un señor, rey u otro agente que 

los contrataba, tenían fama de arrasar y saquear la campiña para sobrevivir. 

Puede que los mercenarios más conocidos de esta época fueran los 

condottieri de las ciudades-estado italianas. Los condottieri exigían a las 

ciudades-estado el pago de dinero a cambio de no atacarlas; esa extorsión, 

combinada con lo desorbitado de las sumas, fue la causa del declive de Siena 

como fuerza preponderante en la península italiana (GRUPO DE TRABAJO 

SOBRE LA UTILIZACIÓN DE MERCENARIOS – ONU, 2016, p. 13).  

 

 

Con el surgimiento de los Estados una de las principales preocupaciones era poder 

controlar a los mercenarios bajo el poder estatal. La formula creada para esto fue la 

construcción de ejércitos permanentes, lo que significó el reclutamiento y la administración de 

la tropa. Los mercenarios eran un problema creciente para el orden de una Europa que pasaba 

de ciudades estados, con reyes fuertes, para estados Absolutos (BOBBIO, 2000, p. 17 – 21).  

La capacidad bélica era una amenaza permanente. A los mercenarios se les 

consideraba problemáticos, mucho más cuando no había guerras y estaban desempleados. Con 

las normas y costumbres de la época se les consideraba de conductas poco éticas, esto por la 

crueldad en las batallas y por el hecho de combatir motivados por el dinero (PERCY, 2007). 

Es por esto que Maquiavel escribió sobre los mercenarios lo siguiente: 

 

 

Digo, por tanto, que las armas con que un príncipe defiende su estado o son 

propias o mercenarias o auxiliares o mistas. Las mercenarias y auxiliares son 

inútiles y peligrosas. Quien tiene su estado basado en armas mercenarias 

jamás estará seguro y tranquilo, porque ellas son desunidas, ambiciosas, 

indisciplinadas, infieles, valientes entre amigos y cobardes entre enemigos, 

sin temor a dios ni prohibiciones para con los hombres (MAQUIAVEL, 

2001, p. 58). 
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Los mercenarios no desaparecieron, pero como empresa económica, pasaron a ser 

parte del comercio entre los estados, en el marco del cual dirigentes de Estados negociaban 

con otros para contratar extranjeros para combatir en guerras. Esta situación va especializarse 

cada vez más hasta finales del siglo XIX.  (McCORMACK, 1993). Del siglo XVIII hasta 

finales del siglo XIX, el fenómeno que se va consolidando es la participación de extranjeros 

en ejércitos revolucionarios, motivados por la construcción de nuevos estados o por la 

superación de regímenes coloniales. Como es el caso de la independencia de los Estados 

Unidos y después las guerras de independencia en América; principalmente en las guerrillas y 

el ejército rebelde de Simón Bolívar (DE LA ESPRIELLA, 1999). Así “[…] los combatientes 

extranjeros aparecieron en los primeros movimientos revolucionarios en masa, empezando 

por las revoluciones francesa y de los Estados Unidos y siguiendo por las distintas rebeliones 

y revoluciones surgidas en Europa y el continente americano hasta fines del siglo XIX” 

(GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA UTILIZACIÓN DE MERCENARIOS – ONU, 2016, p. 

14). 

Esa situación hace distinguir entre combatientes extranjeros y mercenarios: “La 

diferenciación entre las motivaciones de ambos tipos de combatientes es esencial para 

entender las diferencias en las modalidades de reclutamiento y en el carácter de los conflictos 

en que participaban” (GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA UTILIZACIÓN DE 

MERCENARIOS – ONU, 2016, p. 14). 

 

 

En consecuencia, el reclutamiento de combatientes extranjeros y de 

mercenarios presentaba grandes diferencias. El comercio interestatal de 

mercenarios empleaba distintos sistemas, pero, por lo general, se basaba en 

acuerdos previos entre gobernantes […]. A veces se concedía a los Estados 

permiso para reclutar mercenarios de un determinado principado. En cambio, 

se reclutaba a los combatientes extranjeros en función del entusiasmo que les 

inspiraba una causa y, a menudo, aprovechando vínculos interpersonales 

previos, como ideas compartidas o un mismo origen étnico (GRUPO DE 

TRABAJO SOBRE LA UTILIZACIÓN DE MERCENARIOS – ONU, 

2016, p. 15). 

 

 

2.1 SIGLO XX: DISTINCIÓN MERCENARIOS Y PARAMILITARES 

 

En el siglo XX los mercenarios van a tomar otras características adicionales, 

principalmente después de las dos grandes guerras y con el inicio de la guerra fría. Las 

guerras de liberación que iniciaron en el continente Africano y en Asia llevaran a esos 

cambios. Es aquí donde las estructuras de mercenarios comienzan a tener diferencias con el 
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paramilitarismo, aunque no dejan de tener muchos elementos que los conectan y hasta les 

permiten operar juntos sin tener ningún conflicto. 

Modernamente esa distinción fue fruto del ejército francés. En el contexto de las 

políticas coloniales, los franceses, reprimieron fuertemente a los habitantes de Argelia y de 

Indochina (hoy Vietnam) que luchaban por liberarse del colonialismo. Francia aplico una 

estrategia contrainsurgente que significó el uso de torturas, desapariciones forzadas (ROBIN, 

2005, p. 33).  

Inauguraron la doctrina del enemigo interno, donde es preferible eliminar a un 

inocente que permitir que un subversivo quede vivo. Esta doctrina estableció la definición de 

enemigos internos dentro de una sociedad, cambió las formas de entender las fronteras, 

dejando de ser puntos físicos geográficamente, para convertirse en una frontera política-

ideológica, con la tenue delimitación del pensamiento distinto o contrario.  

Con una frontera ideológica la línea de frente es difusa y no se distingue entre 

combatiente y no combatiente. Para poder ganar una guerra en estas proporciones el control y 

la adhesión de la población definía la victoria. Pero si un poblado no puede ser controlado y 

no adhiere a la política oficial, entonces es mejor desplazarlo, incinerar el pueblo y asesinar a 

quien se oponga porque puede ser un subversivo: “[...] todo sospechoso es un muerto con la 

ejecución aplazada” (ROBIN, 2005, p. 121). 

Uno de esos especialistas franceses, Trinquier, afirmó: “el control de las masas a 

través de organizaciones es un arma básica contra la insurgencia. Si la población no coopera 

hay que buscar dicha cooperación por medio del peligro” (1965, p. 69). Este mismo personaje 

fue uno de los encargados de enseñar para el ejército de Estados Unidos las técnicas para 

aplicar la doctrina del enemigo interno y el uso de estructuras paramilitares. Esa doctrina, los 

Estados Unidos, la incorporo a su doctrina de Seguridad Nacional y la impuso a los países de 

América Latina, mediante dictaduras o por control de democracias restringidas, con la 

cooperación técnica y el adiestramiento de altos mandos de los ejércitos (COMBLIN, 1978). 

 

 

3. APROXIMACIÓN A LA TEORÍA GRAMSCIANA 

 

De este grupo de mercenarios que se está describiendo como siendo la génesis del 

paramilitarismo es interesante también localizarlos como sector de clases sociales. Marx en su 

libro “El 18 Brumario de Luis Bonaparte” describe que el lumpen-proletariado está aliado a la 
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clase burguesa a mediados del siglo XIX, cuando el proletariado intento tomar el poder en 

Francia. Marx muestra en este libro que el lumpen-proletariado es pago por la burguesía y se 

constituye en la base principal de la Guardia Móvil, con la cual es reprimido los parisenses 

insurrectos (MARX, 1980). 

 

 

Venció la República Burguesa. A su lado estaban la aristocracia financiera, 

la burguesía industrial, la clase media, los pequeños burgueses, el ejército, el 

lumpemproletariado organizado como guardia móvil, los intelectuales, los 

curas y la población del campo. Al lado del proletariado de Paris no estaba 

más que él solo. Más de 3.000 insurrectos fueron pasados a cuchillo después 

de la victoria y 15.000 deportados sin juicio (MARX, ENGELS, 1980, p. 

215). 

  

 

En esa obra de Marx se muestra por lo menos tres elementos interesantes con relación 

al tema tratado: primero, el carácter de clase de los sectores que funcionan como mercenarios 

en la llamada Guardia Móvil; segundo, el hecho que los mercenarios son usados para reprimir 

insurrecciones populares del proletariado; y tres, que esas estructuras mercenarias que están al 

servicio de la burguesía, como clase dominante y que detiene el poder, marchan al lado de la 

fuerza pública, de la gendarmería – como es bautizada por los franceses. 

Gramsci también se detienen, aunque de forma breve en entender a los mercenarios. 

Para este autor el arditismo es una formación táctica dentro de la guerra; además de esto 

considera que el uso de arditi es para un ejército “[…] un signo de su pasividad y de su 

relativa desmoralización” (GRAMSCI, 1981, p. 178). Considera también que en la lucha 

política el verdadero arditismo es propio de la guerra de posiciones.  

 

 

En las luchas actuales este fenómeno se produce a menudo: una organización 

estatal debilitada es como un ejército debilitado: entran en escena los arditi, 

o sea las organizaciones armadas privadas, que tienen dos misiones: usar la 

ilegalidad, mientras el Estado parece permanecer en la legalidad, [y] como 

medio para reorganizar al propio Estado (GRAMSCI, 1981, p. 177 - 178).  

 

 

Gramsci considera que la táctica de arditismo solo puede ser usada por la clase que 

tiene “[…] amplias disponibilidades financieras y que no está atada, en todos sus miembros, a 

un trabajo fijo. En cualquier hora del día y de la noche, estas organizaciones, que se han 

vuelto profesionales, pueden asestar golpes decisivos y atacar de improviso” (GRAMSCI, 

1981, p. 178).  
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De esta forma para Gramsci el arditi, que aquí podemos compararlo con el 

paramilitarismo, es una táctica que busca golpear, sabotear la organización de los sectores 

sociales subalternos detrás de sus trincheras, en los espacios donde han establecido sus 

posiciones, para confundirlos, para dispersarlos y generar miedo. Aparecen cuando las 

instituciones del Estado están debilitadas, las organizaciones de la clase dominante, y actúan 

en la ilegalidad, manteniendo la institucionalidad de forma legal.  

Otro elemento que aparece es que los arditis son organizaciones armadas privadas que 

reciben un pago, un salario. Lo que los establece dentro de los sectores sociales subalternos. 

Para entender esto hay que recordar que Gramsci al definir los sectores sociales subalternos 

muestra que estos sectores están divididos, desagregados, sin constituirse en clase y actúan de 

forma espontanea (GRAMSCI, 1981b, p. 51 -55). 

Al explicar Gramsci la relación de fuerzas y la forma de alcanzar la conciencia política 

colectiva, describe que hay grados de esa construcción. El grado de consciencia más 

elemental es el “económico- corporativo”, en este es posible que sectores subalternos actúen 

de forma individual y egoísta, sin importarle una relación solidaria con los otros sectores 

sociales subalternos o de identificarse con ellos (GRAMSCI, 1999, p. 37).  

Hecho que hace factible que sectores subalternos estén a favor de la clase dominante 

bien sea por lucro o por convencimiento. “El ejercicio ‘normal’ de la hegemonía […] está 

caracterizado por una combinación de la fuerza y del consenso que se equilibran, sin que la 

fuerza supere demasiado al consenso, sino, que más bien aparezca apoyada por el consenso de 

la mayoría […]” (GRAMSCI, 1981, p. 124). 

 

 

4. EL PARAMILITARISMO EN COLOMBIA 

 

Esas prácticas, como estrategia contrainsurgente, fueron incorporadas al ejército 

colombiano en su relación con el gobierno y el ejército de Estados Unidos. En 1949, el 

presidente Ospina Pérez, hizo un acuerdo de cooperación de asistencia y asesoría militar con 

el Ejército de los Estados Unidos. Fue un convenio para recibir misiones de ese país que 

asesoraran el ejército terrestre y la fuerza aérea colombiana, así como, ayudas de equipos, 

como aviones militares de transporte y de combate. Otro aspecto de este tratado fue el envió 

permanente de militares colombianos a la Escuela de las Américas del Ejército dos Estados 

Unidos (PIZARRO LEONGÓMEZ, 1987, p. 26).  
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La posición política del Ejército Nacional de Colombia se cualificó con su 

participación en la guerra de Corea, al lado de los marineros estadunidenses. Colombia envió 

un contingente que fue trenado por los militares de los Estados Unidos, y simultáneamente 

fue realizado un convenio de cooperación técnica. Esto influencio fuertemente para que el 

ejército colombiano se alinease abiertamente a la Doctrina de Seguridad Nacional 

(MELÉNDEZ CAMARGO, 2015).  Para o general Valencia Tovar, “fue una fuente de 

experiencias extraordinarias [...] que divide en dos eras la historia moderna (del ejército): la 

anterior a Corea y la posterior a esta experiencia, cuando el ejército se modernizó, aprendió a 

luchar dentro de conceptos modernos” (VALENCIA TOVAR Apud PIZARRO 

LEONGÓMEZ, 1987, p. 8). 

En la década de 1960, un grupo de oficiales del ejército colombiano, que habían estado 

en la guerra de Corea, ascendieron a la dirección del ejército. Tal grupo, establecido en la 

dirección estaban “[...] sólidamente sensibilizados en los postulados de la ‘guerra fría’, [lo 

que] facilitará la superación de la ‘adscripción partidista’ en aras de una ‘adscripción 

anticomunista’, […] configuración del moderno perfil que tomarán las fuerzas armadas” 

(PIZARRO LEONGÓMEZ, 1987, p. 9). 

De esa forma se consolidó un Ejército Nacional alineado a la Doctrina de Seguridad 

Nacional de los Estados Unidos; con una fuerte posición anticomunista; con autonomía en la 

construcción de políticas de seguridad y en la dinámica de las instituciones castrenses (LEAL 

BUITRAGO, 2011). Esa posición marco la forma de solucionar el fenómeno de las 

organizaciones insurgentes subalternas como las FARC-EP y el ELN. Lo que se convirtió en 

una “piedra en el zapato” para los procesos de paz en la década de 1980 en adelante. 

Pero aquí se hace necesario hacer una distinción del proceso en que se fue 

desarrollando el paramilitarismo y la forma en que este es incorporado en Colombia. Esto es: 

ver las características que hacen que el paramilitarismo en Colombia sea diferente a la forma 

en que fue implantado en Guatemala, Argelina, Vietnam, Perú o el Salvador, entre otros 

pueblos que han sufrido con esta forma perversa de guerra. 

Cuando el paramilitarismo es incorporado en Colombia, mediante el decreto 3398 de 

1965 y después con la Ley 48 de 1968, ya en ese país había unas prácticas de “represión y 

control” en la guerra irregular. Esas prácticas obedecen a las disputas intestinas de las elites 

liberales y conservadores y de estos dos sectores de las clases dirigentes contra los sectores 

subalternos, principalmente contra los comunistas y sectores de izquierda como el UNIR 
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gaitanista. Es una práctica guerrerista que se ampliará a muchos sectores sociales por ser 

sospechosos de encarnar “el enemigo interno”.  

 

 

Los militares colombianos cambiaron de ese modo la estrategia 

contrainsurgente, delegaron en los paramilitares “el trabajo sucio” de 

eliminar a trabajadores, campesinos, maestros, políticos y líderes sindicales 

de izquierda, por ser, supuestamente, guerrilleros de civil que habían 

infiltrado las organizaciones sindicales, políticas, la iglesia, los gremios y las 

mismas instituciones estatales (MEDINA GALLEGO, TÉLLEZ ARDILA, 

1994. p.64). 

 

 

Esas prácticas que se incorporan en Colombia dentro de la estrategia contrainsurgente 

llevaron a que el paramilitarismo tomase tres características que lo diferencian de cualquier 

otro en otros países:  

 

 

4. 1. EL PARAMILITARISMO COMO UN PROYECTO MODERNIZANTE 

 

En 1958, después de una breve dictadura militar con la cual se aplacó una violencia 

inter-partidaria entre el partido Liberal y el partido Conservador, “o Partido Liberal e o 

Partido Conservador assinaram um pacto que lhes permitiu recobrar o poder e governar em 

igualdade. O nome do pacto foi a Frente Nacional [...]” (ALVAREZ, 2014, p. 45). Ese pacto 

político que restableció la hegemonía y consolido un bloque de poder conto con el apoyo de la 

iglesia católica (PALACIOS; SAFFORD, 2012, p. 598). Herrera Zgaib (1999) considera que 

el Frente Nacional estableció la dominación del bloque burgués - latifundista, que se 

restableció como un partido de clase (HERRERA ZGAIB, 1999, p. 331).  

La clase dominante colombiana, también, hizo un pacto con la dirección del ejército 

dándoles total autonomía a los dirigentes del Ejército en la construcción de las políticas de 

seguridad pública y en la dirección de las instituciones castrenses, con el compromiso de no 

entrometerse en la política del país (LADRON DE GUEVARA, 1998). Esa situación perduro 

hasta mediados de la década   de 1990, cuando finalizó de hecho el Frente Nacional (LEAL 

BUITRAGO, 2011, p. 6; LIJPHART, 2008, p. 127).  

Se intentó modernizar el país desde una perspectiva conservadora, incluso se propuso 

una tímida reforma agraria patrocinada por la Alianza Para el Progreso. Su propósito era tener 

desarrollo, pero no permitir que los sectores sociales subalternos se organizasen, para que no 

tuvieran posibilidades de disputar el poder  (BUSCHNELL, 1994, p. 314). El campesinado, 
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que inicialmente había sido favorable a las medidas del gobierno se organizó para recibir la 

reforma agraria. Pero en 1973 los sectores más conservadores desmontaron mediante un 

acuerdo entre hacendados y el gobierno de turno todas las medidas tomadas para la 

implementación de la reforma agraria en Colombia (ECHEVERRI URUBURO, 1987, p. 226; 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 2016, p. 365). De la misma forma sectores de los gremios de la 

elite colombiana apoyaron abiertamente el Frente Nacional y se hicieron políticas que 

acabaron derechos laborales y debilitaron a los sindicatos (ECHEVERRI URUBURO, 1987, 

p. 180; PALACIOS; SAFFORD, 2012, p. 600). 

Esto llevo a un punto de quiebre en 1977, con una huelga general. La respuesta del 

gobierno fue criminalizar la protesta social, e implementar medidas represivas como el estado 

de Sítio, así como dar libertad a las fuerzas militares para reprimir y “controlar” el orden 

público. (ALVAREZ, 2014, p. 54).  

Para finales de la década de 1970 los movimientos campesinos se fortalecieron e 

hicieron varios procesos de toma de tierra, para hacer la reforma agraria, prometida, por sus 

propios medios. En las ciudades la violencia urbana aumento. Así como también las 

organizaciones insurgentes subalternas se fortalecieron en la lucha armada y, en la arena 

electoral, aparecieron nuevas organizaciones políticas subalternas con posibilidades de 

disputar la hegemonía a la clase dirigente, como la Unión Patriótica - UP (ALVAREZ, 2014). 

De la misma forma desplazaron de forma masiva a la población campesina, desde inicios de 

la década de 1980 que gradualmente, año tras año, se fueron hacinando en las villas miserias 

de las ciudades. Para 2016 el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados – 

ACNUR, estimaba que había en Colombia más de seis millones de campesinos/as 

desplazados (ACNUR, 2016). 

Esto también significa una forma de la clase política dominante perpetuarse en el 

poder y desarrollar una contrarreforma agraria, como forma de dinamizar la economía, 

inicialmente con las haciendas de café y después con la coca. Lo que muestra una 

modernización conservadora o excluyente (ESTRADA ÁLVAREZ, 2015). 
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4.2. EL PARAMILITARISMO COMO EJE DE REDES MAFIOSAS QUE LO 

PERPETUÁN 

 

El paramilitarismo fue construyendo redes mafiosas como forma de perpetuarse. Al 

lado de la apropiación ilegal de tierras y su dinámica económica llego el narcotráfico. El uso 

de los dineros de los cultivos ilícitos permitió fortalecer militarmente a las estructuras 

paramilitares y expandirse por todo el país. Esa fortalecimiento fue acompañado de un 

modelo económico neoliberal, que cuando entro en crisis el mercado del café fue sustituido 

por la coca (ESTRADA ÁLVAREZ, 2015; FAJARDO, 1979).  

Pero además de esto le permitió al paramilitarismo permear distintos sectores de la 

sociedad colombiana y establecer redes de control social de forma mafiosa, que incluyo la 

“compra” de políticos locales y algunos nacionales,  situación conocida en Colombia como la 

“parapolítica”. Duncan (2015) describe magistralmente este proceso, pero considera al 

paramilitarismo como un fenómeno de las nuevas guerras, siendo “los señores de la guerra” 

en Colombia, con una motivación racional; solo que olvida que en la compleja realidad social 

y del conflicto armado hay también una construcción y motivación ideológica que no permite 

hablar de una sola forma de conflicto sino de conflictos que se sobreponen y de un espiral de 

violencia (MEDINA GALLEGO, 2010).  

 

 

4.3. EL PARAMILITARISMO COMO CLIENTELISMO ARMADO 

 

Palacios y Safford consideran que el Frente Nacional “[…] intentó hacer una síntesis 

de la civilidad de la república liberal y el orden neoconservador. El resultado fue la 

modernización del clientelismo” (PALACIOS; SAFFORD, 2012, p. 597). Ese Frente 

Nacional duró de 1958 hasta 1990, cuando se hizo una reingeniería institucional con la 

constitución política de 1991 (ALVAREZ, 2014). Tuvo una duración de 32 años donde se 

consolido una cultura clientelista como forma de hacer política en Colombia. 

Superado el Frente Nacional, ese vacío del clientelismo lo fue supliendo en las 

regiones, poco a poco, de forma armada, el paramilitarismo.  Así “el clientelismo significó la 

reproducción de las relaciones de poder desde la óptica de los ‘favores políticos’, 

naturalizando la forma en que los ciudadanos comprenden y hacen política”. Sobre esto 

Duncan (2015) afirma que los paramilitares “[…] no están interesados en la toma absoluta del 
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poder nacional, su objetivo está trazado en construir una forma de autoridad subnacional en la 

periferia, para desde allí negociar su ascendencia sobre la globalidad del poder del país con 

las elites sociales, económicas y políticas del centro” (DUNCAN, 2015, p. 42). 
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ANÁLISE DA DINÂMICA GEOECONÔMICA E GEOPOLÍTICA DO 

TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS ILÍCITAS NA AMÉRICA 

LATINA: PREMISSAS INICIAIS PARA DISCUSSÃO 

 
Marília Aparecida Ponciano165 

Fernando dos Santos Sampaio166 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O seguinte trabalho visa apresentar a proposta de projeto de iniciação cientifica a ser 

desenvolvido pelos autores no ano de 2018. A referida proposta tem o objetivo de analisar as 

políticas de combate ao narcotráfico na América Latina, relacionando com os interesses 

empresariais e políticos das nações hegemônicas, mais especificamente os Estados Unidos.  

 A partir disso, visa discorrer sobre os desdobramentos em âmbito local que se 

apresentam a partir da dinâmica geopolítica do negócio, considerando que a adoção de 

políticas neoliberais em território latino-americano e a intensificação mundial do uso e tráfico 

de drogas visualizados a partir do período histórico estudado, acentuaram os níveis de 

desigualdade e pobreza entre a população e refletiram em uma série de problemas 

relacionados à violência urbana, disputas por territórios e rotas estratégicos e campanhas de 

repressão por parte do Estado.   

 O projeto tem por base o uso de um referencial geográfico, no qual as peculiaridades 

das formações sociais, as relações entre o local, o nacional e o global bem como o 

desenvolvimento desigual e combinado são pontos essenciais para a explicação do problema 

investigado.   

No que tange aos procedimentos metodológicos será realizado levantamento 

bibliográfico sobre ação do narcotráfico sobre o território mundial, com ênfase na América 

Latina, revisão bibliográfica sobre a discussão do papel geopolítico nas formas de controle do 

tráfico e do crime organizado em geral, levantamento de dados sobre a atuação dos Estados 

Unidos junto à segurança interna de países latino-americanos a partir do fim da Segunda-

Guerra, análise e levantamento de dados estatísticos sobre apreensões de substâncias 
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166  Doutor em Geografia. Professor Associado da Universidade Estadual do Oeste do Paraná- Unioeste. Email: 
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entorpecentes e ações dos Estados nacionais em relação à repressão ao crime organizado no 

tocante ao comércio ilegal de drogas. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Com o fim da Segunda Guerra emergem no cenário geopolítico mundial, dois grandes 

blocos econômicos que buscavam domínio e expansão de seu poder pelo globo. Esse período 

ficou marcado pela rivalidade política, ideológica, econômica e militar entre os Estados 

Unidos (líder do bloco capitalista) e a URSS (líder do bloco socialista).  A existência do bloco 

socialista colocava ao mundo a perspectiva de uma sociedade não capitalista e a reação do 

bloco capitalista levou a uma série de acontecimentos que marcaram a segunda metade do 

século XX. A corrida armamentista e aeroespacial, a disputa geopolítica pela descolonização 

da África e da Ásia, entre outros fatores, representou um aspecto da luta de classes a nível 

mundial (LOSURDO, 2015).   

Esse momento histórico é conhecido como Guerra Fria e foi o principal marco da 

ordem internacional do pós-guerra (VIZENTINI, 2004). Nos anos 1980, com ascensão de 

Ronald Reagan à presidência dos Estados Unidos uma nova ofensiva se deu contra o campo 

socialista o que acabou levando a derrota da URSS, considerada o seu principal inimigo, o 

que também marcou o fim da Guerra Fria.  

Paralelo a isso, o mundo visualizou um significativo aumento do consumo de drogas, 

iniciado na década de 60 a partir do movimento de contracultura que se intensificou nos anos 

de 1970 e 1980. Essa demanda por substâncias psicotrópicas deu-se, sobretudo, nos Estados 

Unidos e em países europeus, a partir da conjuntura mundial que montou-se com o fim da 

Segunda Guerra Mundial (OLMO, 1990). O movimento hippie, iniciado nos anos 1960, foi 

responsável pelo aumento significativo do uso da maconha nos Estados Unidos, movimento 

que se expandiu com o passar da década e perdura até os dias atuais.  

A participação efetiva dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã (1965-1963) também 

trouxe consequências para o aumento do uso de drogas no país. A heroína, antes uma 

substância destinada aos guetos urbanos começa a se infiltrar na classe média branca, 

principalmente com o uso e a dependência dos soldados americanos (OLMO, 1990). 

A participação em guerras impõe aos Estados Unidos à necessidade de produção de 

morfina. Dessa forma, solicitam ao México que aumentasse a produção de papoula e 
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construísse trechos de ferrovia para agilizar o transporte (SAVIANO, 2014). Esse movimento 

incitou a articulação da atividade de contrabando criando as bases para a exportação ilegal de 

drogas, inicialmente com os opiáceos (morfina e heroína) e depois a cocaína, para além da 

fronteira.  

Dessa forma, começou-se a desenhar as bases da estrutura do narcotráfico. Enquanto 

os Estados Unidos se apresentaram como o maior consumidor de drogas psicotrópicas, 

Bolívia, Peru e Colômbia se firmaram como produtores destas (SILVA, 2011). No que tange 

a cocaína, o carácter ilegal do cultivo, do processamento e do tráfico multiplica seu custo e 

torna a atividade altamente rentável aos exportadores. Esse momento histórico marca a 

transformação dos grupos responsáveis por pequenos negócios ilegais de contrabando em 

grandes narcotraficantes, tanto que foram inclusos entre as pessoas mais ricas do mundo. 

Com o fim da Guerra Fria e a queda do socialismo, mudam-se as prioridades da 

agenda internacional, antes ligada a atuação dos Estados Unidos em questões decorrentes do 

conflito ideológico. Surge a necessidade de fabricação de novos “inimigos” mundiais, sendo 

elencados o Narcotráfico e o Terrorismo.  Dessa forma, no ano de 1971 o então presidente dos 

Estados Unidos, Richard Nixon, estabelece uma campanha de “Guerra às Drogas”, dando 

rosto ao maior inimigo público do país e prometendo destruí-lo em sua fonte. O principal 

inimigo dos Estados Unidos transformou-se também em uma ameaça internacional, o que 

legitimou as ações intervencionistas estadunidenses na América Latina (SILVA, 2015).  

Vale ressaltar que ações intervencionistas também estavam envoltas a questões de 

cunho econômico. A partir de um discurso montado sob as premissas de segurança dos 

Estados Unidos, ratificou-se a consolidação de um sistema internacional baseado no livre 

mercado e na expansão e domínio estadunidense na América Latina.   

As iniciativas do mandado de Nixon quanto à política de enfrentamento ao 

narcotráfico (um ponto importante de ressaltar é a criação do Drugs Enforcement 

Adiministration (DEA)), deram continuidade no governo de Ronald Reagan. Na década de 80, 

Reagan constrói as diretrizes norte-americanas para narcóticos e segurança nacional, o que 

levou a destinar 69% de seus recursos administrativos à guerra as drogas no ano de 1989 

(SILVA, 2015). O combate ao narcotráfico aparece como forma de justificar a presença de 

parcerias e colaborações entre as agências de combate às drogas ilegais estadunidenses (DEA, 

FBI etc.) com as polícias locais, além das ações de vigilância, controle e repressão sobre 

territórios passarem a ser feitas em colaboração direta com os EUA.  
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Outra importante iniciativa do combate ao tráfico de entorpecentes na América Latina 

foi o Plano Colômbia. Elaborado pelo governo colombiano no ano de 1999-2000 com a 

finalidade de desestruturar as ações das FARCs (Forças Armadas Revolucionárias da 

Colômbia) e dos grupos paramilitares, contava com um expressivo auxílio financeiro dos 

Estados Unidos principalmente para a substituição do plantio de coca e para o treinamento e 

compra de equipamento militar. A Colômbia ocupa um papel geoestratégico para os Estados 

Unidos, principalmente no que tange a produção de petróleo.  

Do ponto de vista global o alinhamento com as estratégias norte-americanas, diminuiu 

a capacidade de ações soberanas sobre os territórios nacionais por governos locais. 

Tradicionalmente, utilizou-se a agenda do combate às drogas para legitimar maior atuação dos 

Estados Unidos em plano internacional, a partir do significativo financiamento a operações de 

combate ao tráfico na América Latina (SILVA, 2011).  

Do ponto de vista local, a maneira como os Estados Unidos impôs a política de 

enfrentamento ao narcotráfico, através de um sistema marcado pela estratégia de guerra e 

repressão com um pesado engajamento das Forças Armadas, tem deixado significativas 

marcas principalmente no que toca à perspectiva social dos países envolvidos.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As problemáticas desencadeadas pelo tráfico de drogas na América Latina têm sido 

enfrentadas sobre a ótica da criminalização e de políticas de repressão. A partir da conjuntura 

mundial estabelecida na Guerra Fria, essas ações de enfrentamento aparecem como estratégias 

de expansão e influencia do poder estadunidense sobre o território latino americano. 

Em países como o Peru, Bolívia e Colômbia muitos pequenos agricultores são 

dependentes de plantações ilegais para manter sua renda, considerando que o cultivo ilegal é 

mais rentável que de outros produtos. O número de pessoas vinculadas à ilegalidade se mostra 

ainda mais expressivo ao incluirmos as famílias dos agricultores e os milhares indivíduos que 

vendem a droga ou que trabalham para o narcotráfico. Essas pessoas buscam nas guerrilhas e 

nos grupos armados atuantes em âmbito rural, proteção contra a repressão e negociação justa 

com aos traficantes (VALENCIA, 2005).  

A combinação do aumento mundial do tráfico de drogas com a adoção das políticas 

neoliberais nos países latino-americanos acentuou os níveis de desigualdade entre a 
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população. Sob um panorama de crise econômica a população tende a empobrecer e os níveis 

de violência urbana se refletem a através de um sistema carcerário cada vez mais expressivo, 

aspecto que gera um meio propício para a expansão dos grupos organizados, que encontram 

na pobreza uma possibilidade de maximização de lucros (SAVIANO, 2014; LABROUSSE, 

2010, FORGIONE, 2011).   

Além desses aspectos, o tráfico de drogas e sua organização encontram meios de 

expandir sua influência por vias “legais”. Utilizam de atividades corruptas para se 

perpetuarem na estrutura do Estado, nas Instituições e serviços públicos e até mesmo no setor 

privado, historicamente estabelecendo importantes ligações com os bancos.   

Para compreender as características espaciais da distribuição e circulação das drogas 

ilegais na América Latina, torna-se necessário uma visão mais ampla na qual englobe a ação 

das empresas, governos e instituições internacionais, pois estes se tornaram importantes atores 

geopolíticos após a Segunda Guerra Mundial.  
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POLITICA DE SEGURIDAD DEMOCRATICA Y DISPUTAS POR LOS 

USOS CORPORATIVOS DEL TERRITORIO EN BUENAVENTURA-

COLOMBIA 

 

Paula Andrea Quintero Espinosa 167 

 

RESUMEN 

Este trabajo, busca evidenciar como la doctrina de seguridad democrática en los periodos de 2002-2010, época 

presidencial de Álvaro Uribe Vélez, fue funcional a los usos corporativos del territorio y al incremento de la 

violencia en el puerto de Buenaventura, siendo dirigida a eliminar todos los obstáculos de contra-racionalidades 

de los usos del territorio por la población afro-bonaverenses. Así, el escaso impacto de la perspectiva de 

seguridad asumida por la intervención estatal y la debilidad de las acciones garantistas de los derechos de las 

comunidades étnicas, han conducido a que las consecuencias de las lógicas desarrollistas y las de los actores 

armados tanto legales como ilegales se interrelacionen en la vulneración de los derechos que vive la comunidad 

afro-bonaverense. El trabajo está dividida en tres partes, una primera parte que tratara sobre  la Política de 

Seguridad dentro de un ámbito conceptual, una segunda parte, donde se discute  la seguridad democrática de 

Álvaro Uribe Vélez, y una tercera parte enfocada a Buenaventura, en cuanto a los actores tanto legales e ilegales 

que configuran el territorio corporativo.  
 

PALABRAS CLAVE: Seguridad Democratica. Territorio. Buenaventura. Violencia  
 

 

INTRODUCION 

 

En Colombia siempre ha existido un sistema político excluyente que históricamente ha 

generado una dinámica de guerra, desarrollando un modelo económico y político neoliberal 

de explotación y de monopolio de la tierra, siendo el común denominador, el problema 

estructural, es decir, una Colombia que ha tenido más territorio que Estado,  validando los 

mecanismos más perversos y corruptos, respondiendo a intereses extranjeros y paramilitares 

en el uso del territorio, con una política de marketing del miedo en pro de la “seguridad 

democrática”, un simple espejismo de una política de estado, que legitima el uso de la fuerza 

a todo costo.  

Es así, como este trabajo busca ver como la doctrina de seguridad democrática en los 

periodos de 2002-2010, época presidencial de Álvaro Uribe Vélez, fue funcional a los usos 

corporativos del territorio y al incremento de la violencia en el puerto de Buenaventura, 

 
167 Estudiante de la maestría en el programa de integración contemporánea en América Latina (ICAL), en la 

Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA). Graduada de relaciones internacionales e integración en la 

misma universidad. Email: pauandrequi@gmail.com 

mailto:pauandrequi@gmail.com
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siendo dirigida a eliminar todos los obstáculos de contra-racionalidades de los usos del 

territorio por la población afro-bonaverenses.   

Partiendo de esa idea, vamos a empezar ubicándonos en el espacio-temporal, la 

política de defensa y seguridad democrática, de 2002 a 2010, años presidenciales de Álvaro 

Uribe Vélez, caracterizados por la lucha contra los grupos “terroristas168” y el narcotráfico, 

amparándose en parte por el Plan Colombia169- made in USA, del gobierno de Andrés 

Pastrana.  

 Un periodo en el que aparece la complejidad de la transposición de diferentes 

dinámicas políticas por parte del Estado, que por un lado, expresa el contraste entre las 

políticas de continuidad de la disputa armada a nivel nacional, y el desarrollo de los acuerdos 

de paz y por otro la interacción antagónica, a nivel local, de la región pacífica entre las 

políticas de reconocimiento del sujeto étnico afrodescendiente después de la constitución de 

1991, con las políticas de apertura económica que en Buenaventura produjeron un bloqueo a 

los mecanismos de movilidad social disponibles para la población hasta antes de 1993.   

Por lo cual, según Milton Santos (1986) en uno de sus temas sobre la formación socio-

espacial, nos habla de las geografías de las desigualdades, manifestada por algo que día a día 

y a toda hora observamos y nos sensibiliza, que es la política de estado.  

Esta política de estado, nos conduce hoy en día a comprender la tensión que gobierna 

el mundo, que es la idea del mercado, el cual a los pocos nos da también la idea de 

movimiento, flujo, pero a la vez siendo cada vez más cerrado, es decir privatizando el 

territorio, convirtiéndose el mundo de las empresas, y nosotros como dice Milton Santos, 

pasamos de ser ciudadanos, a consumidores como lo vemos cada rincón de américa latina 

como un todo. Por lo cual hay que tener en cuenta que tanto los territorios como los paisajes o 

lugares están siempre impregnados de intencionalidades. (SANTOS, M. 1986)  

Para el caso de Buenaventura, es muy claro, que las intencionalidades territoriales, han 

desencadenado diseños institucionales que no proveen ni regulan bienes públicos en 

seguridad, justicia y bienestar en el territorio. Es así como esas lógicas de intervenciones e 

 
168 El acto legislativo contra el terrorismo busca otorgarle a la fuerza pública colombiana facultades extraordinarias 

para combatir este fenómeno que podrían prestarse para abusos de las garantías fundamentales de la ciudadanía. Lo anterior 

se combina con las afirmaciones del presidente Uribe de que los grupos guerrilleros y paramilitares no se pueden calificar 

como combatientes sino como terroristas lo cual tiende a borrar la distinción que establece el derecho internacional 

humanitario entre la población civil y las personas en armas. (TICKNER, A B; PARDO R. 2003 pag.68).en consecuencia los 

grupos guerrilleros son considerados en la actualidad como terroristas y no combatientes, lo cual genera efectos para su 

tratamiento desde el punto de vista de la no aplicación del DIH, y en cambio podría convertirlos en blancos para aplicarle la 

resolución 1373 del consejo de seguridad, que contempla drásticas sanciones contra los grupos terroristas y medidas para 

asfixiar su movilidad y manejos financieros.  
169  El Plan Colombia s un acuerdo bilateral constituido entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Se 

concibió en 1999 durante las administraciones del presidente colombiano Andrés Pastrana Arango y el estadounidense Bill 

Clinton con los objetivos financiar y crear una estrategia antinarcótica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/1999
https://es.wikipedia.org/wiki/Andrés_Pastrana_Arango
https://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton
https://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton
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intencionalidades han concretado acciones que han resultado contradictorias y excluyentes. 

Por un lado la construcción de infraestructura para la conexión internacional y las garantías 

para la inversión de grandes capitales privados no han tenido coherencia con los enfoques que 

propenden por el respeto y garantía de los órdenes étnico-territoriales de las comunidades. 

Es así como, según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (2015), pese 

a la alta inversión militar ejecutada en el territorio los grupos ilegales presentes, viejos y 

nuevos, se han adaptado a las intervenciones asumidas en materia de seguridad, los cabecillas, 

capturados han sido fácilmente reemplazados por otros, se han multiplicado los GAI (grupos 

armados ilegales) y el portafolio de negocios ilegales se ha diversificado. Por lo cual las 

violaciones a los derechos humanos siguen, con el agravante que la población desconfía y 

considera ilegítimas a las instituciones que proveen seguridad, por corrupción de algunos de 

sus miembros o por actuaciones de control erróneas fundamentadas en estigmatizaciones a 

algunos sectores sociales y a algunos barrios. 

Así, el escaso impacto de la perspectiva de seguridad asumida por la intervención 

estatal y la debilidad de las acciones garantistas de los derechos de las comunidades étnicas, 

han conducido a que las consecuencias de las lógicas desarrollistas y las de los actores 

armados tanto legales como ilegales se interrelacionen en la vulneración de los derechos que 

vive la comunidad afro-bonaverense.  

El trabajo está dividida en tres partes, una primera parte que tratara sobre  la Política 

de Seguridad dentro de un ámbito conceptual, una segunda parte, donde se discute  la 

seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, y una tercera parte enfocada a Buenaventura, 

en cuanto a los actores tanto legales e ilegales que configuran el territorio corporativo.  

 

 

POLITICA DE SEGURIDAD  

 

Para entender las particularidades del concepto de seguridad democrática empleado 

por Álvaro Uribe Vélez hay que comprenderlo en su contexto. Para este objetivo se tomarán 

como base las ideas expuestas por Francisco Leal Buitrago170 (2011) y Gunther Rudzit y Otto 

Nogami 2010 sobre seguridad. 

 
170  Uno de los más notables estudiosos de asuntos de violencia y seguridad, devela los infortunios e imprecisiones de 

una política “que se construyó sobre la marcha” (Leal, 2003, pág. 7). En su artículo “La seguridad: difícil de abordar con 

democracia”, publicado en 2002, hace un recuento de las acciones emprendidas por gobiernos anteriores al de Uribe Vélez 

para afrontar la seguridad de cara a las distintas amenazas: “En Colombia, el desarrollo de la seguridad nacional se dio a la 
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La concepción moderna de seguridad nacional fue un producto de la guerra 

fría, que militarizó las relaciones internacionales y afectó a los países de 

América Latina. Surgió de políticas estadounidenses, como la estrategia de 

contención frente a la Unión Soviética, y tuvo su expresión particular en 

Suramérica con la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, que comenzó a 

aplicarse a partir del golpe militar de 1964 en Brasil (LEAL, 2006: cap. 1).  

  

 

Según Gunther Rudzit y Otto Nogami, (2010) en su texto “Segurança e Defesa 

Nacionais: conceitos básicos para uma análise”, Seguridad, es un concepto tan diverso que 

dependerá de las condiciones y situaciones de los Estados, siendo competencia por ende, del 

nivel más alto de la política, definiendo cuales son los temas que deber ser de seguridad, 

según las amenazas, percepciones y vulnerabilidades ya sean externos o internas. Es decir, la 

política de seguridad nacional es el pico más alto de la decisión política de un presidente, ya 

que de ella depende según los autores, la articulación de los objetivos del país y los medios 

económicos, sociales, políticos, culturales que serán utilizadas en pro de esa seguridad. 

En el contexto colombiano, la Política de Defensa y Seguridad Democrática, de 

Álvaro Uribe, se convirtió en la compilación de toda su estrategia política; fue la “brújula” 

que dirigió el destino de todas sus políticas públicas, de las instituciones gubernamentales y 

de todas sus acciones y decisiones políticas y económicas, materializado en aumentó del 

presupuesto asignado a la defensa nacional;  

 

 

la modernización de la Fuerza Pública y en el aumento de uniformados y, 

por ende, la intensificación de operativos contra el narcotráfico y la guerrilla; 

la creación de zonas de rehabilitación; la entrega de funciones judiciales a la 

Fuerza Pública; la implementación del denominado Impuesto de Guerra 

(1.2% al patrimonio de los colombianos de clase alta), como una manera 

eficaz de financiar a la Fuerza Pública en su tarea de combatir el terrorismo; 

la creación de redes de informantes; la recuperación de las carreteras a través 

del programa “Vive Colombia, Viaja por ellas”, y por último, el diseño de un 

estatuto antiterrorista. (LEAL, 2006)  

 

  

Según, Gunther y Nogami, para lo anterior hay que tener en cuenta los procesos y 

dinámicas propias de cada Estado, ya que todos los países están en un proceso de State 

Building171. Ya que una de las causas según los autores de inseguridad de los países menos 

 
par con el Frente Nacional. Mediante la afirmación del anticomunismo, base ideológica de esta nueva concepción política, 

el concepto de seguridad nacional desplazó en importancia al de defensa nacional” (Leal, 2002). 
171  O processo de State Building pode ser descrito como o processo pelo qual o Estado não somente 

cresce economicamente e mantém a coerção governamental, mas também tem poderes políticos e institucionais, resultando 

no controle central do seu território e população, como o monopólio legítimo sobre os meios de violência dentro das 
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desarrollados, como Colombia, es dada por los bajos niveles de cohesión social y legitimidad 

del estado y sus fronteras, de sus instituciones y regímenes, y ausencia de consenso de la 

sociedad en asuntos sociales, económicos y de organización política. Por lo cual debe ser 

aplicado la seguridad del estado en términos de territorio y las instituciones y los 

representantes gubernamentales.  

En síntesis, una situación ya sea de seguridad o de inseguridad será definida en 

relación a las vulnerabilidades ya sean estás internas o externas, que debiliten las estructuras 

del Estado (territorial e institucional) y su régimen político.  Esto se sustentó en la política de 

seguridad democrática de los años 2002-2010 según Uribe “en una democracia pluralista y en 

una seguridad de corresponsabilidad (responsabilidad del Gobierno, responsabilidad de los 

ciudadanos). Pretendiendo recuperar la credibilidad y autoridad perdida en los presidentes 

anteriores, mediante la generación de confianza, transparencia y cooperación de la sociedad 

civil”172, pero que en la práctica, el presidente Uribe recuperó para el Estado el derecho al 

ejercicio legítimo de la violencia  empleando, entre otros, una estrategia en la que el miedo es 

un instrumento que busca un fin superior y es el de recuperar la institucionalidad, una 

institucionalidad a favor del usufructo del territorio por parte de empresas privadas 

extranjeras.    

Otro aspecto a tener en cuenta para hacer una política de seguridad según Gunther y 

Nogami (2010) es definir qué asunto puede ser considerado así, y si realmente es una 

amenaza real al Estado, incorporando el gobierno, territorio y sociedad173 que en el caso de la 

política de seguridad de Uribe, esa amenza real eran las FARC, mediante su lucha contra el 

terrorismo, que sería vencido por esta política, que a su vez traería confianza al inversionista, 

generación de empleo y desarrollo económico y social. Lo que denominó coloquialmente 

como “los tres huevitos” de la prosperidad: el de la seguridad, el de la promoción de la 

inversión y el de la política social. 

 

 

 

 
fronteiras, e a capacidade de permear significativamente a sociedade que é englobada por esse Estado. (RUDZIT G; 

NOGAMI, O. 2010 pag. 9) 
172  Ver Discurso de posesión del presidente Álvaro Uribe Vélez. Consultado Febrero 15, 2018, de: Periódico El 

Tiempo: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1339914  
173  O conceito de segurança deve ser aplicado à segurança do Estado – em termos de território e suas instituições – e à 

segurança daqueles que representam a territorialidade e institucionalidade dele. Ou seja, uma situação de 

segurança/insegurança é definida em relação às vulnerabilidades, tanto internas quanto externas, que ameacem ou tenham o 

potencial de derrubar ou enfraquecer as estruturas do Estado (territorial e institucional) e seu regime político (Ayoob, 1995, 

9) aput RUDZIT G; NOGAMI, O. 2010 pag. 10) 

 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1339914
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POLITICA DE SEGURIDAD DEMOCRATICA  

 

Es así como, esta política de seguridad democrática (PSD), puesta en marcha en 2003, 

tras el fracaso de los diálogos de paz en el Caguán, del presidente Andrés Pastrana, estaba 

centrada en dos ejes, por un lado, en recuperar el control del territorio por parte del Estado, 

por otro, en atacar las retaguardias de las guerrillas, incrementando la estrategia ofensiva 

contra las FARC,  “el enemigo interno” que se traducía en brindar la seguridad de la 

población nacional y denominándolos como terroristas.  

Para lograr su aceptación, el mandatario se refirió constantemente a este grupo 

subversivo y al fenómeno mencionado como “amenazas” reales, palpables y tangibles en la 

vida diaria de los colombianos, teniendo un discurso totalmente bélico (GACHARNA, 2014)   

y como lo dije anteriormente, enfocado en el “enemigo interno” las FARC, camuflando de 

cierta forma el protagonismo a otros actores armados ilegales, construyendo un marketing del 

miedo y odio. 

Cabe destacar, que este enfoque militar de la política del Gobierno Uribe, con un único 

enemigo interno: las FARC, va en contravía del texto original de la Política de Defensa y 

Seguridad Democrática, cuando se señala que: 

 

 

(…) la Seguridad Democrática se diferencia de las concepciones de 

seguridad profesadas por regímenes autoritarios, partidarios de la hegemonía 

ideológica y la exclusión política. Este Gobierno no hace suyas concepciones 

de otras épocas como la "Seguridad Nacional" en América Latina, que partía 

de considerar a un grupo ideológico o partido político como "enemigo 

interno". Nosotros predicamos que todos son bienvenidos en la democracia. 

La oposición, los que disientan de las ideas del Gobierno o de su partido, 

serán protegidos con el mismo cuidado que los amigos o 

partidarios del Gobierno (Ministerio de Defensa Nacional, 2003). 

 

 

En definitiva, lo hasta aquí expuesto, permite asegurar que el concepto de Seguridad 

Democrática en Álvaro Uribe Vélez se concentró exclusivamente en el terreno militar, en la 

protección de los ciudadanos ante amenazas de grupos guerrilleros, paramilitares y 

narcotraficantes. Pero cuando se enfatiza en lo democrático se esconden implicaciones que de 

otra forma serían rechazadas de plano por cuenta de los ciudadanos, por ejemplo la defensa 

militar o la seguridad nacional en los términos originales174. De forma tal que incluir el 

 
174  De acuerdo con Francisco Leal, en Suramérica este tipo de seguridad dio lugar a la Doctrina de Seguridad 

Nacional, según la cual, a partir de la seguridad del Estado, se garantizaba la de la sociedad, siempre y cuando prevaleciera el 

control militar por parte del Estado. Con la Doctrina de Seguridad Nacional se militarizó en América Latina el término 
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término democrático al concepto de seguridad claramente debía abordar otros temas que, 

aunque no fueran exclusivos del orden militar (seguridad educativa, seguridad de empleo, 

seguridad intelectual, seguridad en salud, etc.), tenían igual importancia en la política que se 

gestaba, sin embargo esto no sucedió en la política nacional, lo que hace entender las 

dificultades que presenta este concepto.  

Rubén Sánchez y Federmán Rodríguez explican en su obra “Seguridad, Democracia y 

Seguridad Democrática” cómo el concepto de seguridad democrática en Uribe Vélez cayó en 

un error etimológico traduciéndose en graves problemas operativos: “Decir que la política de 

seguridad democrática es democrática porque la seguridad es para todos, es basar el juicio 

en una definición poco operativa que, aunque parece ser la vía más clara, 

choca ante la dificultad de definir quiénes son todos” (Sánchez & Rodríguez, 2007).  

Por otro lado, es claro que Álvaro Uribe Vélez, supo aprovechar la coyuntura nacional, 

de fracaso de la zona de distensión y las muestras de unas FARC desafiantes y carentes de 

credibilidad, para posicionar su Política de Defensa y Seguridad Democrática también en el 

ámbito internacional, consolidando una alianza con Estados Unidos para que el conflicto 

colombiano fuese incluido en la guerra contra el terrorismo, liderada por el presidente 

estadounidense George W. Bush. 

La identificación de los tres principales grupos armados colombianos como 

organizaciones terroristas con alcance global por parte del departamento de Estado, así como 

la comprobada, participación de las Farc y las AUC (Autodefensas unidas de Colombia) en 

diversas etapas del negocio de las drogas, facilito este proceso.  Es así como el presidente 

Bush pide la autorización legislativa para que las ayudas antinarcóticos que Colombia ya 

había recibido por medio del plan Colombia pudieran utilizarse en la lucha contra el 

“terrorismo” facilitándoles el camino, para poder participar más fuerte de la política 

Colombiana, lo que conlleva a un segundo efecto de esa inserción del conflicto armado dentro 

de la lógica antiterrorista, y es la inversión directa de parte de Estados Unidos de actividades 

relacionadas a financiar  programas de protección militar. 

 

 

En su solicitud presupuestal para el año 2003 (entregada al congreso el 4 de 

febrero de 2002) la administración Bush también pidió, dentro de US$532 

millones solicitados, unos US$98 millones para financiar un programa de 

 
‘seguridad’ y se habló más de enemigo interno que de enemigos externos, señalando así a cualquier persona o grupo con 

intereses opuestos a los del Estado: “al ubicar el componente militar en el centro de la sociedad, trascendiendo las funciones 

castrenses, la doctrina se convirtió en la ideología militar contemporánea de mayor impacto político en la región” (Leal, 

2003, págs. 74-78). 
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protección militar al oleoducto caño limón- Coveñas, en el cual la empresa 

estadounidense occidental petroleum tiene amplios intereses (TICKNER, A 

B; PARDO R. 2003 pag.69)  

 

 

En este sentido y para seguir manteniendo la ayuda de Estados Unidos, Uribe asumió 

una postura activa de subordinación y con ello, los márgenes de autonomía del gobierno 

colombiano para el manejo de la política doméstica y de la política exterior, se redujeron aún 

más de lo que ya venía estando. 

Lo cual, deja en evidencia, como la plataforma de la Seguridad Democrática fue 

construida sobre una compleja base centrada en el crecimiento de la autoridad del Estado, el 

fortalecimiento institucional y un mayor compromiso de la ciudadanía. Un Estado 

superdotado de funciones y de derechos que, por momentos, desconoció el respeto de los 

Derechos Humanos y que se concentró en el uso de la vía militar para enfrentar al principal 

enemigo del bienestar de los colombianos: el terrorismo. 

Esa así, como en la práctica uno de sus obstáculos y críticas más grandes de esta 

seguridad democrática, fue el reconocimiento de la seguridad con la protección de los 

derechos y libertades fundamentales de la población,  siendo sentenciado por varias 

organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, movimientos sociales, y hasta por una 

carta al presidente el 26 de agosto de 2002, de parte de la alta comisionada para los derechos 

humanos de la ONU, Mary Robinson, la cual manifestó su preocupación acerca del 

crecimiento del paramilitarismo en Colombia, así como la posibilidad de que algunas de las 

medidas de excepción adoptadas por el gobierno podrían ser incompatibles con el derecho 

internacional de los derechos humanos y con el fortalecimiento de las instituciones civiles del 

estado.175 

Otro aspecto a destacar en esa misma línea, es la negociación con las cabecillas de las 

Autodefensas Unidas de Colombia-AUC grupo paramilitar y de autodefensa,  lo que conllevó 

al proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia que fue cuestionado ya que se 

temían las condiciones no fueran las suficientes para impedir que existiera un grado de 

impunidad en torno a materias como los crímenes de lesa humanidad o el narcotráfico, así 

como la reparación a las víctimas y que termino siendo cierto, y perjudicando seriamente a 

comunidades en todo el país. 

 
175  Ver Carta de la alta comisionada Mary Robinson al presidente Uribe, 26 de Agosto de 2002, 

http://www.hcht.org.co/documentoseinformes/documentos/excepcion/ex0201.pdf  

http://www.hcht.org.co/documentoseinformes/documentos/excepcion/ex0201.pdf
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Tenemos el caso en específico de Buenaventura, donde esos contrastes entre la guerra 

y una supuesta desmovilización en el periodo de análisis, conducen a un aumento en el 

municipio de la disputa entre los grupos armados irregulares articulados a los grupos de 

carácter nacional. Tales son los casos de los frentes articulados a las FARC y los bloques y 

frentes paramilitares, así como la presencia de grupos armados emergentes luego de ese 

acuerdo establecido entre el Bloque Calima de las AUC y el gobierno nacional en diciembre 

de 2004, Los Rastrojos, La Empresa y Los Urabeños. Así, en el periodo confluyen dinámicas 

que se articulan al conflicto armado clásico con dinámicas de disputa emergentes, luego del 

acuerdo establecido con las AUC en la región, de manera que existe ahora un mayor número 

de actores en disputa, mutación en sus identidades y atomización en sus estructuras. 

Según el informe del 2015 del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) 

durante el periodo de 2000 a 2004 la guerrilla de las FARC, que tenía presencia en el 

territorio, emprende una escalada de sus acciones armadas y junto con la incursión de los 

paramilitares del Bloque Calima en el año 2000 se disparan casi todos los indicadores de 

violencia en el municipio (masacres, homicidios, asesinatos selectivos, secuestros y 

desplazamientos forzados). En el periodo comprendido entre 2005 y 2013 posterior al acuerdo 

de desmovilización establecido entre el Bloque Calima y el gobierno nacional en diciembre de 

2004, la espiral de la disputa armada que se desarrolla en el territorio escaló, aumentando el 

número de GAI (grupos armados ilegales) en disputa, la mutación y ambigüedad de sus 

identidades y la degradación en la ejecución de los repertorios de violencia (CNMH .2015 

pag.15)  

 

 

A partir de 2005 la instrumentalización de los cuerpos de las víctimas a 

través de su desaparición y/o fragmentación y la ambigüedad con la cual se 

presentan sus responsables, han configurado un conflicto que se presenta sin 

cuerpos y sin rostros, consolidando mecanismos de impunidad en el 

esclarecimiento y castigo de sus responsables. (CNMH 2015 pag.16)  

 

 

Por lo tanto, se puede asegurar que el presidente Álvaro Uribe Vélez le dio prioridad a 

un esquema militar, utilizando una gran cantidad de tiempo (prácticamente sus dos períodos 

presidenciales) en la construcción, divulgación y profundización de una definición subjetiva 

de una amenaza a la supervivencia de los colombianos. En consecuencia, lo vivido entre los 

años 2002 y 2004 con la Política de Defensa y Seguridad Democrática fue una promoción del 

miedo más que una profundización democrática, legitimando el uso de la violencia por parte 

del Estado. 
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DISPUTAS POR LOS USOS DEL TERRITORIO EN BUENAVENTURA 

 

La ubicación geoestratégica176 de Buenaventura como puerto internacional junto con 

la existencia de este tipo de Estado como el que represento Uribe, no proporciono ni regulo lo 

público, posibilito el progreso de una creciente economía ilegal en el territorio, que confluye 

con la economía legal, y se conjugan. La conformación histórica de esta ciudad expresa 

antagonismos entre un ordenamiento socio-territorial afro que articula los ámbitos rurales y 

urbanos del litoral y el desarrollo de una economía portuaria que funciona como puente entre 

la economía nacional y la internacional. 

Durante la década de los noventa con la privatización del puerto aumentan los 

intereses y los capitales de las élites pertenecientes a los centros económicos del país, no solo 

por el incremento de la importación y exportación de bienes y servicios sino también por los 

dividendos que emergieron de las actividades relativas a la operación portuaria que fue 

privatizada desde 1993. 

Esta privatización del puerto de Buenaventura, conllevo a que empresas se instalen en 

la localidad, y en ese sentido según Maria Laura Silveira (2007) , esto, modifica la ecuación 

del empleo y la estructura del consumo incluyendo tanto los consumos más productivos 

ligados al campo y a la industria como el consumo consuntivo y los consumos inmateriales 

como la educación, la cultura y el esparcimiento; pero además se transforman la construcción 

y el uso de las infraestructuras, la composición del presupuesto y la estructura del gasto 

público. Todo tiene que ser preparado para la implantación de la corporación. También 

cambia el comportamiento de las otras empresas y la imagen del lugar, por los impactos en los 

comportamientos individuales y colectivos, especialmente cuando la ciudad es pequeña. 

(Silveira, M. L. 2007 pag11) y para eso también necesita de un Estado que tengas políticas a 

favor de esa inserción y mantenimiento.  

En este sentido, Maria Laura Silveira (2007), habla de los usos jerárquicos del 

territorio, porque se amplían los contextos, la región y la ciudad crecen, esa porción del 

territorio nacional participa más abiertamente de la globalización, pero con un uso 

diferenciado y jerárquico de los recursos públicos y sociales. Predomina el orden global y el 

 
176  La ubicación estratégica de Buenaventura y su sistema hídrico la han convertido en el principal puerto marítimo 

del país sobre el océano Pacífico, pues no solo es una ciudad próxima al canal de Panamá y a las costas de Ecuador, sino que 

además es equidistante a los puertos de Vancouver (Canadá) y Valparaíso (Chile) (Departamento Nacional de Planeación –

DNP–, 2006, Documento CONPES 3410). (pag. 32) 
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acontecer jerárquico, que subordinan las demás formas de acontecer, las otras formas de vida 

y de trabajo 

Estas empresas usan el territorio como una plataforma para obtener lucro; para ellas, el 

territorio es sólo un recurso en su ecuación y no la condición de su existencia. (Silveira, M. L. 

2007pag. 23) y con un papel central en la producción y uso del territorio y de la economía, las 

grandes corporaciones son, muchas veces, parte y juez de los conflictos que ellas mismas 

crean con otras empresas, con el Estado y con la sociedad. 

Es por eso que el proceso de conflictos por el uso corporativo del territorio, es bastante 

complejo y sofisticado en buenaventura puesto que articula acciones de carácter violento y no 

violento, actores legales e ilegales y dinámicas económicas y extraeconómicas, que ocurren 

en desarrollo de los megaproyectos, ciertos negocios legales articulados al circuito portuario y 

los negocios criminales de los grupos armados ilegales. Esto va más allá del despojo violento 

y el interés de los grupos armados por controlar territorios estratégicos para el narcotráfico 

La presión para el abandono y el despojo de tierras y territorios también ha sido 

complementada por medio de acciones no violentas., por ejemplo, según el informe del centro 

Nacional de Memoria Histórica, se han denunciado intentos de apropiación de tierras por 

parte de pequeños empresarios privados quienes reclaman propiedades como propias con base 

en títulos de propiedad presuntamente falsos. (CNMH, 2015 pág. 318)  

 Esto es evidencia de la seguridad nacional, donde se le tiene que brindar “garantías” a 

las empresas para que tengan confianza al invertir, claro no importan los medios por los 

cuales esto se haga, cuando hay todo un aparato estatal que los protege dándoles la finalidad 

de este despojo jurídico es la adecuación de territorios para la apertura de negocios articulados 

al circuito portuario, como bodegas de almacenamiento de contenedores y lavaderos y 

parqueaderos, etc. 

 

 

Algunos empresarios también están aprovechando el contexto de violencia 

para especular con el precio de la tierra o acceder a los territorios adecuados 

para materializar los negocios que el auge del circuito portuario ha hecho 

rentables. Además de perder tierras y territorios, los bonaverenses están 

perdiendo espacios públicos que deterioran aún más su calidad de vida. La 

disputa y control territorial de los grupos armados ilegales ha hecho que las 

personas pierdan espacios públicos que tradicionalmente utilizaron para la 

realización de múltiples actividades personales y comunitarias. (CNMH, 

2015 Pag. 320-321) 
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Esas estrategias de violencia por el uso corporativo del territorio han jugado un papel 

determinante para la puesta en marcha de los megaproyectos portuarios y sus negocios 

conexos. La violencia y el fraude han sido completamente funcionales para el circuito 

portuario debido a que han operado como mecanismos extra económicos (es decir, no basados 

en el mercado ni en el cumplimiento de sus reglas) por medio de los cuales se ha logrado la 

apropiación de los territorios estratégicos que no se habían podido adquirir por medio de las 

dinámicas de mercado. 

 Por lo cual, según, María Laura Silveira en nombre de la eficiencia, del crecimiento, 

de la seguridad y de tantos otros epítetos hoy presentados como valores, se justifican 

comportamientos sociales y territoriales violentos. Sin embargo, ese orden significa un 

desorden para la mayor parte de la sociedad y el territorio de una nación. (Silveira, M. L. 2007 

pág. 23) 

Es así como estas lógicas y los procesos de privatización y modernización de 

Colpuertos dividieron la relación entre la economía del puerto, la sociedad local y su región. 

Al respecto, autores como Aprile-Gniset (1993) y Almario (2007) han mostrado cómo el 

puerto ha tenido un papel dual, uno frente al desarrollo social y urbanístico del territorio y 

otro frente a las redes económicas de circulación de bienes y extracción de recursos naturales 

que articulan las economías del Valle del Cauca, Antioquía, Cundinamarca y el eje cafetero 

con el comercio internacional. Coinciden estos autores en plantear que ha prevalecido una 

lógica de exclusión e inclusión que muestra cómo frente a los centros políticos y económicos 

del país los ordenamientos socioculturales de los pobladores afrodescendientes e indígenas 

han sido excluidos, mientras que los potenciales de su territorio en recursos mineros, 

madereros y pesqueros y su conexión marítima han sido fuertemente incluidos.  

Esto demuestra, una vez más, que el papel de producción y distribución de bienes 

universales pertenece al Estado y no puede ser transferido a otros agentes. Esas formas de 

convicción enmascaran, a menudo, las formas de escasez y la guerra global de lugares; es 

decir, una guerra global de empresas por lugares “productivos”. Los lugares son arreglos de 

materialidades, culturas, normas, formas fiscales, sindicales, etc.; o, en otras palabras, 

verdaderos tejidos que atraen o rechazan ciertas localizaciones corporativas. (Silveira, M. L. 

2007 pag. 24)  

Por tanto, el impacto de la dualidad económica de Buenaventura, evidente en la tajante 

división entre la dinámica económica del puerto y la de la población, parece ser uno de los 

factores explicativos de la existencia de miseria en medio de la abundancia creada en 
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Buenaventura. La crisis por la que atraviesa el circuito local y los altos índices de pobreza con 

que cuenta el municipio son, en realidad, dos caras de un mismo fenómeno: la estructura 

económica fragmentada y antagónica, es decir, una ciudad pobre y un puerto opulento.  

Según el Centro Nacional de Memoria histórica (2015) los efectos del antagonismo 

creado con la privatización del puerto entre las economías legales que se desarrollan en el 

mismo y el sobrevivir de la población bonaverense, dieron lugar al fenómeno de las bandas 

delincuenciales. Grupos que posteriormente anudaran las dinámicas armadas de los actores 

armados ilegales que arribaran al puerto. 

 

 

La existencia de las bandas delincuenciales en el área urbana de 

Buenaventura, que tuvieron su mayor crecimiento después del 

empobrecimiento que sufrió un amplio sector social de la ciudad por la 

privatización de Colpuertos, sirvió de clave de anudamiento en las 

estrategias de inserción y operación de los grupos armados ilegales que han 

hecho presencia en Buenaventura. Una de las estrategias que utilizó la 

guerrilla de las FARC en su inserción al territorio urbano fue la de realizar 

control sobre la delincuencia común en el puerto a través de las mal 

denominadas “limpiezas sociales”, buscando a través de ello legitimar 

socialmente su presencia. Por su parte, el paramilitarismo establece alianzas 

con los líderes de estas bandas y es a través de estas que conforma el 

ordenamiento de su operación en el territorio urbano. Para los agentes de la 

guerra los modos de inserción y operación en el puerto fueron cribados por 

la existencia “previa” de las bandas. (CNMH, 2015pag. 97) 

 

 

De esta manera, desde el año 2000 hasta la fecha la disputa en Buenaventura tiene un 

carácter micro focalizado, ya que las bandas están por comunas, que se inserta al conflicto 

nacional a través de la capitalización del dominio de diversas rutas de economías ilegales que 

hacen las GAI con presencia nacional, dominando las bandas existentes en el territorio. Esta 

capitalización ha sido funcional a la labor de financiadores de sus ejércitos que han cumplido 

coincidencialmente tanto los frentes guerrilleros como paramilitares que han tenido presencia 

en el puerto. (CNMH, 2015 pág. 100)  

En este sentido, la política de seguridad democrática de Uribe, con su economía 

política de guerra produjo incentivos fuertes para que los grupos armados ilegales (GAI) se 

interesaran por desarrollar mecanismos que perpetúan la des-institucionalización, lo cual 

conduce a que sus intencionalidades tengan que ver tanto con el control territorial como con el 

control poblacional, más que con un propósito antisubversivo o contraestatal. 

La violencia que se generó después del proceso de intento de desmovilización trajo 

consigo continuos enfrentamientos entre los diferentes grupos, la militarización del puerto y la 
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explosión de artefactos explosivos por parte de las FARC, configurando una nueva “geografía 

del terror”, donde hay espacios de confrontación y donde la población de cierta forma está 

sujeta a vivir presa en su propio territorio. 

Según el informe de 2015 del CNMH, las modalidades de violencia tuvieron una 

evolución diversa entre los años 2000 y 2014 

 

 

Al principio, durante el periodo paramilitar (2000 a 2004), la violencia se 

expresó principalmente por medio de masacres, homicidios, asesinatos 

selectivos, secuestros y desplazamientos forzados masivos e individuales; 

después, durante el periodo pos negociación (2005 a 2014), las modalidades 

de violencia que más se implementaron fueron la desaparición forzada, las 

oleadas de asesinatos y el desplazamiento forzado, sobre todo el de carácter 

individual. Además durante el último periodo la sevicia y la tortura se 

consolidaron como prácticas regulares del conflicto, dando lugar a la 

perpetración de desmembramientos humanos y al surgimiento de lugares de 

horror como los cementerios clandestinos y las casas de pique. (CNMH, 

2015 pag. 213- 214) 

 

 

Ahora bien, además del engranaje que establecieron los grupos paramilitares con las 

bandas delincuenciales, su capital social se consolidó con las alianzas que establecieron con 

diversos agentes del Estado, en particular con miembros de la fuerza pública. De esta manera 

su poder de inserción en el contexto local no dependió solamente del capital económico y 

militar en el ejercicio de la violencia, sino también de la naturaleza ideológica de este grupo al 

asumirse pro-Estado, lo cual siguiendo a Ávila (2010) facilitó la capitalización de estas 

alianzas.   

En este sentido, la política de seguridad democrática de Uribe, redujo las 

complejidades de las disputas por el uso del territorio, en su lógica de acabar con el terrorismo 

lo que hizo fue aumentar un aparato bélico, de corrupción, injusticia y más violencia, que a 

los únicos que beneficio fue a las empresas expropiadoras extranjeras.  

 

 

CONSIDERACIONES FINALES  

 

La sostenida y permanente mención de las amenazas a la seguridad de los 

colombianos y de la Seguridad Democrática como el mejor camino para enfrentarlas y 

derrotarlas, le sirvió al presidente Uribe Vélez para profundizar la percepción de inseguridad 

en el entorno nacional. En otras palabras, promovió el temor para fortalecer la citada política 
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de Defensa y Seguridad Democrática y justificar de esta manera la extralimitación de las 

funciones del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos. 

El matiz de lo democrático en el concepto de seguridad intenta restarle importancia a 

los asuntos militares y le proporciona un uso más eficaz, con lo cual logra su cometido 

mezclando un sentimiento de patriotismo y nacionalismo que apunta a marcar el discurso 

propuesto. Si no se le hubiera dado el empuje necesario al uso político del concepto de 

Seguridad Democrática (rentabilidad política), de seguro no hubiera sido tan exitoso como 

finalmente resultó. El problema de esta política fue que se concentró solamente en las 

amenazas derivadas de actividades como el narcotráfico, el tráfico de armas, el secuestro, la 

extorsión, el homicidio y las finanzas ilícitas; y se olvidó del componente democrático. El 

mayor logro de la política de seguridad democrática durante el gobierno del presidente Álvaro 

Uribe Vélez no fue derrotar al terrorismo sino legitimar el uso de la violencia por parte del 

Estado. 

Con el incremento de la violencia en Buenaventura durante la última década se han 

generado procesos de expulsión masiva de la población de la zona rural y de la zona urbana, 

de despojo de sus territorios y de la pérdida del control territorial ejercido por las 

organizaciones étnico territoriales y por la comunidad que ha habitado históricamente esta 

región del país.  

Así, el escaso impacto de la perspectiva de seguridad asumida por la intervención 

estatal y la debilidad de las acciones garantistas de los derechos de las comunidades étnicas, 

han conducido a que las consecuencias de las lógicas desarrollistas y las de los actores 

armados se interrelacionen en la vulneración de los derechos que vive la comunidad 

afrodescendiente. 

Es fundamental transformar la perspectiva de seguridad militarista y de orden público 

hacia otros conceptos que abarquen dimensiones de las comunidades y movimientos sociales 

que transformen la lógica con la cual los diseños institucionales del Estado se han 

manifestado en buenaventura, porque en su caso, la presencia de comunidades étnicas, y  la 

provisión de lo público requiere garantizar mecanismos que posibiliten la protección de sus 

diversos ordenamientos socio- territoriales y el desarrollo de condiciones que permitan su 

pervivencia social y cultural  

Por esto, la firma de un acuerdo de desmovilización con la guerrilla de las FARC no 

signifique para el caso de Buenaventura la apertura de un nuevo y degradado ciclo de 

violencia como sucedió en el caso de la negociación con las AUC, sino que conduzca a reales 
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escenarios de democratización, garantía, justicia, reparación y no repetición, además de 

estrategias nacionales, estrategias de índole regional que respondan a la transformación de las 

estructuras armadas y de los anclajes económicos, políticos y sociales que permitieron su 

desarrollo.  
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HEGEMONIA NAS AMÉRICAS, BINÔMIO DE INTEGRAÇÃO-

SEGURANÇA, E OS DESAFIOS PARA O FUTURO 

 

Jacques de Novion177 

 

INTRODUÇÃO 

 

Esta proposta de comunicação busca apresentar elementos resultantes de minhas 

pesquisas ao longo da última década, que analisam o Binômio de Integração-Segurança nas 

Américas. Apresenta uma historicidade própria, desde o final do século XIX e se estendendo 

até a atualidade. Esse Binómio apresenta períodos específicos, com políticas de integração 

econômica e doutrinas de segurança que evidenciam a construção de uma política hegemônica 

no continente, que estabelece interesses geopolíticos, e que interfere nas realidades e 

particularidades locais-nacionais-macrorregionais-continental. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Para isso, estas pesquisas têm se referenciado nas propostas metodológicas dos 

Estudos Latino-americanos: revisões sócio-históricas, comparação como método, diálogo 

inter/multi disciplinar; e transformação da realidade. A primeira propõem um movimento de 

revisão sócio-histórica, que permita outros olhares e construções sobre nossas realidades, um 

conhecimento produzido por nós mesmos sobre quem somos. A segunda, propõem construir 

observações desde a comparação, que permitam olhares do local ao continental, promotoras 

de observações macrorregionais. A terceira proposta aponta para a necessidade de diálogo 

entre diferentes campos de conhecimento que se debruçam em temáticas comuns e 

transversais, em busca de uma síntese mais complexa. E a quarta, que propõem a produção de 

conhecimento capaz de atender aos problemas existentes na sociedade e a busca de 

alternativas e soluções para essas necessidades. (NOVION & COSTILLA & AYALA, 2014) 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A fundamentação teórica dessas pesquisas dialoga com os Estudos Latino-americanos, 

a Historia das Relações Internacionais do continente americano, e a Geopolítica critica. 

Considera-se o Binômio de Integração-Segurança em uma historicidade de longa duração 

(BRAUDEL, 2001), conectada ao Sistema-Mundo Moderno-Colonial (WALLERSTEIN, 

1998), com tempos e espaços específicos, conforme as particularidades continental e em 

conexão com o mundo. O Binômio Integração-Segurança está inserido em uma analise de 

maior duração, que observa a existência de dois momentos distintos no processo de disputa e 

construção hegemônica no continente americano. 

Um primeiro momento que se estenderia entre o final do século XVIII e o final do 

século XIX, momento das independências e construções nacionais do continente, das 

Construções Imaginadas (ANDERSON, 1989), da Invenção das Tradições (HOBSBAWM, 

1996), e da manutenção das Colonialidades (QUIJANO, 2000). No segundo momento, que se 

estende do final do século XIX até o presente –inicio do século XXI-, marcado pela 

construção hegemônica estadunidense (BOESNER, 1996), em perspectiva multidimensional 

(CECEÑA, 2001; 2004; 2006). Momento em que o Binômio, razão desta comunicação, se 

desenvolve com diferentes politicas de integração e doutrinas de segurança. (NOVION, 2011; 

2014) 

O inicio do desenvolvimento da política binomial no continente ocorre ao final do 

século XIX, em território estadunidense. Momento em que se travava uma disputa multipolar 

entre os países europeus e os Estados Unidos da América (EUA) pelo controle hegemônico no 

mundo, capaz de determinar um modelo capitalista hegemônico. Nesse processo os 

continentes foram partilhados entre esses países que disputavam áreas de influência, com 

vistas aos recursos, riquezas, força de trabalho, mercado consumidor, entre outros, capazes de 

manter o processo de produção e reprodução capitalista. Os espaços, territórios, populações, 

riquezas e conhecimentos passam a ser alvos dos grandes interesses expansionistas e 

imperialistas.  

Nesse processo de partilha, a Doutrina Monroe ganha força e projeta os interesses 

hegemônicos nessa disputa, garantindo o controle hegemônico do continente americano. 

Controle esse que se manifesta no fim do século XIX, quando da realização da I Conferência 

Panamericana (1890), nos EUA. Daquele momento até o presente, encontram-se cinco 
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políticas binomiais, aplicadas em diferentes períodos e em acordo com as preocupações de 

ordem mundial: 1. Panamericanismo – Big Stick (diplomacia do dólar ou politica do garrote); 

2. Pan-americanismo – Boa Vizinhança; Interamericanismo – Contra-Insurgência; Aliança 

para o Progresso – Anticomunismo; Neoliberalismo – anti Narco-Terrorismo (Nova Agenda 

de Segurança).   

Entre suas particularidades temporais e espaciais, o Binômio de Integração-Segurança 

não só evidencia uma política de construção hegemônica no continente, que hoje alcança os 

demais continentes do mundo. Revela também processos que parecem desconectados entre os 

diferentes e diversos países da América Latina e Caribe, mas que em realidade evidenciam a 

macro-regionalização e a historicidade desses interesses hegemônicos no continente, em 

constante mudança e expansão. 

Além disso, é importante destacar que essas políticas binomiais tem mais relação com 

a segurança que com a integração. As cinco formulações hegemônicas mantem propostas de 

integração econômica calcadas na abertura das fronteiras, redução das taxas alfandegárias, 

empréstimos e financiamentos, para os países signatários desses acordos. Alternam-se entre 

políticas multilaterais e bilaterais, que em realidade revelam as pretensões unilaterais. É 

importante destacar que o avanço desta políticas encontravam e ainda encontram apoio das 

elites latino-americanas e caribenhas, que negociam a aplicação destas políticas em troca de 

privilégios e benefícios. 

Já aqueles governos que se contrapunham, ou mesmo que apresentavam dificuldades 

internas e forte oposição popular, eram brindados com as doutrinas de segurança, 

responsáveis ao longo do século XX pelo elevado índice de assassinatos, genocídios, guerras 

sujas, desaparecimentos, torturas, entre outros, perpetrados contra movimentos, grupos, 

governos e populações em desacordo com essas proposições hegemônicas.  

Este processo de construção hegemônica na região encontrou resistências nos 

diferentes momentos, por meio de alternativas e propostas que se podem considerar contra-

hegemônicas ou, em alguns casos, emancipatórias. Algumas mais vitoriosas que outras, mas 

sem romper definitivamente esse modelo hegemônico no continente, por variadas razões. 

O Neoliberalismo-Nova Agenda de Segurança permite observar a elevada 

complexidade dessas políticas hegemônicas na atualidade. Desde a integração, mantem-se um 

conjunto de políticas Multi/Bi/Unilaterais, como os Tratados de Livre Comercio, ALCA, os 

Planos de Cooperação Internacional, Plano Dignidade, Plano Colômbia, Plano Puebla 
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Panamá, Plano México ou Iniciativa Mérida, Plano Perú, Iniciativa de Integração Regional 

Sul Americana.  

Estas políticas encontram suas relações com a pulverização do conceito de segurança 

(MESSARI, 2004), por meio de uma agenda de temas considerados de segurança. Nessa 

agenda encontram-se quatro pontos considerados mais importantes: 1. Combate ao 

Narcotráfico; 2. Preservação do Meio Ambiente; 3. Contenção da Imigração; 4. Combate ao 

Terrorismo. Estas políticas estão articuladas com a doutrina de Dominação de Espectro 

Completo (Full Spectrum Dominance) e com as novas tecnologias, por meio da Teoria Drone. 

O continente americano segue como área de importância vital para os interesses hegemônicos 

no continente e no globo. Vitalidade essa depositada na diversidade de recursos, riquezas, 

conhecimentos, saberes, entre outros, que tem estabelecido novas territorialidades e novos 

conflitos, onde sistematicamente os movimentos sociais e populares são criminalizados por 

essas doutrinas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desta forma, os desafios para outro tipo de integração devem levar em consideração a 

multidimensionalidade da hegemonia, que atua de forma complexa em diferentes frentes –

política, econômica, psicológica, cultural e militar. Ao mesmo tempo, recuperar as diversas 

alternativas, formulações e propostas contra-hegemônicas ou emancipatórias experimentadas 

no continente, fundamentais para pensar e elaborar novas alternativas. 
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GEOPOLÍTICA DAS COMUNICAÇÕES: PERSPECTIVAS PARA 

INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA 

 

Beatriz Soares Bidarra 178 

 

RESUMO 

Esse trabalho busca demonstrar como os monopólios de Comunicação ou de mídia funcionam de maneira muito 

semelhante aos ciclos de concentração de capital, bem como de que maneira se efetua a dependência latino-

americana também na esfera comunicacional.  É de modo expansionista, característica do imperialismo, que o 

monopólio de mídia hegemônico se instala e difunde suas ideais e interesses em países latino-americanos, os 

quais carecem de marco regulatório de comunicação, se impondo não só na economia, mas também no âmbito 

cultural. O trabalho aborda a recente expansão do Grupo Prisa para A.L e a influência no processo de integração 

regional e na Geopolítica de Comunicações da região, acabando por afetar a soberania regional em comunicação 

e o equilíbrio das balanças de poder.  
 

Palavras-chaves: Monopólios de mídia. Geopolítica das Comunicações. Soberania. Ciclos de acumulação. 

América Latina. Integração regional. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A formação dos monopólios consiste em característica do capitalismo pós contexto da 

Grande Depressão. A partir disso, esse trabalho busca mostrar como a concentração de 

capitais na indústria deu-se também nas empresas do campo midiático, que, apesar de não 

serem necessariamente exportadores de produtos, mas produtores e difusores de bens 

simbólicos, fizeram parte do processo expansionista, característico do capitalismo e, logo, de 

práticas imperialistas.  

 Lênin (1916) já ressaltava a questão da formação dos monopólios como parte 

integrante do imperialismo. Nesse sentido, consiste em correlação possível o conceito de 

Lênin para imperialismo e o comportamento monopolista existente no campo midiático. É no 

contexto pós 2ª guerra mundial que a expansão dos monopólios e do capital estrangeiro ficam 

ainda mais evidentes na relação centro periferia.  

É buscando referências nos ciclos de acumulação de capital, de ARRIGHI (1996), que 

a abordagem desse trabalho busca compreender a entrada do capital estrangeiro nos países 

periféricos, com a o excedente de capital em países como os Estados Unidos, o qual passa de 
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maneira imperialista e hegemônica a se inserir no contexto político e comunicacional das 

nações que não são do centro. 

Para tratar do imperialismo na indústria cultural, o trabalho traz SAID (1995) como 

autor que aborda de consistente e clara a maneira como a questão como o capital transcende 

fronteiras e como as nações são invadidas por grandes grupos, compostos por uma minoria 

detentora do capital.  O trabalho busca alcançar a relação entre o capital privado e o Estado e 

forma como apesar de políticas liberalistas, alguns países desenvolveram protecionismo como 

meio de manter a sobreposição sobre os países periféricos, HA-JOON CHANG (2004), em 

“Chutando a Escada” demonstra a prática protecionista dos países de centro, os PADs 

sufocando nações periféricas, inclusive forçando a abertura do mercado.  

 

 

1 A FORMAÇÃO DE MONOPÓLIO NO CAMPO MIDIÁTICO  

 

Depois da Grande Depressão, entre 1870 a 1890, houve algumas mudanças na 

economia mundial, as empresas menores não conseguiram sobreviver ao momento econômico 

e deu-se início à formação dos monopólios, trustes e cartéis.  A partir disso, NILSON 

ARAÚJO DE SOUZA (2009) explica,  

 

De um lado, houve excesso de capitais nos países centrais. Essa situação 

ficou ainda mais evidente na primeira Grande Depressão que ocorreu entre a 

década de 1870 a 1890. As economias industrializadas amargaram cerca de 

duas décadas de queda e estancamento. (SOUZA, 2009, p. 12) 
 

Posterior a isso, bem mais tarde, e após alguns ciclos de acumulação do capital, 

conforme demonstra ARRIGHI (1996), no período pós 2ª Guerra mundial, com a expansão do 

capitalismo e neoliberalismo pelo mundo, sobretudo evidenciado pela hegemonia norte-

americana, dada pelo sistema financeiro, com o 4º ciclo de expansão do capital. A respeito 

desse período e das condições que se colocam, ARRIGHI pontua,  

 

 

Em consequência desse novo e maior movimento ascendente de seus saldos 

comerciais e de conta corrente, os Estados Unidos passaram praticamente a 

desfrutar de um monopólio da liquidez mundial. Em 1947, suas reservas de 

ouro equivaliam a 70% do total mundial. E a exacerbação da demanda de 

dólares, por parte de governos e empresas estrangeiros, significou que o 

controle norte-americano da liquidez mundial tornou-se muito maior do que 

estava implícito nessa extraordinária concentração de ouro monetário. 

(ARRIGHI, 1996, p.  284) 
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Tanto na América Latina, quanto no Brasil, há uma expansão do capital financeiro 

externo, fator contribuinte para formação dos monopólios e oligopólios de Comunicação, que 

em alguma medida foram beneficiados ao final dos regimes ditatoriais e também pela 

associação do Capital privado com o Estado.  

No contexto do neoliberalismo, os meios de comunicação se comportam como outros 

setores da indústria no ambiente capitalista, a partir da lógica de concentração dos meios de 

produção e da dominação por parte de nações hegemônicas, como a americana. A respeito 

disso, VICENTE (2009) afirma,  

 

 

A supremacia do sistema capitalista nos moldes neoliberais, no âmbito 

mundial, coloca pelo menos duas grandes questões na hora de procurar 

entender a lógica da concentração dos meios de produção. As políticas 

seguidas pelos detentores dos meios de comunicação pouco diferem das 

políticas encontradas nos demais setores produtivos e que visam à obtenção 

do lucro. (VICENTE, 2009, p. 155)  

 

 

Apesar dos conglomerados de comunicação se desenvolverem de maneira muito 

semelhante a outros ramos empresariais, os quais visam auferir lucro, há uma pequena 

diferença comportamental, considerando que monopólios de comunicação trabalham com 

produção e difusão de bens simbólicos e seus receptores não são consumidores tais quais o de 

qualquer mercado que faz parte do sistema econômico 

 

 

Entretanto, por se tratar de conglomerados relacionados com a produção e 

veiculação de bens simbólicos, uma outra lógica emerge dentro das empresas 

de comunicação que não é apenas quantitativa, mas também qualitativa. Esta 

nos parece muito mais complexa e de difícil constatação por envolver 

receptores, não apenas consumidores, que podem aceitar, ou não, os 

produtos emanados dos conglomerados da comunicação. Não se trata de cair 

no mundo da subjetividade e aceitar a proposta atraente e fácil de colocar os 

receptores todos num mesmo patamar. Mesmo porque, pensando na 

realidade latino-americana, sua diversidade cultural e sua complexidade nas 

diferenças sociais colocam entraves ao processo de massificação proposto 

pelos conglomerados da mídia. (VICENTE, 2009, p. 154)  

 

 

Sem a democratização da mídia, aspecto que dificilmente entra na agenda política dos 

países latino-americanos, a concentração do capital favorece alguns grupos econômicos e 

amplia as desigualdades sociais. A hegemonia americana é incontestável e impera também no 

âmbito da indústria cultural.  
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Edward Said (1995) situa a maneira como o imperialismo mantém a estrutura 

hegemônica, o autor trata o setor cultural como uma divisão da realidade política e 

desconsidera a hipótese de a cultura ser neutra. Para ele, ela, a cultura, é antes de tudo um 

processo, que se desenvolve entre os vínculos do saber e o poder. Poder esse que emanado de 

nações que conquistam hegemonia em âmbito global. A respeito disso, SAID (1995) coloca,  

 

 

Ninguém negou que o detentor do maior poder dentro dessa configuração 

são os Estados Unidos, seja porque um pequeno número de multinacionais 

americanas controla a produção, a distribuição e, sobretudo, a seleção de 

notícias em que a maior parte do mundo acredita (mesmo Saddam Hussein 

parecia confiar nas notícias da CNN), seja porque a expansão desenfreada de 

várias formas de controle cultural originadas dos Estados Unidos criou um 

novo mecanismo de incorporação e dependência cujo objetivo é subordinar e 

se impor não só a um público americano interno, mas também a culturas 

menores e mais fracas. (SAID, 1995, p. 443) 

 

 

A exposição de Said esclarece o controle não só econômico exercido por países 

centrais, como os Estados Unidos, mas também o domínio sobre processos de difusão cultural 

e de informação, não só no próprio país, mas também a nações menos desenvolvidas.  

A partir da breve compreensão a respeito da formação de monopólio de comunicação, 

as características com que, mesmo estando inserido em contexto econômico e dentro do 

sistema capitalista, o imperialismo de países de centro, que gestão as relações de poder e 

saber, controlam também a indústria cultural. A partir desse panorama, a revisão da literatura 

que segue nesse trabalho procura dar conta de compreender um pouco a questão dos 

conglomerados de mídia, da relação centro-periferia, abordando um pouco do protecionismo 

praticado pelos países de centro, apesar da política de liberalismo que se configurava no 

cenário mundial.  

 

 

2 MONOPÓLIO DE COMUNICAÇÃO E A INFLUÊNCIA NO PROCESSO DE 

INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA 

 

Os meios de comunicação de massa na América Latina tiveram sua formação com a 

participação expressiva do Estado, a partir de incentivos fiscais aos grupos empresariais. A 

década de 1960 e 1970 foi marcada potencialmente pela construção das redes de televisão. 

Nesse período, acontece a formação de monopólios. A questão central é que os monopólios, 
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advindo de países centrais, como os Estados Unidos, transcendem fronteiras. SAID (1995) 

falou sobre isso,  

 

 

Serei mais concreto. Não são apenas refugiados cansados, esgotados, 

despossuídos que atravessam fronteiras e tentam se aculturar em novos 

ambientes; é também todo o sistema gigantesco dos meios de comunicação 

de massa que é ubíquo, deslizando através de inúmeras fronteiras e 

instalando-se em quase todas as partes. Eu disse que Herbert Schiller e 

Armand Mattelart nos expuseram o domínio de algumas multinacionais 

sobre a produção e distribuição das representações jornalísticas; o estudo 

mais recente de Schiller, Culture, Inc. [Cultura S.A.], mostra que todos os 

departamentos da cultura, não só os noticiários, foram invadidos ou cercados 

por um pequeno círculo de empresas privadas. (SAID, 1995, p. 467). 

 

 

Observa-se também no campo da comunicação de massa, a influência e a relação do 

Estado com o capital privado, tanto externo, quanto interno. DAMASCENO (2012) aponta 

que uma das questões em que pesa a atuação do setor estatal no setor comunicação televisiva, 

meio de comunicação de massa com maior inserção social até então, foram as políticas 

nacionais desenvolvimentistas, em que se difundia a ideia da modernidade e crescimento 

baseados em um plano econômico. É nessa mesma época, de 1947 a 1964, que surge a 

CEPAL.  

A Comissão Econômica para América Latina, a CEPAL, surge em 1948. Criada pela 

ONU, liderada por Raul Prebisch, teoricamente, o intuito da CEPAL seria de estudar e propor 

solução aos problemas da América Latina, a partir de políticas desenvolvimentistas.  

Nesse contexto, uma das questões em voga era a definição de critérios para exploração 

privada de concessões públicas, a partir de então, começa-se a pensar em marcos regulatórios 

e legislação que estabelecessem critérios para concessões públicas e entrada de empresas 

estrangeiras.  

A respeito disso, DAMASCENO (2012) fala,  

 

 

Dessa forma, foi através da ação estatal que foram estabelecidos os critérios 

para exploração particular das concessões públicas, assim como o 

estabelecimento de leis e normas regulamentando seu uso. Uma das 

características dessas leis era o veto à que estrangeiros pudessem ser 

proprietários de TV, o que aconteceu em países como o Brasil, Argentina, 

México, Chile e Colômbia. No entanto, a enorme carência de capital 

necessário para esse novo negócio e os insuficientes investimentos estatais 

contribuiu para que as empresas estrangeiras, notadamente as americanas, 

conseguissem burlar as leis em diversos países, se associando com 

empresários locais. (DAMASCENO, 2012, p. 60)  
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A preocupação quanto à realidade latino-americana, no campo de mídia, se olhado a 

partir do viés econômico - e também político - da propriedade dos meios de comunicação, 

uma questão é a questão da esfera pública, influência na opinião pública, em processo de 

decisão política, é no que tange ao capital privado.  

 

 

Nesse sentido, deve-se ressaltar que a democratização da mídia incide 

diretamente na própria experiência democrática, pois não apenas os meios de 

comunicação intermedeiam as relações sociais nas sociedades de massa, 

segundo vimos, mas também possibilitam conhecer realidades que não as 

vivenciadas. A responsabilidade dos meios de comunicação perante a 

construção permanente da democracia é por demais grandiosa para que 

interesses empresariais, privatistas e sem qualquer responsabilização e 

controles democráticos possam se sobrepor à esfera pública, em qualquer 

sentido que se atribua a este conceito. (FONSECA, 2010, p. 50)  

 

 

O que é possível compreender diante do processo capitalista e imperialista sobre a 

América Latina, a partir dos países centrais, e também sobre as empresas de difusão de 

conteúdo cultural e informacional, é que o capital estrangeiro, advindo dos monopólios de 

mídia, resultantes também da própria dependência latino-americana perante aos países do 

centro, enfim, todo esse contexto sufoca tentativas e iniciativas de possibilidade de 

comunicação local. A exemplo disso, DAMASCENO (2012), cita,  

 

 

o resultado disso foi, que apesar da ocorrência de políticas públicas de 

comunicação em diversos países, a Televisão Pública da América Latina em 

seu momento inicial nunca conseguiu ocupar um espaço relevante na disputa 

pela hegemonia na produção do imaginário social. Seu espectro reduzido, 

suas limitações e deficiências puseram limites à possibilidade de que 

pudessem dar respostas a uma possível democratização da comunicação no 

continente. (DAMASCENO, 2012, p. 60)  

 

 

Além de possibilidade de comunicação dos próprios países, condizentes com a 

realidade e diversidade cultural de cada um, a influência do capital estrangeiro, do 

imperialismo cultural desenvolvido em grande parte da história pelo Estado (hegemônico) 

americano, pode contribuir para formar e construir visões distorcidas da realidade para seu 

próprio povo. Uma vez que não se vê em momento da história e da trajetória dos meios de 

comunicação de massa, a tentativa de preservação da cultural e a busca pela integração 

regional dos países periféricos. Até porque, sendo meio de difusão cultural ou não, a ação em 

nada difere do comportamento de empresas capitalistas de outros ramos da indústria.  
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A partir de panorama e conceitos a qual buscou trazer às claras esse trabalho, com a 

perpetuação do capitalismo como sistema econômico mundial e após a entrada total do capital 

estrangeiro nos países latino-americanos, no cenário atual outro conglomerado de mídia, 

também oriundo de país central, mas agora do continente Europeu, se insere com facilidade 

na América Latina e planeja maior expansão.  

 

 

3 OS CONGLOMERADOS DE MÍDIA, RELAÇÃO CENTRO PERIFERIA E 

PROTECIONISMO 

 

Os meios de comunicação são importante campo de valorização do capital, na 

América Latina a concentração da propriedade dos meios de comunicação constitui-se em 

uma relação histórica e, por vezes, tem influência no processo democrático dos países, 

especialmente os da periferia. Nesse contexto, os centros se sobrepõem.  

 

 

Os monopólios nos campos da comunicação e da mídia, que não somente 

uniformizam por baixo a cultura mundial que veiculam, mas ainda abrem 

novos meios de manipulação política. A expansão do mercado da mídia 

moderna já é atualmente um dos componentes maiores da erosão do conceito 

e da prática da democracia no Ocidente. (AMIN, 2005, p. 89) 

 

 

De maneira até curiosa, a expansão dos conglomerados de mídia na América Latina 

acontece em momentos em que também são discutidos alguns marcos regulatórios para o 

setor, em diversos países da região. A respeito disso BECERRA (2017), aponta,  

 

 

La expansión de grupos conglomerales se produce, aunque parezca 

paradójico, en el mismo momento histórico en el que se presenta una 

novedosa producción de regulaciones que postulan una posición más activa 

por parte de los estados y que invocan a la concentración como un problema 

de política pública. Por un lado, ello se debe a la emergencia de gobiernos de 

izquierda, centroizquierda o de impronta populista en muchos países de la 

región em los primeros años del siglo XXI (Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador, 

Venezuela, Nicaragua, Uruguay y la Argentina), muchos de los cuales han 

demostrado interés en establecer nuevos marcos regulatórios para los 

medios. (BECERRA, 2017, p. 66) 

 

 

Um exemplo de monopólio de mídia que teve grande entrada em países latino-

americanos é o Prisa, um grupo empresarial espanhol, detentor do periódico El País, da 
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editora Santillana e de diversos meios tanto televisivos, quanto radiofônicos. O Grupo integra 

o monopólio de mídia Europeu que se expande, cada vez mais, para outros países, sobretudo, 

para a América Latina na atualidade. É relevante pensar, que por vezes, a concentração dos 

meios e do capital corresponde aos interesses imperialistas da tríade: Estados Unidos, Europa 

e Japão.  

Os monopólios, já segundo LÊNIN (1916) demonstravam o imperialismo como uma 

transição do capitalismo, que se traduz em concentração de grau elevado, destacando que o 

primeiro monopólio era com a formação de cartéis, trustes. Como definição de imperialismo, 

LÊNIN (1916),  

 

 

Mas as definições excessivamente breves, se bem que cômodas, pois contêm 

o principal, são insuficientes, já que é necessário extrair delas especialmente 

traços muito importantes do que é preciso definir. Por isso, sem esquecer o 

caráter condicional e relativo de todas as definições em geral, que nunca 

podem abranger, em todos os seus aspectos, as múltiplas relações de um 

fenômeno no seu completo desenvolvimento, convém dar uma definição do 

imperialismo que inclua os cinco traços fundamentais seguintes: 1) a 

concentração da produção e do capital levada a um grau tão elevado de 

desenvolvimento que criou os monopólios, os quais desempenham um papel 

decisivo na vida econômica; 2) a fusão do capital bancário com o capital 

industrial e a criação, baseada nesse "capital financeiro" da oligarquia 

financeira; 3) a exportação de capitais, diferentemente da exportação de 

mercadorias, adquire uma importância particularmente grande; 4) a 

formação de associações internacionais monopolistas de capitalistas, que 

partilham o mundo entre si, e 5) o termo da partilha territorial do mundo 

entre as potências capitalistas mais importantes. O imperialismo é o 

capitalismo na fase de desenvolvimento em que ganhou corpo a dominação 

dos monopólios e do capital financeiro, adquiriu marcada importância a 

exportação de capitais, começou a partilha do mundo pelos trusts 

internacionais e terminou a partilha de toda a terra entre os países capitalistas 

mais importantes. (LÊNIN, 1916)  

 

 

É no processo de reestruturação capitalista, pós 2ª guerra mundial, que os meios se 

configuram no campo econômico como capitais transnacionais, beneficiados pela falta de 

regulamentação de mídia nos países periféricos que visassem restringir a entrada de 

monopólios internacionais. Desta maneira, a lógica do centro se impõe como capital 

econômico e meio de difusão ideológica, assim penetra a cultura e entram na agenda política 

das nações periféricas.  

 

 

A segunda guerra mundial veio a representar uma transformação maior no 

que concerne às formas de imperialismo: a substituição de uma 

multiplicidade de imperialismos em permanente conflito por um 
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imperialismo coletivo associando o conjunto dos centros do sistema mundial 

capitalista (para simplificar, a “tríade”: os Estados Unidos e sua província 

canadense, a Europa Ocidental e Central, o Japão). Essa nova forma de 

expansão imperialista passou por diferentes fases de desenvolvimento, mas 

ela ainda está em plena vigência. O papel hegemônico eventual dos Estados 

Unidos, do qual será necessário precisar as bases, bem como as formas de 

sua articulação ao novo imperialismo coletivo, devem ser situados nessa 

perspectiva. (AMIN, 2005, p. 90) 

 

 

O papel hegemônico dos Estados Unidos, tal como pontua AMIN (2005), no contexto 

posterior a 2ª Guerra Mundial, se impõe também na indústria cultural latino-americana, como 

parte das disputas geopolíticas que se evidenciam neste período. Relevante destacar o 

protecionismo praticado pelos países desenvolvidos, também na indústria cultural, como 

forma de manter sobreposição com relação aos países periféricos ou em desenvolvimento. 

HA-JOON CHANG (2004), em “Chutando a Escada”, demonstra como políticas 

protecionistas dos países centrais perpetuam a subordinação de países pobres, característica 

essa própria de manutenção do sistema capitalista.  

 

 

Por importante que tenha sido o desenvolvimento econômico para a maioria 

dos PADs, a proteção tarifária – e repito- não foi de modo algum o único e 

nem o mais importante instrumento político usado por esses países na 

promoção da indústria nascente. Havia muitos outros recursos, como os 

subsídios à exportação, a redução das tarifas dos insumos usados para a 

exportação,a concessão do direito de monopólio, os acordos para a 

cartelização, os créditos diretos, o planejamento de investimentos, o 

planejamento de recursos humanos, o apoio à P&D e a promoção de 

instituições que viabilizassem a parceria público-privada. (HA-JOO 

CHANG, 2004, p. 115)  

 

 

Os PADs, para HA-JOO CHANG (2004) são países com alto grau de 

desenvolvimento, que para além de taxas, praticaram outras medidas protecionistas, como 

instrumento político de proteção e sobreposição de suas próprias indústrias, inclusive no que 

confere às fronteiras tecnológicas, o autor ressalta que os Pads recorrem a várias medidas com 

intuito de ficar à frente dos concorrentes, o que leva a, em alguns casos, que forçassem países 

menos desenvolvidos à abertura dos mercados. 

É na década de 70 que se percebe a busca por aumentar os lucros das corporações, em 

um contexto de perspectiva estratégica militar, como forma de ampliar e solidificar valores 

políticos e culturais de interesse de grupos empresariais. O campo midiático não foge à regra, 

conforme explicita VICENTE (2009),  
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Para Perkins, entre 1960 e 1970, inaugura-se a supremacia do pensamento 

militar-estratégico destinado a implementar a concentração e aumentar os 

lucros das corporações por métodos nem sempre legais. As empresas 

midiáticas não ficariam livres dessa tendência claramente identificada nos 

mais diversos segmentos do setor produtivo. Entretanto, a semelhança nas 

diretrizes políticas não pode ocultar as diferenças existentes entre os grupos 

da mídia e os das outras atividades econômicas. A mídia trabalha com 

produtos e bens simbólicos, nem sempre quantificáveis, materialmente 

falando, mas diretamente relacionados com a forma de entender e sustentar 

valores políticos, econômicos e culturais nas sociedades. (VICENTE, 2009, 

p. 149)  

 

 

No que concerne ao período pós-guerra, ARRIGHI (1996) ressalta a expansão do 

capital financeiro nos anos 70 e 80 como fator marcante da acumulação de capital em âmbito 

mundial e a busca pela maximização dos lucros. Nos meios de comunicação, a concentração, 

no sistema capitalista, não se difere dos outros setores produtivos.  

 

 

A supremacia do sistema capitalista nos moldes neoliberais, no âmbito 

mundial, coloca pelo menos duas grandes questões na hora de procurar 

entender a lógica da concentração dos meios de produção. As políticas 

seguidas pelos detentores dos meios de comunicação pouco diferem das 

políticas encontradas nos demais setores produtivos e que visam à obtenção 

do lucro. Efetivamente, os autores consultados (Mastrini & Becerra, 2003; 

McChesney, 2003; Moraes, 2003; Lima, 2001) parecem bastante categóricos 

na hora de explicar o paralelismo entre as políticas adotadas pelas empresas 

de comunicação e as do sistema produtivo. A luta pela maximização do lucro 

implica os seguintes componentes: políticas internas de adoção de um 

sistema tecnológico de última geração, ampliação da área de atuação 

procurando aumentar os mercados consumidores, favorecimento de medidas 

destinadas a evitar custos e a procura por padronizar mercados. (VICENTE, 

2009, p. 154)  

 

 

O favorecimento de medidas destinadas a evitar custos, a padronização dos mercados 

no contexto político latino-americano, seja por interesses dos governos militares, neoliberais 

que existiram ou pelo fato de já ter entrado tardiamente no capitalismo, de maneira 

dependente e sem capital para investimento, o Estado tem participação efetiva e decisiva na 

formação e no crescimento dos conglomerados de mídia. A seção na sequência aborda o papel 

desenvolvido pelo Estado e a influência do contexto econômico, aliado ao político, ao 

processo de integração e desenvolvimento latino-americano.  
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4. GRUPO PRISA E A EXPANSÃO PARA AMÉRICA LATINA  

 

O Grupo Prisa, proprietário do Jornal El País, fundado em 1972 pelo empresário 

espanhol Jesus de Polanco, nasceu com a expansão da editora Santillana, que possuía 

importante base de livros na Espanha e América Latina. Posteriormente, em 1976 nasce o 

periódico El País em um contexto de expansão empresarial.  

 

 

PRISA nasce como a diversificação multimídia da editora Santillana, o 

projeto com o qual Pancho Pérez González e Jesús de Polanco haviam 

conseguido uma importante base no negócio de livros na Espanha e América 

Latina dos anos sessenta e setenta. Quando numerosos círculos de 

empresários se lançam a criar novos diários para a transição política do 

franquismo, Pérez e Polanco se integram no periódico ‘El País’, que sai às 

ruas em maio de 1976. (MARENGHI; PRIETO, 2014)  

 

 

A Editora Santillana é a grande responsável pela expansão do Grupo para o mundo, 

sobretudo na década de 90 para a América Latina, o que faz também com que seus lucros 

dependam do faturamento nos países latino-americanos nos quais se instalou.  

 

 

Em resumo, durante os últimos quinze anos o PRISA tem encontrado na 

expansão internacional de sua divisão radiofônica um eficaz complemento à 

atividade transnacional de seus selos editoriais. O resultado deste processo 

de transnacionalização é uma dependência cada vez maior do grupo de seus 

lucros internacionais, que se estima terem passado de 487,87 milhões de 

euros em 2007 aos 746,15 de 2013. Enquanto, por exemplo, a Espanha 

detinha, estima-se, 80% dos lucros do PRISA em 2007, em 2013 essa 

porcentagem é de somente 66%. O Brasil já é o segundo mercado em 

importância para o grupo (com 8,5% do faturamento total de 2013), seguido 

por Portugal (6,5%) e México (4,8%). A divisão editorial obtém 80% de seus 

lucros da América Latina, e a radiofônica 44%. Não é estranho que seu 

primeiro executivo, Juan Luis Cebrián, tenha dito ante a última reunião geral 

de acionistas que o PRISA é mais “um grupo iberoamericano que espanhol”. 

((MARENGHI; PRIETO, 2014)  

 

 

Apesar da grande expansão do grupo para meios de comunicação e difusão cultural da 

América Latina, o falecimento de seu fundador em 2007 culminou também com a retração do 

capital devido à crise enfrentada pelo Continente Europeu, acentuada a partir de então.  

Segundo MARINGHI E PRIETO (2014), após a empresa liquidar os ativos, o intuito 

dos proprietários era concentrar esforços nos negócios de educação e informação com foco 

especialmente de crescimento na América Latina.  
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As perspectivas de crescimento na Espanha ou América Latina podem ser 

determinantes nesta decisão. Enquanto vazou para a imprensa a intenção do 

PRISA de comprar do fundo de investimento 3bi seu 8,14% na sua divisão 

radiofônica, na última reunião de acionistas, Cebrián assegurava que “o 

PRISA vai concentrar seus esforços no negócio de educação e de 

informação, com especial foco de crescimento na América Latina”. 

(MARENGHI; PRIETO, 2014) 

 

 

O grupo Prisa está presente em 23 países, com empresas de canais impressos, 

televisivos, radiofônicos, produção audiovisual e a editora Santillana, meios presentes em 

países como: Argentina, Brasil, Venezuela, Chile, Colômbia, Equador, Bolívia, Costa Rica, 

Estados Unidos.  

 

 

En el mercado de radio mantiene una fuerte presencia asociado con la 

empresa española Prisa. Tiene además relaciones de asociación con las 

principales cadenas de televisión de América Latina, hecho que aprovecha 

para colocar las horas de televisión producidas. Su facturación anual roza los 

5.000 millones de dólares, monto que la ubica como la segunda empresa de 

medios de la región, a poca distancia de Globo. (BECERRA, 2017, p. 75) 

 

 

Diferente dos monopólios de Comunicação instalados no Brasil, que são em sua 

maioria oriundos de empresas familiares, tais como Grupo Globo, SBT, o conglomerado de 

mídia Espanhol que amplia suas atividades para a América Latina, há muito tempo deixou de 

ter caráter familiar e passou a operar apenas como empresa no âmbito comunicacional.  

O Grupo Prisa que era expoente no mercado de rádio, posteriormente no de televisão e 

também de jornais impressos, assim como outros conglomerados, viu um novo cenário de 

mídia – mais plural e diverso- emergir no campo empresarial: o da internet, sobre isso 

BECERRA (2017) ressalta,  

 

 

En la actualidad, el debate en torno a la concentración se há tornado más 

complejo debido a la masificación de internet, que por un lado permite la 

multiplicación exponencial de los mensajes emitidos, al mismo tiempo que 

genera empresas globales como Facebook y Google que dominan partes 

crecientes de los ingresos (vía publicidad) mundial del sector. Noam (2016) 

sintetiza de forma adecuada el nuevo debate: para algunos, el poder de los 

conglomerados de medios nunca ha sido tan importante, mientras que para 

otros, internet ha traído apertura y diversidad. (BECERRA, 2017, p. 24) 

 

Cabe a reflexão de que apesar da (aparente) crise que o continente Europeu enfrenta 

atualmente, seria a expansão do Prisa um possível ciclo de acumulação de capital e meio de 
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manter a hegemonia dos países centrais e a sobreposição sobre tentativas locais de 

desenvolvimento no setor da comunicação da América Latina; e, ainda, essa expansão 

culmina em minimizar o impacto, sobre as populações, de mídias independentes dos próprios 

países?  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A participação das empresas de mídia, por meios de monopólios de comunicação 

permite a compreensão de que o capital estrangeiro não só transcende as fronteiras, 

independente de ser indústria cultural ou não, como entra na agenda política, nas relações 

internacionais e geopolítica dos países, viabilizada, também, pela vinculação do Estado ao 

capital privado, seja para correspondência de interesses ou pela dependência latino-americana 

que se perpetua também nessa esfera.  

SAID (1995) argumentava que o imperialismo da indústria cultural, sobretudo oriundo 

da hegemonia norte-americana, tomando por base os próprios grandes sistemas de 

comunicação, se comporta de maneira a se inserir e impor às culturas de países menos 

desenvolvidos, quando grupos empresariais são detentores dos meios de produção que 

difundem informação e entretenimento.  

Não só a dependência econômica da América Latina, como também a falta de 

legislação e marcos regulatórios que segurassem a expansão de monopólios estrangeiros de 

mídia, abrem possibilidades para a entrada do capital estrangeiro e de indústrias dos países 

centrais no contexto latino-americano. Quando surge a CEPAL, em 1948, começa-se a pensar 

em algumas estratégias e políticas de comunicação que priorizassem o desenvolvimento de 

empresas nacionais na região, contudo a associação do próprio Estado com o capital privado 

mina tentativas para colocar na agenda política a discussão e implementação de marcos 

regulatórios eficientes que resultassem em políticas de comunicação voltadas à integração 

regional.  

Considerando as reflexões postas pelo trabalho, procurou-se mostrar como os 

monopólios de mídia comportam-se de maneira semelhante ao de outros setores da indústria, 

galgando a acumulação de capital e a difusão de seus interesses econômicos e geopolíticos na 

agenda de outras nações, reforçando a teoria da dependência. 

Cabe destacar que a pesquisa trouxe a recente expansão do Grupo Prisa (Europeu) na 
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América Latina, presente atualmente em 23 países da região, como reflexão e compreensão se 

pensado nos ciclos sistêmicos de acumulação de capital de ARRIGHI (1996), em sendo 

possivelmente um novo ciclo de acumulação, muito embora no setor de mídia. Wallerstein, 

em “After Developmentalism”, traz ao debate o aspecto das pressões externas dos países 

centrais, que buscam manter e aumentar seus monopólios, como uma ameaça às nações 

menos desenvolvidas. Compete aos Estados, ao Terceiro setor e quem comanda as Relações 

Internacionais em pensar nas consequências que a possibilidade de um novo ciclo de 

acumulação de capital traria ao desenvolvimento e integração da América Latina como região, 

a considerar sua diversidade e suas frágeis democracias, as quais vêm sendo atacadas 

constantemente e acabam por não criarem e desenvolverem marcos regulatórios e a 

democratização da própria comunicação. 
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POLÍTICA EXTERNA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA: 

PERONISMO HISTÓRICO Y KIRCHNERISMO 179 

 

Santiago Giantomasi180 

 

RESUMEN 

 
El objetivo de este artículo es analizar el rol del peronismo en Argentina en el período 2003-2015 en el contexto 

de la política latinoamericana y cómo, a nivel doctrinario, se reflejan continuidades y rupturas en relación a la 

visión latinoamericanista originaria e histórica de este movimiento político. De esta manera, se enmarca al 

proyecto histórico del peronismo abocado hacia la integración regional con su respectiva reconfiguración y 

aggiornamento a la coyuntura sudamericana del siglo XXI. El análisis particular se da alrededor del estudio 

comparativo entre las perspectivas integracionistas de ese peronismo histórico y el kirchnerismo, que gobernó la 

Argentina desde 2003 a 2015. Son temas centrales en este artículo la relación entre Argentina y el resto de 

América Latina, y las especificidades de esta experiencia política en el período mencionado. 
 

Palabras clave: Argentina; Integración latinoamericana; Kirchnerismo; Peronismo; Sudamérica; Tercera 

Posición. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se reflexiona acerca de las continuidades y rupturas, a nivel de 

política externa, principalmente latinoamericana, del período democrático en que el 

peronismo, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, gobernó la República 

Argentina, desde 2003 a 2015, en relación a las características que asumió el peronismo 

histórico, prioritariamente durante la década de 1940 y 1950, pero también en parte de la 

década de 1970. 

Se esboza, en principio, una contextualización de la coyuntura internacional en que el 

peronismo accede al gobierno. Posteriormente, partir de una perspectiva diacrónica, se 

explicitan características centrales de la política externa del gobierno presidido por Juan 

Domingo Perón haciendo especial referencia a la denominada Tercera Posición, tema 

fundamental, a nivel doctrinario, para comprender el posicionamiento político internacional 

 
179  Este trabajo es una versión ampliada de un artículo presentado en el marco del Dossiê - Cespi-América do Sul: 

Giros democráticos e dilema integracionista: reflexões sobre os projetos políticos em disputa, denominado Desarrollo 

democrático en Sudamérica: el caso del peronismo en Argentina en la etapa kirchnerista. RELACult - Revista Latino-

Americana de Estudos em Cultura e Sociedade, [S.l.], v. 3, n. 3, mar. 2018. ISSN 2525-7870. Disponível em: 

<http://periodicos.claec.org/index.php/relacult/article/view/661>. Acesso em: 25 abr. 2018.  
180  Estudiante de maestría en el Programa de Posgraduación en Integración Contemporánea de América Latina de la 

Universidad Federal de Integración Latinoamericana (Foz do Iguaçu, Brasil), miembro del Centro de Estudos Sócio-Políticos 

e Internacionais da América do Sul (CESPI) de la UNILA, becario por convenio OEA-GCUB. Profesor en Historia por la 

Universidad Nacional de Mar del Plata (República Argentina). Correo electrónico: sgiantomasi@hotmail.com 
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del peronismo en las etapas a abordar. En el siguiente pasaje, de una forma resumida, se hace 

alusión al regreso del peronismo al gobierno durante la década del 1970, con énfasis al 

acercamiento con países del Bloque del Este y su posicionamiento a nivel continental, por 

ejemplo, en las relaciones con Cuba y Estados Unidos. Finalmente, se hace hincapié en la 

política externa de los tres gobiernos peronistas presididos por Néstor Kirchner y Cristina 

Fernández entre 2003 y 2015 ponderando las vinculaciones con ese peronismo histórico en el 

marco de la integración latinoamericana promovida a principios del siglo XXI también por 

otros gobiernos de la región. 

 

 

CONTEXTO INTERNACIONAL DEL ASCENSO DEL PERONISMO AL 

GOBIERNO 

 

Es preciso tener en cuenta que, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados 

Unidos se proyecta como potencia dominante en el plano internacional. De esta manera, a 

partir de los Acuerdos de Bretton Woods, se estableció un nuevo orden económico 

internacional que liberalizaba la economía influyendo, entre otros aspectos, en el comercio 

multilateral, los tipos de cambio y la convertibilidad de las monedas nacionales. Además, los 

países europeos debían reconstruir sus economías. Sumado a esto, las dificultades que 

atravesaba la economía del Reino Unido dieron lugar a que el gobierno de ese país devaluara 

la libra, reafirmándose de esta forma la hegemonía del dólar estadounidense (RAPOPORT, 

2010). 

En virtud de los problemas en las balanzas de pagos, varios países europeos y Estados 

Unidos acordaron el impulso de una serie de medidas económicas, como la defensa de un 

sistema de tipo de cambio fijo, la cual impediría la utilización del ajuste por deflación a través 

de un organismo internacional (FMI) o de facultar una devaluación de la moneda en caso de 

encontrarse sobrevaluada. Sin embargo, el FMI no pudo en los primeros años cumplir su 

función, limitándose al reacomodamiento del comercio internacional y a temas de 

restauración. El financiamiento internacional corrió por cuenta del Banco Mundial.  

En relación al comercio internacional, Estados Unidos promovía la reorganización del 

libre comercio, creándose en 1946 el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT, General Agreement on Tariffs and Trade), abocado a la reducción de 

barreras arancelarias para ciertos productos. De este modo, se profundiza la 
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internacionalización de los flujos de bienes y capitales, lo cual incentivaba una reducción en 

el poder de intervención de los Estados.  

A nivel político, uno de los hechos más importantes del período a nivel internacional 

fue la creación de la ONU, como estructura de un ámbito internacional. La misma debía estar 

integrada por la mayoría de los países. Por esto, con el objeto de que la Unión Soviética 

también formara parte del organismo, luego de arduas negociaciones entre el entonces 

presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y el líder soviético, Iósif Stalin, se 

logró acordar áreas de influencia para ambas potencias. 

Los profundos problemas económicos, sociales y políticos en la Europa Central de 

posguerra y Japón dieron lugar al temor a un crecimiento de la influencia de la URSS, lo que 

estimuló a Harry S. Truman (sucesor de Roosevelt), a oponerse a la expansión soviética, 

sentando las bases de la llamada “política de contención del comunismo”. Para lograr esto, 

Europa debía recuperarse rápidamente. Por este motivo, los objetivos económicos vinculados 

a la reconstrucción europea se enmarcaron en la estrategia política mundial de EE. UU., 

dando origen, en 1947, al llamado Plan Marshall (se trató de un Plan de reconstrucción 

económica europea y fue así denominado en honor al entonces secretario de estado, George 

Marshall). Con este plan se aspiraba, a partir de ayuda económica y financiera por parte de 

EE. UU., a la renovación europea y su restablecimiento económico (RAPOPORT, 2010).  

En 1948 nace la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE), con 

el objetivo de administrar las ayudas del Plan Marshall: facilitar el comercio, fomentar la 

liberalización del capital y conceder créditos, eliminando fronteras aduaneras. El Plan 

Marshall consistió en promover la transferencia de mercancías y se buscaba beneficiar a todos 

los integrantes de la OECE.  

Por su parte, el Plan Marshall resultó relevante para la división del mundo en 2 

bloques: el bloque occidental y el bloque oriental. El enfrentamiento entre estos 2 bloques y el 

comienzo de la Guerra Fría están íntimamente asociados, y su expresión política y estratégica 

fue el surgimiento de la OTAN (North Atlantic Treaty Organization, NATO) en el bloque 

occidental en 1949 y, como contrapartida militar, el Pacto de Varsovia, al cual adhirieron los 

países del mundo socialista. Previamente, a nivel económico, para contrarrestar el Plan 

Marshall, la URSS junto a los países del Este europeo había conformado el COMECOM en 

1947, el cual se trató de un organismo para la cooperación económica socialista 

(RAPOPORT, 2010).  
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En resumen, a Guerra Fría expresó la división del mundo en 2 bloques opuestos, es 

decir, el capitalista (bajo el liderazgo de EE. UU.) y el socialista (bajo el liderazgo de la 

URSS). La Guerra Fría se caracterizó por la carrera armamentista, la batalla ideológica y los 

enfrentamientos armados en determinadas partes del mundo. 

Por su parte, los países de América Latina se encontraban en pleno proceso de 

industrialización por sustitución de importaciones durante los años de posguerra. A pesar de 

solicitarlo, los países latinoamericanos fueron excluidos del Plan Marshall y decreció su 

participación en la economía mundial, ya sea por la caída de los términos de intercambio de 

sus productos como también por su relativa tendencia a la marginación de las corrientes 

mundiales de comercio. Como contrapartida, en Europa tuvo lugar una progresiva 

recuperación económica que dio lugar a algunas iniciativas favorables para consolidar uniones 

aduaneras y de cooperación económica entre los países de aquel continente.  

Otra característica central en la economía europea de la posguerra fue el de la 

intervención del Estado en las cuestiones económicas y sociales, bajo la influencia de las 

ideas Keynesianas, por lo que los gobiernos asumieron la función de asegurar las condiciones 

de reproducción del sistema capitalista garantizando niveles de empleo, de demanda y de 

inversión. Para alcanzar esos objetivos, tuvieron un papel central las nacionalizaciones, la 

planificación y la creación de instituciones que consolidaron el llamado “Estado de 

Bienestar”. En ese marco, la inversión pública se configuraba como el elemento más 

importante de la modernización en la producción, a partir, principalmente, de las empresas 

nacionalizadas (RAPOPORT, 2010).  

A partir de estas políticas, aumentó la inversión pública entre los primeros años de 

posguerra y los años ’70, lo que profundizó el proceso de reconstrucción e impulso de las 

economías de Europa Occidental, resultando en una marcada elevación del nivel de vida de la 

población de esos países. Por lo antedicho, los años transcurridos entre la finalización de la 

Segunda Guerra Mundial y la Crisis del Petróleo de 1973 han sido considerados como la 

“Edad de oro del capitalismo”, “Años Dorados”, “Boom de la Posguerra” o los “Treinta 

Gloriosos”.  

 

 

PERONISMO HISTÓRICO Y TERCERA POSICIÓN 

 

Teniendo en cuenta el descripto panorama internacional, se puede apreciar que durante 
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las primeras presidencias de Juan Domingo Perón (es decir, 1946 a 1952 y 1952 a 1955) se 

presentan, por lo menos, dos fases. La primera íntimamente ligada con una autonomía 

heterodoxa (hasta 1950) y, posteriormente, una relativa flexibilización, sobre todo en los 

aspectos económicos (SIMONOFF, 2008). 

En los primeros años, el peronismo consolidó su base política y sentó posiciones 

configurando una política exterior nacionalista y antiestadounidense. Sin embargo, el desafío 

del gobierno era sortear el aislamiento internacional presente desde las postrimerías del 

conflicto mundial, pero también sentar las bases de una política propia y autónoma, que se 

denominó "Tercera Posición", que caracterizaría la primera etapa de la política exterior del 

peronismo. Ella se fundamentó en la consideración de que la República Argentina, como país 

periférico y dependiente de las grandes potencias, debía avanzar sobre los obstáculos y 

modificar esa situación (SIMONOFF, 2008).  

En este marco se presenta el aspecto más característico del peronismo en ese período 

en relación a su política exterior. Al respecto, Cisneros y Escudé (2000) afirman que: 

 

 

…la Tercera Posición implicaba mantener una equidistancia de “ambos 

imperialismos”. La libertad no podía congeniarse con el capitalismo ni con 

el comunismo (…). El capitalismo se había mostrado insensible a los 

reclamos de los pueblos y por ello había sido superado por el comunismo, 

siendo el primero responsable de la penetración comunista. En este sentido 

el justicialismo era presentado como una instancia superadora y no se 

comprendía que fuera combatido por ambos imperialismos. Suprimiendo los 

abusos capitalistas internos e internacionales, el justicialismo había dado 

origen a una evolución constructiva y salvadora. El mundo podría salvarse 

con los ideales justicialistas, para lo cual debían flamear en todos los 

continentes las tres banderas de la justicia social, la independencia 

económica y la soberanía política.  

 

 

En palabras de Juan Domingo Perón (1952, p. 2), líder del movimiento:  

 

 

Hasta que proclamamos nuestra doctrina, frente a nosotros se levantaba 

triunfante el individualismo capitalista y el colectivismo comunista 

alargando la sombra de sus alas imperiales por todos los caminos de la 

humanidad. Ninguno de ellos había realizado ni podía realizar la felicidad 

del hombre. Por un lado, el individualismo capitalista sometía a los hombres, 

a los pueblos y a las naciones a la voluntad omnipotente, fría y egoísta del 

dinero. Por el otro lado el colectivismo, detrás de una cortina de silencio, 

sometía a los hombres, a los pueblos y a las naciones al poder aplastante y 

totalitario del Estado. […] 

Nuestro propio pueblo había sido sometido durante varios años por las 

fuerzas del capitalismo entronizado en el gobierno de la oligarquía y había 

sido esquilmado por el capitalismo internacional, que mandaba aquí como en 
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su propia casa por conducto de venales servidores de la plutocracia. 

Cansados de servir como animales de yugo de infamante explotación, 

fermentaba en los hombres de nuestro suelo la reacción anticapitalista que 

aprovechaban los mandaderos del comunismo para abrir los caminos de la 

nueva esclavitud. […] 

El dilema que se nos presentaba era terminante y al parecer definitivo: o 

seguíamos bajo la sombra del individualismo occidental o avanzábamos por 

el nuevo camino colectivista. Pero ninguna de las dos soluciones había de 

llevarnos a la conquista de la felicidad que nuestro pueblo merecía. Por eso 

decidimos crear las nuevas bases de una tercera posición que nos permitiese 

ofrecer a nuestro pueblo otro camino que no lo condujese a la explotación y 

a la miseria. […] 

Así nació el Justicialismo bajo la suprema aspiración de un alto ideal. El 

Justicialismo creado por nosotros y para nuestros hijos, como una tercera 

posición ideológica tendiente a liberarnos del capitalismo sin caer en las 

garras opresoras del colectivismo. 

 

 

Es decir, una de las características de la denominada “Tercera Posición” fue el rechazo 

a un alineamiento automático con los dos bloques mundiales hegemónicos del momento: el 

soviético y el norteamericano. Además de esto, se hacía hincapié en la necesidad de no 

intervención en los asuntos internos de otros países. 

Para esto se plantearon dos escenarios: el internacional y el regional. En el plano 

internacional, Argentina reafirmaba la necesidad de negociar con Estados Unidos, con la 

Unión Soviética o con cualquier otra potencia, como Gran Bretaña (SIMONOFF, 2008).  

Es un dato de relevancia que durante el primer gobierno peronista se configuraron y 

comenzaron a consolidarse las relaciones comerciales, diplomáticas y financieras con los 

países de Europa del Este y la URSS. Sin embargo, Washington buscó desalentar estos 

acercamientos a partir de negociaciones diplomáticas. Hay que recalcar que, en la práctica, las 

relaciones argentino-soviético, hasta 1952, resultaron escasamente fructíferas (RAPOPORT, 

2010). 

Otra de las características de la Tercera Posición fue el mantenimiento de los 

principios pacifistas, cristianos y occidentales, en consonancia con su posicionamiento 

geográfico y geopolítico, siendo uno de sus objetivos, como afirman Cisneros y Escudé 

(2000):  

 

 

…acudir conjuntamente, los países americanos y la Santa Sede, ante los 

demás pueblos del mundo, para solicitarles la adhesión a estos principios 

pacifistas y ofrecerles la cooperación económica indispensable para 

materializar estos anhelos de todos los pueblos del mundo  
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Aspectos como la autonomía, la diversificación comercial, una nueva relación con 

América Latina de carácter cooperativo fueron los imperativos para la inserción. Por una 

parte, "era inevitable reconocer el ascenso de Estados Unidos" y "por otra, no se podía volver 

a cometer el error de renunciar al desarrollo autonómico." (PUIG, 1988, p.29 apud 

SIMONOFF, 2000, p. 3). 

Por esa razón, para Perón la afirmación del liderazgo norteamericano en Occidente se 

basó en distinguir, como afirma Juan Carlos Puig (1988, p.30-31 apud SIMONOFF, 2000, 

p.3): 

 

 

... cuestiones que interesaban a Estados Unidos pero que, según la 

apreciación argentina, no eran cruciales para Occidente; la Argentina 

mantuvo su posición. Es así como no adhirió a los acuerdos de Bretton 

Woods, no se plegó al multilateralismo en el comercio internacional que 

propugnaban los Estados desarrollados occidentales y prefirió una estricta 

política bilateral en sus intercambios.  

 

 

La política externa argentina de esos años se basó en un claro sesgo autonomista y no 

aislacionista. A partir de las negociaciones bilaterales se perseguía una inserción en un 

esquema multipolar que redujese la presión de Estados Unidos y de esa forma evadir los 

escenarios económicos multilaterales recientemente configurados. 

En el escenario regional, desde el año de asunción de Juan Domingo Perón, el 

gobierno promovió varias iniciativas y propuestas hacia los países iberoamericanos.  Una de 

ellas fue la conformación de una unión aduanera Sudamericana. En consonancia con su 

planteamiento hacia América Latina, tuvo lugar la apertura de embajadas, como también la 

intensificación del intercambio de misiones militares.  Uno de los objetivos de estas acciones 

fue contener el influjo de los Estados Unidos en la región (RAPOPORT, 2010).  

Hacia el año 1915, el poder de influencia de Estados Unidos en conjunto con las 

presiones del establishment brasileño, tuvieron como resultado la frustración del suscripto 

Tratado ABC (Argentina-Brasil-Chile, que pretendía arbitrar de forma pacífica conflictos 

políticos y comerciales que podían suscitarse entre estas naciones), uno de los primeros 

proyectos de alianza regional sudamericana del siglo XX (BLEJMAR, 2016). Casi cuatro 

décadas después, Juan Domingo Perón intentó reflotarlo para consolidar un bloque político y 

comercial. Específicamente, sobre las relaciones con Chile y Brasil, afirmaría:  

 

 

La República Argentina no tiene unidad económica; Chile solo, tampoco 
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tiene unidad económica, pero estos tres países unidos conforman quizás en el 

momento actual la unidad económica más extraordinaria del mundo entero, 

sobre todo para el futuro, porque toda esa inmensa disponibilidad constituye 

su reserva. Estos son países reservas del mundo. Los otros están quizás a no 

muchos años de la terminación de todos sus recursos energéticos y de 

materia prima; nosotros poseemos todas las reservas de las cuales todavía no 

hemos explotado nada. Esa explotación que han hecho de nosotros, 

manteniéndonos para consumir lo elaborado por ellos, ahora en el futuro 

puede dárseles vuelta, porque en la humanidad y en el mundo hay una 

justicia que está por sobre todas las demás justicias, y que algún día llega ... 

Esto es lo que ordena imprescriptiblemente, la necesidad de la unión de 

Chile, Brasil y la Argentina. Es indudable que, realizada esta unión caerán a 

su órbita los demás países sudamericanos, que no serán favorecidos ni por la 

formación de un nuevo agrupamiento y probablemente no lo podrán realizar 

en manera alguna, separados o juntos, sino en pequeñas unidades. (…) Por 

este motivo, señores, todo este proceso de la unión económica es combatido. 

Claro, ¿Cómo no va a combatirse una cosa que es tan provechosa y útil para 

los americanos? En esto juegan igualmente intereses. El día que nosotros 

podamos realizar nuestro comercio entre nosotros, nos habremos realmente 

independizado de toda corriente y de todo poder extracontinental, y en esto 

debemos pensar que, para nosotros, latinoamericanos, no debe haber nada 

mejor que otro latinoamericano (PERÓN, 1953) 

 

 

En este sentido, Cisneros y Escudé (2000) identifican 

 

 

la acción regional de Perón de uniones económicas con los países vecinos, 

que apuntaba a conformar un bloque austral de países o Confederación 

Latinoamericana de Naciones, con el propósito de mantener una posición 

neutral respecto de los dos “imperialismos” en pugna -pero que en el 

continente americano significaba independencia frente a Estados Unidos- 

 

 

De esta manera, el escenario político latinoamericano se tornó más propicio para la 

política exterior del gobierno peronista en la región, fundamentalmente a partir de una activa 

campaña de propaganda y diplomacia en función de formar un bloque que tuviera capacidad 

de mantener los precios de las materias primas en contraposición a la ofensiva comercial de 

las potencias industrializadas. Sin embargo, la diplomacia de Estados Unidos percibió 

negativamente esa campaña argentina que promovía un bloque económico latinoamericano. 

Por eso, el gobierno norteamericano optó por neutralizar el accionar de la Argentina 

convenciendo a los gobiernos de América Latina sobre el peligro o la escasa conveniencia de 

permitir la influencia de la nación austral (RAMOS, 2012).  

A este escenario, se suma el hecho de que las relaciones del gobierno argentino con el 

de Brasil no eran las más propicias ya que su presidente por aquellos años, el general Eurico 

Gaspar Dutra (presidente desde 1946 a 1951), era de orientación pronorteamericana, por lo 
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que se presentaron ciertas rispideces. A pesar de ello, la fuerte interdependencia económica y 

comercial entre ambos países logró imponer líneas específicas de entendimiento.  Desde 

1951-1952, con el regreso de Getúlio Vargas al gobierno, la relación con Brasil fue más 

comercial que política y el intercambio entre los dos países continuó con una tendencia 

creciente.  

Las pretensiones de la República Argentina de consolidarse como un posible eje 

vertebrador de la economía de la región, debilitando con esto lazos de dependencia con la 

potencia hegemónica, generaron en algunas ocasiones un efecto opuesto al que se buscaba, 

dando lugar a que algunas repúblicas vecinas enfriaran los intercambios con Argentina por 

temor a que los mismas afectaran sus relaciones con Estados Unidos, de las cuales no podían 

prescindir. Sin embargo, el abrupto final del proyecto latinoamericano del peronismo en ese 

período no se vinculó a sus debilidades y condicionamientos, sino al golpe de Estado violento 

contra el gobierno peronista en 1955 (RAPOPORT, 2010). 

En relación a las dificultades económicas del peronismo de la década del 1950, 

particularmente en la balanza de pagos, se reorientarían sus relaciones exteriores además de 

modificar su política económica. Ejemplo de esto es el acercamiento con los Estados Unidos, 

con el objetivo de atraer capitales, pero también la firma de convenios bilaterales con países 

de Europa Oriental, de Europa Occidental y de América Latina. Además, hubo un 

afianzamiento de los lazos comerciales-económicos con la Unión Soviética.  

En cuanto a la opción doctrinaria por la Tercera Posición, teniendo en cuenta que el 

líder indiscutible del mundo occidental y principal socio de la Argentina era Estados Unidos, 

se intentaba ganar espacios de maniobra y contrarrestar el acercamiento con el país del norte, 

concretamente mediante convenios con la URSS. 

Otro acontecimiento notorio en las relaciones argentino-soviético se vinculó con la 

inauguración de la primera exposición industrial soviética en Latinoamérica, que posibilitó un 

conocimiento más detallado de los productos soviéticos, siendo muchas de las máquinas 

exhibidas posteriormente adquiridas por empresas estatales argentinas (RAPOPORT, 2015).  

A pesar de ello, la "Tercera Posición" continuó siendo paradigmática en una relevante 

cantidad de sucesos posteriores al año 50 -cuando se produjo el quiebre entre los dos 

modelos- como la Guerra de Corea y el caso guatemalteco, en que el gobierno peronista 

marcó diferencias con Washington, a pesar de la política de "correcta amistad" esbozada en 

los años cincuenta (SIMONOFF, 2008). 
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En resumen, como afirma Rapoport (2010), a partir de los principios doctrinarios de la 

Tercera Posición, que naturalmente influían en la política económica, también se aspiraba, 

como pilar fundamental, a la diversificación de los mercados compradores y vendedores.  De 

esta manera, se promovían convenios bilaterales con varios países en abierta contradicción 

con el multilateralismo que Estados Unidos procuraba imponer.  El propósito del gobierno 

argentino a mediano plazo era, entre otros, el fortalecimiento del comercio con los países del 

Cono Sur.  Por otro lado, en el marco de esa opción doctrinaria, se desplegaron nuevos ejes en 

el posicionamiento internacional del país. Ejemplo de esto último son las relaciones 

económicas con la URSS, con otras naciones del este europeo y las iniciativas de unidad 

regional en América Latina.  

 

 
LA ACTUALIZACIÓN DOCTRINARIA DE LA TERCERA POSICIÓN EN LA 

DÉCADA DE 1970 

 

En la década del 1970, concretamente en el lapso de 1973 a 1976, podemos observar 

cuatro gobiernos peronistas: el de Héctor J. Cámpora, el de Raúl A. Lastiri, el de Juan 

Domingo Perón, y el de María Estela Martínez de Perón.  

El repudio hacia la hegemonía de Estados Unidos en la región puede entenderse a 

partir de la ligazón entre las ideas autonomistas del Ministro de Relaciones Exteriores de 

Cámpora, Juan Carlos Puig, y sectores de la Juventud Peronista: sus planteos fueron de un 

fuerte contenido antiimperialista (SIMONOFF, 2008).  

Una de las características de los argumentos autonomistas expresada en la doctrina 

justicialista se reflejó en la búsqueda por establecer una estrategia poligonal que sustituyera la 

triangulación entre Estados Unidos y Europa Occidental (SIMONOFF, 2008). En este sentido, 

la permanencia del Ministro de Economía José Ber Gelbard, miembro del Partido Comunista 

y gremialista empresario, durante los gobiernos de Cámpora, Lastiri, Perón y parte del de 

María Estela Martínez es un dato relevante a tener en cuenta, influyendo, por ejemplo, en la 

continuidad de los convenios con Europa del Este, como aspecto de relevancia. 

Otra de las características del período fue el ingreso de la República Argentina al 

Movimiento de Países No Alineados (MPNA). Por otro lado, fueron de gran relevancia, en 

términos pragmáticos y su trasfondo ideológico, los acuerdos con el Bloque Oriental. 

Algunas de las características más importantes del período en materia de política 

exterior argentina fueron: 
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-Dificultades en las relaciones con los Estados Unidos  

-Oposición al bloqueo a Cuba y a la Doctrina de Seguridad Nacional. 

-Acuerdo de cooperación económica con Cuba en agosto de 1973 y en abril de 1974 

ruptura del bloqueo económico a la isla. 

-Se impulsó una política inclinada a fortalecer los vínculos con países socialistas como 

Vietnam, Corea del Norte y la República Democrática Alemana. 

-Dificultades en las relaciones políticas con Europa. 

-En su tercera presidencia, Juan D. Perón promovió las relaciones argentino-brasileña, 

para componer el prestigio y romper con el aislamiento de la Argentina. 

-El gobierno de María Estela Martínez de Perón renunció a la actitud de cooperación 

con el Brasil.  

-Las relaciones con la Unión Soviética adquirieron una intensidad excepcional a partir 

de la concreción de convenios económicos con varios países de Europa Oriental y la firma de 

tratados económicos (los más importantes circunscritos hasta entonces en la historia de las 

relaciones entre ambos países). 

-La situación cambió con la muerte de Juan D. Perón: María Estela Martínez impugnó 

la ratificación de los convenios firmados con la Unión Soviética (excepto los vinculados a los 

proyectos hidroeléctricos en el tramo argentino del Río Paraná). 

- Como consecuencia de la crisis política y económica, durante el gobierno de María 

Estela Martínez se trató de acceder a una posición privilegiada en las relaciones con Estados 

Unidos.  

-En los sucesivo, las dificultades económicas y políticas impidieron una política exterior 

coherente. 

 

 

LA POLÍTICA EXTERIOR EN LA ETAPA KIRCHNERISTA 

 

Si desde el discurso kirchnerista se reivindicó un sesgo de continuidad en relación a 

los gobiernos de Cámpora, Lastiri y Perón, es imprescindible advertir que sus criterios no 

pueden ser desligados de las secuelas de la dictadura militar, como tampoco de las críticas a la 

política exterior del presidente de Argentina de la década de 1980 por la Unión Cívica 

Radical, Raúl Alfonsín, y del presidente del país en la década de 1990 por el Partido 

Justicialista, Carlos Menem (SIMONOFF, 2008). 
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En relación a esto, buena parte de los analistas del justicialismo adherían al gobierno 

radical de Alfonsín en el diagnóstico del posicionamiento internacional de la Argentina como 

un país no alineado y periférico, pero le demandaban un mayor énfasis en relación al mismo. 

Sin embargo, más allá de esos aspectos, exhibieron algunos de los lineamientos propios como 

el rescate de la Tercera Posición: mayor firmeza en el interés doméstico sobre lo 

internacional, como también la búsqueda de coincidencias básicas en el plano interno y el 

enfoque en la federalización de la política exterior (BOCCO, 1988, 197-8 apud SIMONOFF, 

2008). 

En función del modelo neoliberal implantado durante el gobierno de Carlos Menem, y 

en contraposición al mismo, se apreció en la etapa kirchnerista una renovada aproximación 

hacia el autonomismo de Juan Carlos Puig. Esto puede ser evaluado ya desde la campaña 

electoral de 2003 de Néstor Carlos Kirchner. 

Sin embargo, la política exterior del gobierno de Néstor Kirchner, según plantea Elsa 

Llenderrozas (2015), se puede dividir en dos fases distintas: la primera, 2003-2005, vinculada 

en términos generales a una etapa de intento de reinserción financiera y/o de retorno al 

sistema internacional. La fase siguiente comenzaría una vez cerrada la renegociación de la 

deuda externa y luego de las elecciones de octubre de 2005, momento en que la victoria 

electoral fortaleció a Néstor Kirchner e impulsó a un proyecto de alianzas externas que aún 

era incipiente. En ese momento comenzó a desplegarse un latinoamericanismo más marcado. 

Esta postura, de carácter claramente autonomista, se ve consolidada por la elección de 

la alianza estratégica con Brasil, y con la determinación más general de que el acento debía 

estar en el MERCOSUR y en la vinculación con los países asociados, como Chile y Bolivia. 

En este sentido, en una entrevista realizada en 2007 al entonces Ministro de 

Relaciones Exteriores argentino, Jorge Taiana (2007), éste afirmaba, refiriéndose a los ejes de 

la política exterior del gobierno del presidente Néstor Kirchner que algunos de los objetivos 

eran: 

 

 

Promover la consolidación de la integración regional principalmente a través 

del MERCOSUR y más recientemente desde la construcción de la UNASUR 

(Unión de Naciones Sudamericanas). Profundizar la alianza estratégica con 

el Brasil. Sostener una relación madura con los Estados Unidos y la Unión 

Europea, y vínculos estrechos con las demás naciones desarrolladas y en 

desarrollo, particularmente aquéllas de Lejano Oriente. 

 

 

Otro de los aspectos que remontan a determinadas características de la política exterior 
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implementada en la década de 1970 se vincula con los mandatarios que participaron en la 

asunción de Néstor Kirchner en 2003. Si para la asunción de Cámpora había estado presente 

el presidente de Cuba del momento, Eduardo Dorticós, y el de Chile, Salvador Allende, en el 

marco de la asunción de Néstor Kirchner estaría presente el presidente de Venezuela, Hugo 

Chávez, el de Brasil, Luis Inácio Lula Da Silva y el de Cuba, Fidel Castro. Este hecho 

específico ya prefiguraba parte del posicionamiento internacional del flamante gobierno. 

El gobierno de Néstor Kirchner tuvo como característica la preponderancia de la 

política regional por sobre la estrategia de vinculación con el resto del mundo. Esto puede ser 

relacionado tanto a una recuperación doctrinaria de la Tercera Posición y sus planteamientos 

pragmáticos como a una ruptura con lo que significó el gobierno de Carlos Menem en la 

década de 1990 y su alineamiento con Estados Unidos.  

Afirma Llenderrozas (2015) que es posible observar, a modo de balance de gestión, 

que aunque existieron diferentes tensiones con gobiernos vecinos, Argentina logró consolidar 

una inserción subregional de alto perfil. En este sentido, la orientación latinoamericanista se 

profundizó, acrecentándose incluso su intensidad ideológica. 

Algunas de las características centrales de la política exterior de Néstor Kirchner 

pueden ser apreciadas en su mensaje inaugural al Parlamento el 25 de mayo de 2003, cuando 

se refirió a la necesidad de promover la integración al mundo “dando pasos concretos hacia 

consensos políticos basados en el fortalecimiento del derecho internacional”, en el marco de 

los objetivos institucionales, además de remarcar la centralidad de las “prioridades 

nacionales”, e incluso afirmando que el objetivo sería pensar “el mundo en argentino, desde 

un modelo propio” en “este proyecto nacional que expresamos convoca a todos y a cada uno 

de los ciudadanos argentinos” (KIRCHNER, 2003). 

En relación a la política multilateral planteada por Néstor Kirchner y ratificada por su 

sucesora Cristina Elisabet Fernández (2007), podemos ver que esta última en su discurso de 

asunción afirmó que: 

 

 

…queremos en este mundo global también fijar nuestra posición en cuanto a 

una necesidad imperiosa, la reconstrucción del multilateralismo. Un mundo 

unilateral es un mundo más inseguro, más injusto. 

 

 

En esa misma línea, afirmaba que a pesar de los ataques terroristas sufridos por 

Argentina en 1992 y 1994, no se podía justificar la violación de los derechos humanos en 

función de la lucha contra el terrorismo, y en esto se puede apreciar una crítica subyacente y 



KERR OLIVEIRA, L.; GRASSI, J. M.; WEXELL SEVERO, L.; CARVALHO, W. R. (2019) [orgs.].  

Estudos Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional.  
ISAPE, Porto Alegre, RS. / NEEGI, UNILA, Foz do Iguaçu, PR. 

 

572 

 

oposición hacia la política de los Estados Unidos de América, país gobernado entre 2001 y 

2009 por George W. Bush, pero a su vez un acercamiento a su agenda de seguridad, la cual 

estuvo igualmente presente durante el mandato Néstor Kirchner.  

En relación a la política de derechos humanos, tema emblemático en las presidencias 

de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, se adhirió a resoluciones de las Naciones Unidas 

como la vinculada a la protección de personas contra las desapariciones forzadas, que 

considera la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad, al tiempo que reafirma 

el derecho a la reparación, a la justicia y a la verdad. Además, a nivel regional, en relación al 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual se constituye en marco para la 

promoción y protección de los derechos humanos, se hizo hincapié en el Derecho a la Verdad.  

Posteriormente, se firmaría el Tratado constitutivo de la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR), el 23 de mayo de 2008, el cual estableció oficialmente el 

organismo como una unión intergubernamental de doce Estados suramericanos. El 4 de mayo 

de 2010 Néstor Kirchner asumió como su primer Secretario General, debiendo cumplir 2 años 

en el cargo, período que no pudo ser completado debido a la muerte de Kirchner el 27 de 

octubre de 2010. 

En relación a los aspectos económicos, ya desde su asunción en 2003, Néstor Kirchner 

se refería a la necesidad de construcción de un modelo propio: de industrialización, con sólida 

raigambre en el peronismo. El principal antagonismo entendido por Kirchner se daba entre las 

imágenes de un modelo de base industrial y de inserción internacional, con énfasis 

nacionalista, frente al sostenido en los noventa, de carácter neoliberal e internacionalista. 

Al respecto, el intelectual argentino Julio Fernández Baraibar (2015) realiza una 

comparación entre dos proyectos para la Argentina, planteando que el peronismo “quiere 

construir un país soberano, industrial, con altos salarios y alto nivel de empleo, proyectado a 

la integración latinoamericana, a la paz mundial con justicia y en la defensa de los pueblos 

periféricos” mientras que el “otro quiere un país agroexportador, de industrialización 

reducida, en el mejor de los casos, a agregar valor a la producción agraria, con una población 

mayoritariamente sujeta a los vaivenes de la exportación, una minoría dolarizada y una 

delegación de nuestra política internacional en los EEUU”. 

Algunas de las más importantes características diferenciales entre estas dos 

concepciones, basadas en la historia política y económica argentina del siglo XIX y XX, se 

podrían sintetizar de la siguiente manera:  el modelo promovido por Néstor Kirchner y 

Cristina Fernández se basó en la recuperación del aparato productivo industrial y el estímulo 
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al consumo en un mercado interno ampliado hacia el MERCOSUR, con intervención estatal a 

partir de una política de subsidios y planes sociales, incentivando la actividad de promoción 

de competencia e ingreso. Por su parte, el otro modelo se basaba en la apertura al mercado 

mundial con el objetivo de incrementar exportaciones y percibir flujos nuevos de inversión 

externa directa, teniendo al mercado como estímulo (PORTA y BIANCO, 2004, 30 apud 

SIMONOFF, 2008, p. 13). 

Es relevante percibir, a partir de la existencia de estas dos propuestas para el país, la 

ausencia de un consenso sobre el destino del mismo en la dirigencia política, resultando 

dificultoso el planteamiento de un proyecto estratégico a mediano o largo plazo al respecto. 

Esto afecta directamente el relacionamiento externo del país, emergiendo diferencias 

sustanciales en la política externa de un gobierno, según persiga la consecución de uno u otro 

de esos dos modelos, contrapuestos y mutuamente excluyentes, dificultando la cohesión 

nacional. 

El gobierno de Kirchner fue influenciado por las ideas paradigmáticas de la generación 

de los años 1970, en las que el pensamiento de izquierda peronista fue dominante. A partir de 

cierta dosis de pragmatismo, el gobierno argentino se aproximó a países que tenían relaciones 

de conflicto con Estados Unidos, como Cuba y Venezuela, y estableció una alianza 

fundamental con Brasil, considerándose este último el socio estratégico para frenar la 

influencia de Estados Unidos. Es decir, la autonomía fue una pretensión clara del Gobierno de 

Néstor Kirchner, siendo perceptible con esto la influencia de las ideas de autonomía 

heterodoxa de Juan Carlos Puig, aunque presentándose algunas dificultades para colocarlos en 

prácticas tanto por constreñimientos externos como internos (SILVA, 2011). 

Fernando Polo (2015) afirma que la política externa argentina bajo los gobiernos de 

Néstor y Cristina nació en noviembre de 2005, cuando el entonces presidente Kirchner, 

anfitrión de la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata, impugnó la participación de la 

Argentina en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). De esta manera, con los 

países del MERCOSUR (Brasil, Uruguay y Paraguay) y Venezuela frenaron el proyecto de 

crear una zona de libre comercio hemisférica con Estados Unidos como hegemón. Desde ese 

momento, con la reestructuración de un MERCOSUR más político, con el establecimiento de 

la UNASUR (la cual fue definida como instancia central) y la CELAC, se sellaron los tres 

círculos concéntricos más importantes de la diplomacia de la República Argentina. Sin 

embargo, en respuesta a esta política internacional autónoma, Estados Unidos ambicionó 

volver por sus fueros a través de dos estrategias que podrían ser definidas como 
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complementarias: la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) con los socios menores 

(desde puntos de vista económicos y demográficos) del MERCOSUR y la configuración de la 

Alianza del Pacífico con los países andinos. Es así como se va configurando una costa 

atlántica más desarrollada y diversificada económicamente (con vínculos con los BRICS) y 

una costa pacífica más vinculada al extractivismo y la primarización económica (Polo, 2015). 

Algunos autores, como Israel Roberto Bernabé (2012), afirman incluso la existencia 

de un pasaje del pacto ABC de la década del 1950 al pacto ABV (Argentina, Brasil, 

Venezuela) en la primera década del siglo XXI y sostiene que 

 

 

Dos acontecimientos recientes reafirman el enfoque de Venezuela en 

América del Sur y expresan la importancia del eje de la ABV para el avance 

de la integración, son: la Constitución de la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR) en 2008 y la entrada de Venezuela como país 

miembro pleno del MERCOSUR en 2012. […] 

En nuestra opinión, estos dos procesos fortalecen la integración regional en 

América del Sur porque posibilitan el establecimiento de una base sólida, un 

eje rector que puede reconciliar las diferencias y colaborar para el 

establecimiento de un concierto de intereses entre los países de América del 

Sur. Una “hegemonía compartida” entre Argentina, Brasil y Venezuela tiene 

el potencial para persuadir a otros países sobre importancia de una política 

regional para el desarrollo. […] 

En una región donde los procesos de integración se organizan 

institucionalmente por el intergubernamentalismo, la constitución de un eje 

central, formado por los países más importantes, es crucial para lograr 

avances concretos. En el caso de América del Sur, una hegemonía colectiva 

de Argentina, Brasil y Venezuela (ABV) representan este eje y, actualmente, 

se coloca como una posibilidad real, a pesar de las diferencias entre los tres 

países, para consolidar un modelo de integración regional propio y autónomo 

en América del Sur. (BERNABÉ, 2012) 

 

 

En otro sentido, atendiendo específicamente al último discurso de Néstor Kirchner 

frente al Congreso Nacional, en marzo de 2007, se puede apreciar que el entonces presidente 

precisaba su política exterior afirmando que: 

 

 

… ha mantenido firme y sostenidamente la inclaudicable defensa de interés 

nacional, la protección de la soberanía nacional, la defensa de la democracia, 

el respeto a los derechos humanos fundamentales, una vocación genuina por 

el desarme y la no proliferación y la condena a la amenaza de terrorismo. 

(KIRCHNER, 2007) 

 

 

Se puede considerar que el ideario acerca de la política externa aparece claramente 

multilateralizado, tanto política como económicamente. 
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La apertura y diversificación del comercio exterior en Argentina desde 2003 a 2015 es 

uno de los ejes sobre los cuales se articula el definido como “modelo de matriz diversificada 

con inclusión social” (Fernández, 2008) que, debido a la participación del Estado, 

interviniendo sobre el sector agropecuario y el sector industrial, permitió un “círculo virtuoso” 

que consolidó: 

 

 

… el superávit comercial producto del sesgo claramente exportador del 

modelo, lo que constituye uno de los pilares básicos que es el de los 

superávits gemelos, con un tipo de cambio competitivo que ha permitido, 

precisamente, reposicionar a la Argentina en el mundo (FERNANDEZ, 

2008). 

 

 

En el plano internacional, el gobierno de Cristina Kirchner concluyó su mandato con 

un sólido acercamiento económico y político con China y Rusia, países en los que buscaba 

inversiones y financiamiento externo, y en los que afirmaba que se encontraba el futuro del 

poder mundial (LLENDERROZAS, 2015). De esta manera, la diplomacia de la Argentina 

redujo su inclinación en los vínculos con los países europeos y los Estados Unidos, 

focalizando la atención en algunas potencias emergentes, advirtiendo una transformación 

estructural del sistema mundial. En este sentido, Fernando Polo (2015) afirma que los 

acuerdos que la Argentina firmó con Rusia y China la ubican en una posición de relevancia 

internacional que el país no exhibía desde finales de la década de 1940, momento en que 

presidió el Consejo de Defensa de la ONU. 

Sin embargo, Agustín Marconetto (2014) sitúa la consolidación de esos vínculos 

internacionales durante la presidencia de Néstor Kirchner, afirmando que fueron las 

relaciones económico-comerciales a las que mayor relevancia se les otorgó, principalmente en 

función de la necesidad Argentina de contar con divisas para recuperarse de la crisis y que, si 

bien asevera que la participación en el comercio exterior de países como Rusia, China e India 

estuvo por debajo de su potencial, la gestión de Néstor Kirchner registró un precedente en el 

relacionamiento con estos Estados, logrando dinamizar e incrementar notablemente el 

comercio con dichos países, posibilitando además superávits comerciales. 
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CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta que el presente trabajo no pretende ser exhaustivo ni concluyente, 

sino un aporte parcial a la discusión, a partir de los aspectos abordados se pueden visualizar 

algunos de los cambios, continuidades, rupturas y reformulaciones de las implicancias que 

tuvo para la República Argentina la influencia de la doctrina peronista en su política externa 

desde 1946 hasta 2015, haciendo hincapié particularmente en las perspectivas de los actores 

en la década del 1940, 1950, 1970 y durante los doce años de gobiernos peronistas en el 

marco de los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández: 2003-2015. 

La Tercera Posición, como elemento doctrinario y ordenador fundamental para 

comprender el rumbo asumido por los diversos gobiernos peronistas estudiados, en la práctica 

mostró gran dinamismo, aggiornándose a los distintos contextos internacionales. Es cierto que 

la principal potencia mundial tanto en 1946 como en 2015 era y es Estados Unidos de 

América, con la cual se tuvo momentos de mayor y menor tensión, como también de 

enfriamiento y acercamiento en las relaciones internacionales. Sin embargo, la coyuntura 

internacional tuvo transformaciones profundas, desde un mundo bipolar, a uno unipolar y 

posteriormente a una incipiente recuperación de la multipolaridad. Claramente, en cada una 

de esas etapas la denominada Tercera Posición debía ser reconsiderada para poder subsistir 

desde el punto de vista ideológico, doctrinario y pragmático. 

Para un análisis específico de los hechos históricos, es preciso contrastar el aspecto 

discursivo y los relatos (que necesariamente cada gobierno los construye) con la aplicación 

práctica de las políticas concretas, en este caso a nivel internacional. A partir de esto, se puede 

observar que algunas semejanzas y diferencias, enunciadas discursivamente por los gobiernos 

peronistas abordados, deben ser matizadas. 

Probablemente, algunas de las mayores dicotomías planteadas por el peronismo 

emerjan en relación a la defensa de un modelo de desarrollo industrialista, de mercado interno 

e inclusión social con matriz diversificada, en contraposición al modelo de apertura mundial 

para incrementar exportaciones, promoviendo la inversión externa directa como prioridad y la 

acumulación financiera. Otro de los antagonismos se puede apreciar en la reivindicación de 

cierta autonomía frente a las potencias mundiales dominantes versus la otra propuesta 

vinculada a las “relaciones carnales” con Estados Unidos. 

Sin embargo, es preciso insistir, este viraje en la concepción política de las relaciones 

internacionales por parte de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en 
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relación a los paradigmas vigentes en la década de 1990 en Argentina, además de recuperar 

doctrinariamente aspectos de la mencionada Tercera Posición, se encuentra íntimamente 

ligado a un contexto internacional que se había modificado sustancialmente: había varios 

gobiernos en el continente que compartían, en mayor o menor medida, la necesidad de esa 

autonomía. Esto sólo era posible renegociando con los organismos de crédito y con un 

proyecto común a nivel regional, para lo cual era prioritario, a diferencia de la década 

anterior, estrechar los lazos con la República Federativa de Brasil.  

Bernabé (2014) afirma que, teniendo en cuenta la particularidad de la situación 

económico-social de los países de América del Sur y de los agudos problemas enfrentados por 

sus habitantes, la integración de esta región carece de sentido si no aborda, además de la 

esfera comercial, los asuntos sociales, económicas, culturales y educativos, siendo posible 

contribuir de manera concreta a la mejora de las condiciones de vida de toda la sociedad de 

América del Sur. 
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