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RESUMO

Este trabalho de conclusão de curso busca comparar a Política Externa do governo Lula (2003

– 2010) com a teoria geopolítica de Golbery do Couto e Silva, desenvolvida entre 1955 e

1967, ano de publicação do livro Geopolítica do Brasil, fonte principal de pesquisa deste

estudo. Entenderemos, por meio da bibliografia elencada, se os círculos concêntricos de

poder, ideia desenvolvida pelo autor para analisar geopoliticamente o Brasil no mundo,

inspirou o Itamaraty na primeira década do século corrente. Para isso, entenderemos como o

país se relacionou com a América do Sul, os países centro-americanos e caribenhos, o

México, a Angola e Moçambique, todos participantes do que o autor chamava de "fronteira

decisiva da segurança sulamericana". A hipótese apresentada é de que a Política Externa de

Lula seguiu os preceitos defendidos por Golbery, com a prioridade na relação com os países

sul-americanos, paralela a uma menor importância dada aos grandes PALOP e o restante da

América Latina.

ABSTRACT

This final paper seeks to compare the Foreign Policy of the Lula government (2003-2010)

with the geopolitical theory of Golbery do Couto e Silva, developed from 1955 to 1967, the

year of publication of the book Geopolitics of Brazil, source for research for this study. From

the listed bibliography, we will understand whether the concentric circles of power, an idea

developed by the author to situate Brazil geopolitically in the world, inspired Itamaraty in the

first decade of the current century. To do this, we will understand the Brazilian relationship in

this from 2003 to 2010, with South America, Central American and Caribbean countries,

Mexico, Angola and Mozambique, all participants of what the author called the "decisive

frontier of South American security". The hypothesis presented is that Lula's Foreign Policy

followed the precepts defended by Golbery, with priority in the relationship with South

American countries, alongside a lower importance given to the PALOP and the rest of Latin

America.

PALAVRAS CHAVE:

Brasil; Política Externa; Geopolítica; Lula; Golbery.
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1 INTRODUÇÃO

A política externa do governo Lula (2003-2010) foi um período bastante estudado na

academia, devido a situação histórica e internacional na qual o país esteve inserido. Após 21

anos de ditadura militar, o Brasil teve, pela primeira vez, um governo à esquerda, em um

momento onde a América do Sul também elegia presidentes progressistas, ao passo que o

resto do mundo vivia sob a dominação da política externa americana. Ao longo dos oito anos

de mandato, Lula viu os Estados Unidos aumentarem sua atenção no Oriente Médio,

presenciou a ascensão de países emergentes e, por conta da Onda Rosa no continente, se

colocou à frente de um processo de integração jamais visto na região.

Segundo Cervo e Bueno (2014), o governo Lula escolheu um modelo de inserção

internacional baseado no multilateralismo da reciprocidade e a internacionalização da

economia. Assim, buscou criar vínculos com o maior número de países, principalmente os do

Hemisfério Sul. Na América do Sul, o período ficou marcado por um processo de integração

comercial, infraestrutural, enérgica, de serviços, entre outros, representados principalmente

pelo Mercado Comum do Sul (Mercosul) e pela União de Nações Sul-Americanas

(UNASUL), criada em 2008 com participação fundamental do presidente brasileiro. Ou seja,

o continente era prioritário ao Itamaraty. Ainda assim, com o restante dos países do

Hemisfério, como os do Caribe e os africanos, o governo brasileiro também promoveu

políticas de aproximação que geraram resultados positivos para ambos os lados. Ao final do

governo Lula, inclusive, foi criada a Comunidade de Estados Latino-Americanos e

Caribenhos (CELAC), que seria responsável pela integração dos países da região.

Essa agenda voltada ao Hemisfério Sul e com propensão a constituir o Brasil como

líder regional, parece colocar em disputa interesses históricos dos EUA, como a sua influência

plena nas Américas. Associado a isso, é comum o entendimento de que a ditadura militar

brasileira (1964-1985) alinhava-se automaticamente a Washington, visto que ela ocorreu com

o apoio norte-americano. Ao longo desses 21 anos, um personagem bastante importante foi

Golbery do Couto e Silva. General do exército e pensador geopolítico, Golbery participou

politicamente de quase todo o período, aconselhando presidentes e tomando decisões

importantes para o país. Vinculado à Escola Superior de Guerra (ESG), desenvolveu, desde a

década de 1950, um teoria geopolítica que colocava o Brasil como bastião do Ocidente contra

o comunismo. Ou seja, mostrou-se ideologicamente alinhado aos interesses dos EUA. Assim,

este trabalho visa entender se a teoria geopolítica golberyana esteve presente na atuação do

Itamaraty entre 2003 e 2010. O objetivo será analisar, por meio de pesquisa bibliográfica, essa
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relação dentro do que Golbery chama de "fronteira decisiva da segurança sul americana"

(SILVA, 1981, p. 130), região que inclui toda a América Latina e grande parte da África. É

importante destacar que, para o continente africano, focaremos na relação do Brasil com os

grandes países lusófonos, Angola e Moçambique, pois a integração com eles era o primeiro

passo que a política externa brasileira deveria tomar após a integração sul americana. Para

isso, separamos o trabalho em três capítulos. No primeiro, analisaremos a política externa do

governo Lula. Em seguida, entenderemos quem foi Golbery do Couto e Silva e a sua teoria

geopolítica. Por fim, examinaremos como o governo Lula promoveu a integração na América

do Sul por meio do fortalecimento ou criação de organizações como a UNASUL, e, em

seguida, a relação do Brasil com o México, América Central e Caribe e, por fim, a relação

com os grandes PALOP.

2 A POLÍTICA EXTERNA DO GOVERNO LULA (2003 - 2010)

O fim da Guerra Fria gerou grande otimismo nos que acreditavam em uma nova

ordem mundial, baseada na governança global gerida a partir de valores políticos ocidentais,

como a democracia liberal, a propriedade privada e o Estado de direito. Essa nova ordem,

com liderança consolidada dos Estados Unidos da América devido a um suposto caráter

benigno, duraria para além do horizonte historicamente próximo, sendo Francis Fukuyama,

filósofo nipo-estadunidense, o mais conhecido defensor dessa visão. Porém, entre a queda do

Muro de Berlim (1989) e a Conferência de Cancun da OMC (2003) - talvez o primeiro sinal

de uma nova dinâmica de poder global (CERVO E BUENO, 2014, p. 527) - passaram-se

apenas quatorze anos. Essa mudança gradual, refletida principalmente na ascensão de novos

atores no cenário internacional como China, Índia, México, África do Sul, Turquia, entre

outros, trouxe diversos benefícios à política externa brasileira conduzida principalmente pelo

ex-chanceler Celso Amorim, pois permitiu que o Brasil pudesse se articular de forma mais

independente já que os EUA estavam preocupados com essa ascensão, fazendo-os reduzir sua

atenção para a América Latina.

Para Cervo e Bueno, o modelo de inserção internacional do Brasil durante o governo

Lula possui duas características: o multilateralismo da reciprocidade e a internacionalização

da economia (CERVO E BUENO, 2014, p. 530).

O multilateralismo da reciprocidade é um conceito elaborado pela diplomacia

brasileira, que apesar de ter surgido a partir das conversas em torno da economia e da
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segurança, abrange todo o espectro de relações que o país possui internacionalmente, como

questões ambientais, direitos humanos e saúde.

"O conceito envolve dois pressupostos: a existência de regras para compor o
ordenamento internacional, sem as quais irá prevalecer a disparidade de poder em
benefício das grandes potências; e a elaboração conjunta dessas regras, de modo a
garantir reciprocidade de efeitos para que não realizem interesses de uns em
detrimentos de outros." (CERVO E BUENO, 2014, p. 531).

Ainda que pudéssemos analisar cada um dos domínios citados anteriormente, este

estudo decidiu focar nos dois temas que principiaram o conceito de multilateralismo de

reciprocidade.

Em relação à economia, o país buscava criar e fortalecer vínculos com o maior

número de Estados possíveis, gerando interdependência baseada em relações ganha-ganha,

sempre priorizando as nações do hemisfério sul. A busca por ganhos econômicos reais

impactava, inclusive, na assinatura de tratados de livre comércio com os EUA e a União

Europeia, visto que os mesmos poderiam manter e agravar desequilíbrios relevantes entre os

signatários. Dessa forma, o hemisfério sul era prioritário, já que oferecia muito e demandava

pouco, diferentemente do norte. Um exemplo que elucida bem essa mudança é que, em 2003,

a União Europeia e os Estados Unidos eram, respectivamente, os dois maiores importadores

de produtos brasileiros, seguidos pelo Mercosul e pela China. Entretanto, em 2010, os Estados

Unidos ocuparam o 4º lugar no ranking de maiores parceiros comerciais, sendo superados

pela China, em 2º, e pelo Mercosul, que manteve-se em 3º (SECRETARIA DE COMÉRCIO

EXTERIOR, 2022).

A busca pela reciprocidade estava ligada a uma dinâmica prejudicial à economia

brasileira, pois apesar de sua crescente produtividade, o país ainda possuía pouca participação

no comércio internacional. Buscando mudar essa situação, o Itamaraty aumentou sua atuação

na Organização Mundial do Comércio (OMC), visando a liberalização dos mercados,

principalmente o agrícola, e o encerramento de subsídios dados na Europa e nos EUA para

esse setor. Tal disputa impediu a assinatura de tratados como o entre Mercosul e União

Europeia, assim como a criação da Área de Livre-Comércio das Américas (ALCA). O

surgimento do G20 comercial, anterior inclusive a Conferência de Cancun, dava ainda mais

força para essa disputa, já que as insatisfações brasileiras não eram exclusivas do país. A

atuação conjunta do grupo surpreendeu a OMC, que passou, enfim, a não aceitar acordos

previamente estabelecidos entre os países ricos, permitindo, assim, a participação dos países

do sul nas negociações.
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Apesar de pequenos avanços, a discussão entre norte e sul seguiu ao longo de toda a

primeira década do século XX sem que houvesse consenso. As negociações agrícolas

chegaram em um impasse tamanho, que o fórum saiu da OMC e passou a ocorrer na ONU,

por meio da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO)1.

Mesmo com a mudança, nenhum avanço significativo foi conquistado até o final do governo

Lula, colocando em xeque a estratégia comercial brasileira guiada pelo multilateralismo.

Apesar disso, ao passo que o livre comércio global mudava pouco, a aproximação com os

países do sul gerou resultados importantes, como, por exemplo, o acordo assinado em 2009

por 22 países em desenvolvimento pertencentes ao Sistema Global de Preferências

Comerciais2, que reduziu "20% nas taxas aplicadas em cerca de 70% dos produtos exportados

entre essas nações" (ONU NEWS, 2009).

Outro assunto caro ao Itamaraty e fundamental para a reciprocidade pregada pelo

Brasil era a segurança internacional. Ao longo dos oito anos do governo Lula, o país teve

certo destaque em temas importantes, a partir da negociação dos conflitos, conceito basilar

dentro do órgão no período. Entre esses temas, destacam-se a postura crítica adotada em

relação ao intervencionismo norte-americano - principalmente após a infundada invasão no

Iraque -, a participação brasileira na Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti

(MINUSTAH)3 e a tentativa de mediação entre o Irã e o Ocidente sobre o programa nuclear,

assim como entre palestinos e israelenses acerca do histórico conflito na região. Essa

participação em assuntos caros à política internacional deu ao Brasil imagem positiva, que

aliada ao crescimento econômico nacional, significou uma nova postura mundial em relação

ao país. Entretanto, apesar do aparente saldo positivo, objetivos específicos que reforçariam

de fato uma nova posição de força brasileira no sistema internacional não foram alcançados.

Dentre esses objetivos, o mais notório é um antigo desejo nacional: o assento permanente no

Conselho de Segurança da ONU. A postura brasileira era totalmente alinhada à sua prática. A

preferência pelo multilateralismo para a resolução de conflitos tornou-se peça chave na

reivindicação de reforma no Conselho, dada a importância que o país dava ao mesmo. Assim,

3 A Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH) foi uma missão de paz criada pela
ONU em 2004, buscando retomar a estabilidade político-social no país após a deposição do presidente
Jean-Bertrand Aristide.

2 O Sistema Global de Preferências Comerciais entre Países em Desenvolvimento (SGPC) estabelece concessões
tarifárias com o intuito de promover o comércio entre países da África, Ásia e América Latina. Criado em 1988,
no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), o SGPC entrou
em vigor em 1989 e foi promulgado, no Brasil, por meio do Decreto nº 194, de 21 de agosto de 1991 (GOV.BR,
2020).

1 Criada em 1945, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) é a agência do
Sistema ONU responsável pelo combate à fome e à pobreza buscando maior segurança alimentar e melhor
desenvolvimento agrícola.
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apresentou à Assembleia Geral da ONU uma proposta de reforma, contando com o apoio dos

outros países membros do G4 (Índia, Alemanha e Japão), que também desejavam um assento.

Porém, a falta de representatividade no órgão criado logo após a Segunda Guerra Mundial não

mudou. As disputas regionais, discordâncias em relação à proposta de reforma e o receio de

alteração na balança de poder impediram qualquer avanço dessa agenda (CERVO E BUENO,

2014, p. 541).

Nota-se que o saldo final dos dois temas (economia e segurança internacional), ainda

que possa ser considerado positivo já que o Brasil teve mudança importante quanto a sua

posição inicial (2003) e final (2010) em ambos, não foi muito significativo estruturalmente,

pois o país conseguiu poucos resultados concretos entre os seus objetivos. Várias questões

surgem em torno disso. O abandono do unilateralismo foi uma decisão acertada? A

aproximação com países do Sul e o consequente afastamento do Norte prejudicaram as

negociações? Ou facilitaram, pois o Itamaraty tinha ao lado mais países insatisfeitos? A

economia em alta e a crescente visibilidade brasileira no exterior incomodaram os EUA,

devido a visão que os norte-americanos têm em relação à América Latina? Todas essas

perguntas, por mais que não sejam respondidas diretamente neste trabalho, relacionam-se com

a teoria geopolítica golberyana, visto que o autor aborda em seus textos a forma como o Brasil

deveria se relacionar internacionalmente, focalizando sua análise na importância do Brasil

para os EUA e o Hemisfério Sul.

Além do multilateralismo da reciprocidade, a outra característica da inserção

internacional do Brasil no governo Lula é a internacionalização da economia. Segundo Cervo

e Bueno (2014), tal conceito é a capacidade da política externa brasileira de promover a

expansão de empresas nacionais para o exterior, a partir de forte apoio logístico e financeiro

do Estado e de suas instituições, como o BNDES. O objetivo, impulsionado a partir de 2005

juntamente com outros países emergentes, era trocar "uma inserção externa dependente e

subordinada por uma participação soberana e cooperativa [...]" (AMORIM, 2005). Além

disso, essa possibilidade de expansão estava bastante atrelada à globalização, que se manifesta

a partir do acesso aos mercados e da expansão dos empreendimentos de dentro para fora e de

fora para dentro, e que era uma tendência em alta ao redor do mundo desde os anos 1990, mas

que beneficiou principalmente EUA e Europa desde 1945. Esse processo de

internacionalização da economia favoreceu o país de diversas formas, como com o aumento

do investimento brasileiro no exterior e das reservas nacionais em dólar. Apesar disso, casos
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de corrupção no período com algumas das empresas mais notáveis nesse processo foram

descobertos, como é o caso da   JBS, Odebrecht, Camargo Corrêa e Petrobras.

A partir da análise anterior a respeito das características gerais da política exterior do

governo Lula e sua busca por tornar o Brasil um país globalizado e influente, passa-se agora a

avaliar a relação do país multi e bilateralmente com os mais importantes atores da política

internacional, como a América do Sul, os Estados Unidos, a União Europeia e alguns de seus

países membros, entre outros.

2.1 AMÉRICA DO SUL

A integração sul-americana foi prioridade do governo Lula, pois a partir da

influência que o Brasil sempre possuiu no continente, o país pôde ganhar mais força nas

negociações internacionais, além de também facilitar as demandas de seus vizinhos

(AMORIM, 2010, p. 227). Dois fatores moldaram as possibilidades dessa aproximação

ocorrer entre 2003 e 2010. O primeiro foi o vazio de liderança na região devido ao foco dos

EUA no Oriente Médio e na Ásia. Já o segundo foi a Onda Rosa, movimento que expressou a

liderança política da esquerda na América Latina na primeira década deste século, facilitando

a comunicação entre os países da região, mas ao mesmo tempo também dificultando projetos

conjuntos devido ao nacionalismo de alguns destes governos, o que ocasionou, por exemplo,

no ressurgimento de rivalidades regionais como a entre Venezuela e Colômbia (RICUPERO,

2017, p. 607). Com isso em vista, podemos entender a dificuldade do Brasil em alcançar a

construção de uma área sul-americana político-estratégica e econômico-comercial com

preponderância brasileira.

O Mercosul abriu caminho para tal objetivo, pois constituía um "projeto político que

a crise do neoliberalismo e a permanência de assimetrias tornaram mais flexível" (CERVO e

BUENO, 2014, p. 550) para o Itamaraty. Ou seja, o bloco era visto como um reforço ao poder

de barganha internacional de segmentos da sociedade brasileira, ao passo que facilitava o

cumprimento de metas do multilateralismo da reciprocidade e da globalização da economia

nacional. Entretanto, segundo Amorim (2010), destacar a importância do bloco internamente

não foi fácil.

"Muitas vezes, o governo teve que impor sua visão contra a objeção de grupos e
setores incapazes de enxergar o interesse de longo prazo – não só do país como um
todo, mas deles próprios. Foi o caso no tratamento das assimetrias dentro do bloco
(envolvendo principalmente os parceiros menores, Uruguai e Paraguai), mas
também em nossas relações com a Argentina, cuja economia acabava de sair de uma
profunda crise e passava por um período de drástica desindustrialização. Muitas
vezes havia a necessidade de mostrar flexibilidade e, em alguns casos, até tolerância.
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[...] O resultado, [...] foi mais do que positivo: não só o Mercosul como um todo se
tornou um parceiro comercial maior do Brasil do que os EUA, como a Argentina
absorveu mais exportações brasileiras do que qualquer outro país, exceto a China,
nos últimos meses – uma tendência muito provável de se manter." (AMORIM, 2010,
p. 228).

Entretanto, para Vigevani e Cepaluni, além da resistência empresarial brasileira, os

outros países membros também tinham suas restrições devido a uma suposta influência

estadunidense na região.

"Na formulação inicial do governo Lula da Silva, o Mercosul atuaria como uma
fortaleza defensiva contra as pressões comerciais dos países ricos. Ao longo da
administração, foram aumentando as dúvidas, consequência dos sinais vindos do
Uruguai e do Paraguai, a respeito do apoio dos demais países da região a esta
estratégia. Apesar de o Mercosul ser a área de maior significado
econômico/comercial para o Uruguai e o Paraguai, também para a Argentina, como
acontece para os demais países da região e do resto do mundo, os Estados Unidos
detêm forte capacidade de influência pelo conjunto de fatores que regem o poder
internacional, mas também pela potencialidade de seu mercado. Assim, enquanto o
governo Lula da Silva encara o projeto do Mercosul como predominantemente
político, o que dá continuidade ao foco do país desde 1985, os parceiros brasileiros,
como a Argentina, além do Uruguai e do Paraguai, preferem considerá-lo
instrumento de caráter econômico-comercial." (VIGEVANI e CEPALUNI, 2007, p.
319).

Já a UNASUL, criada em 2008, ao invés de ser apenas um mediador dos interesses

brasileiros, tornava-se um bloco constitutivo da América do Sul como player global e

consequentemente um representante dos interesses brasileiros, principalmente em três frentes.

A econômica visava a integração infraestrutural, energética e produtiva dos países membros.

Um dos exemplos mais claros da importância que o governo dava para isso é o projeto de

ligação rodoviária entre o Acre e o Pacífico através do Peru, financiado pelo BNDES. Além

do impacto econômico regional, essa proposta levaria grande desenvolvimento ao Oeste

brasileiro, zona historicamente pouco habitada e com baixa relevância produtiva para o país.

Já a política girava em torno da consolidação do ente América do Sul no mundo. Por fim, a

geopolítica era a criação de um polo de poder regional que permitiria a reunião de assuntos

vinculados à segurança dos países partes, ainda que o bloco não tenha teor militar e esteja

sempre vinculado ao princípio da não intervenção em assuntos internos. Portanto, a busca do

Brasil pela integração regional não era um fim em si mesmo, mas apenas o meio pelo qual o

país queria atingir seus verdadeiros objetivos nacionais.

2.2 MÉXICO, AMÉRICA CENTRAL E CARIBE

O México possui relações diplomáticas antigas com o Brasil, datadas desde o século

XIX. Ao longo das décadas seguintes, após diversas aproximações e afastamentos, a situação

mexicana de segunda maior economia latina garantiu ao país relevância fundamental para o
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governo Lula, visto que sua política externa foi altamente centrada no continente. Assim, a

busca brasileira por um aumento nas relações com o México estava baseada em dois pilares: o

crescimento da integração econômica e a consolidação das posições estratégicas dos dois

países na região. Ao longo do governo Lula, os governos assinaram diversos acordos

comerciais e estabeleceram agendas de cooperação técnica. Entre eles, podemos destacar que,

ainda em 2003, foi firmado o Acordo de Complementação Econômica nº 53 que trata da

diminuição de tarifas para cerca de 800 produtos, auxílio mútuo no setor de serviços e

medidas sanitárias. Já em 2007, o Brasil sediou a I Comissão Binacional Brasil-México,

encontro que possibilitou a realização da primeira reunião de Coordenação de Cooperação

Técnica Internacional entre os países. A aproximação entre as duas maiores economias latinas

era fundamental para mostrar a importância de ambas para a região, sendo as responsáveis

pela dinamização econômica do continente. Tal conexão, além de projetar poder sobre os

demais Estados, também garantiu a manutenção da força de Brasil e México na América

Latina, objetivo interessante para ambos.

A relação do Brasil com os países centro-americanos e caribenhos anterior ao

governo Lula era escassa. Segundo Cursini (2019), entre 1946 e 2002 o país assinou 110 atos

internacionais com países da região, considerando desde acordos de comunicação e

transportes, até acordos ligados à saúde, passando também pela educação, energia, agricultura

e segurança. Porém, a partir do governo Lula, o relacionamento do Itamaraty com tais países

mudou. Entre 2003 e 2010, foram assinados 240 atos vinculados a estes mesmos temas. Ou

seja, em apenas 8 anos o Brasil assinou mais que o dobro de acordos com a região, em

comparação aos 56 anos anteriores. Tal atuação garantiu ao país um aumento da presença

política internacional brasileira em uma área importante para a geopolítica, expandiu o

número de mercados acessíveis aos produtores nacionais e também possibilitou a participação

de construtoras brasileiras em projetos de infraestrutura na região. Entre todas as ações do

governo brasileiro no continente, a MINUSTAH foi a de maior relevância tanto para a região,

quanto para o Itamaraty. A intervenção brasileira serviu como um ato simbólico - ainda que

bastante concreto - para mostrar a capacidade do país em liderar situações internacionais

sensíveis, contribuindo assim para a histórica demanda do Brasil por um assento permanente

no CSNU. Entretanto, para além da MINUSTAH, a política externa brasileira também se

mostrou ativa em outras áreas. A questão energética foi um dos temas mais discutidos com

países centro-americanos, gerando a assinatura de tratados com Costa Rica e Guatemala em

torno dos biocombustíveis. Além disso, com o segundo país mencionado, o governo brasileiro
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também prestou cooperação técnica enérgica, produção agrícola e em áreas de

desenvolvimento social. Toda essa aproximação com a Guatemala garantiu, ainda, o apoio do

país centro-americano ao objetivo brasileiro de um assento no CSNU4. Outro importante país

da região que também se aproximou do Brasil foi Cuba. Para além de certa simpatia

ideológica por parte do então governo, ainda em 2003 ambos firmaram acordos de cooperação

técnica voltados ao setor de micro e pequenas empresas, como também no setor dos derivados

de cana de açúcar. Com isso, entende-se que a participação do Brasil na América Central e

Caribe, sob o governo Lula, sofreu muitas alterações quando comparadas a como o governo

brasileiro atuava na região anteriormente. Além do aumento das relações diplomáticas e

comerciais com tais países, o Brasil entendeu a importância da região para sua projeção

internacional, coordenando esforços que auxiliaram no apoio desses países aos objetivos

nacionais, como acordos de cooperação técnica em setores importantes e também a atuação

no Haiti.

2.3 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Ao analisar a relação entre Brasil e Estados Unidos ao longo do governo Lula,

devemos, antes de tudo, entender que diferentemente da década de 1990, nos anos 2000

Washington perdeu bastante influência na América do Sul por alguns motivos. Em 2003,

primeiro ano de Lula como presidente, os EUA era governado por George W. Bush, que ficou

no poder até 2007, quando deu lugar a Barack Obama. Sua gestão notabilizou-se, em matéria

de política externa, por fortalecer o unilateralismo e a securitização. Tais características,

somadas ao foco americano no Oriente Médio devido a Guerra ao Terror e a Onda Rosa,

movimento de ascensão de forças políticas de centro-esquerda e esquerda no continente que

prezavam por uma relação de, no mínimo, independência de Washington, permitiram a

ascensão brasileira na América do Sul e, posteriormente, como potencial líder global.

Ainda que no começo do governo Lula houvesse a sensação de possível deterioramento na

relação entre Brasil e Estados Unidos devido ao histórico do então presidente brasileiro,

vimos nos oito anos de seu governo que não houve um acirramento entre a política externa de

ambos os países, apesar de haverem diferentes posicionamentos em questões específicas que

levantaram debates entre ambos.

4 Além da Guatemala, Barbados, Jamaica e Nicarágua também fizeram declarações conjuntas com o governo
brasileira apoiando a demanda do Itamaraty por um assento no CSNU (CURSINI, 2019, p. 44).
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A redução da vulnerabilidade internacional brasileira e da dependência da economia

americana trouxeram ganhos políticos para o país, permitindo, por exemplo, que o Itamaraty

alterasse o caminho que as conversas sobre a ALCA e as disputas na OMC tomavam (SILVA,

2011, p. 3). O impasse em relação à ALCA fez os EUA mudar de estratégia e voltar-se a

acordos bilaterais com países como Colômbia e Chile. Essa mudança gerou, inclusive,

consequências negativas para a integração sul americana pretendida pelo Brasil, com destaque

para o Mercosul, pois tais acordos tornaram os países signatários ainda mais dependentes dos

americanos. Para Paulo Nogueira Batista, os EUA nunca verão positivamente um bloco

consolidado no continente. Essa oposição histórica gerava ao governo brasileiro a necessidade

de mediar o relacionamento com os americanos de forma cautelosa, demanda não considerada

fundamentalmente um problema, visto que Lula prezou sempre pela conciliação. Assim, tal

relação ocasionou na ausência de enfrentamento em temas vitais aos EUA, como as bases

americanas no continente, ainda que não fosse interessante ao Brasil ter o principal opositor

de sua ascensão regional, e eventualmente global, com forças militares tão perto de suas

fronteiras.

"El aumento de la presencia de Estados Unidos en América del Sur, más allá del
Plan Colombia, su base de inteligencia en Paraguay y las bases implantadas también
en Ecuador y en otros países, no fue percebida por Brasil como contraria a su
propria política para la región." (SENNES, 2008, p. 84).

Por isso, para Ricardo Sennes, havia entre Brasil e Estados Unidos um acordo tácito

que permitia a ambos aumentar suas presenças na região sem um interferir nos interesses do

outro. Além da questão das bases, o Brasil era muito importante para os EUA, pois Bush via

Lula e seu pragmatismo como um mediador de conflitos regionais, já que tinha livre acesso a

países anti-americanistas como Venezuela e Bolívia (SILVA, 2011, p. 5). O governo brasileiro

também se interessava por esse papel, pois a estabilidade regional era fundamental para a

integração desejada. Entre os conflitos existentes, haviam quatro focos de tensão, divididos

em dois grupos, que ambos os países tinham interesse conjunto em resolver.

O primeiro era composto pela tensão com as FARC, na Colômbia, e o ciclo de Hugo

Chávez, na Venezuela. Já o segundo era "a crise de unidade boliviana e a decomposição do

sistema político e de representação na Argentina" (SILVA, 2011, p. 8). Para o autor, a

diferença entre ambos é que enquanto os dois primeiros focos eram acompanhados de perto

pelos EUA, inclusive de forma belicosa, os outros dois, devido à dificuldade estadunidense de

dialogar com La Paz e Buenos Aires, respectivamente, demandaram do Brasil um papel mais
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atuante, ainda que limitado por conta da proximidade ideológica do governo brasileiro com

ambos os países.

2.4 ÁFRICA

Seguindo em linha com a prática diplomática de priorizar as relações Sul-Sul, o

governo Lula, após período de distanciamento brasileiro anterior a 2002, entendeu o

continente africano como um importante aliado. Explorando as questões históricas

envolvendo ambos, Brasília olhou para a África como um espaço de desenvolvimento das

forças estratégicas e econômicas nacionais, sendo o continente parte fundamental da inserção

internacional brasileira, superada apenas pela América do Sul. Logo no discurso de posse, o

então presidente nomeou a África do Sul como um grande em desenvolvimento. Em junho do

mesmo ano, participou do IBAS, fórum de iniciativa sul-africana com a presença brasileira e

indiana. Além disso, o número de embaixadas e diplomatas no continente cresceu

significativamente no período e o país perdoou dívidas e concedeu créditos e assistência

técnica em diversas áreas. Todas essas ações permitiram a entrada de capital brasileiro nos

países africanos por meio de empresas como a Vale, que ganhou a exploração do complexo

carbonífero de Moatize, a Petrobrás e as grandes construtoras. Os países africanos que o

Brasil mais se aproximou entre 2003 e 2010 foram os membros da Comunidade dos Países de

Língua Portuguesa (CPLP). Entre eles, podemos citar a grande discussão promovida pelo

governo Lula com a Angola, segundo maior exportador africano de petróleo, em torno da

revolução energética dos biocombustíveis.

"[...]   o Brasil desenvolveu com os países da CPLP fortes programas de cooperação
bilateral. Entre os mais significativos, estão a abertura de centros de ensino técnico
brasileiros no Timor e em Angola e a disposição de urnas eletrônicas para o pleito de
Guiné-Bissau, que acabou adiado por conta do golpe militar ocorrido no país. E
ainda, foi acordado com Moçambique a instalação de uma fábrica de medicamentos
anti- retrovirais, trazendo grande entusiasmo aos integrantes da Comunidade. [...]
Com todos os países da Comunidade, tratou-se de cooperação em programas na área
de desenvolvimento agrário, do combate à AIDS e da luta contra a pobreza. Na
passagem pela sede da CPLP, em Lisboa, o Presidente Lula destacou a
responsabilidade especial da Comunidade em reverter a situação de miséria de
alguns povos e a necessidade de mobilizar a Comunidade Internacional."
(VISENTINI E PEREIRA, 2008, p. 6).

Todo esse cenário fez o Brasil, ao longo do governo Lula, além de triplicar suas

exportações para a África, se aproximar de um continente que, apesar de instável

politicamente, é fundamental para a obtenção de matérias primas, fontes energéticas e novos

mercados.

2.5 ÁSIA
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O foco na agenda Sul-Sul do governo Lula foi o marco de sua política externa.

Assim, a Ásia, continente em crescimento acelerado desde os anos 90, não poderia ficar de

fora de seus objetivos. Após 4 meses no Palácio da Alvorada, o então presidente declarou,

num seminário realizado no BNDES, no Rio de Janeiro, que:

"E se temos uma vocação regional, somos, também, um país global. Da mesma
forma que a integração nacional passa pela integração regional, estou convencido de
que a aproximação com a Ásia e, em particular, com a China, será decisiva para o
Brasil realizar esse destino maior." (LULA, 2003, discurso de abertura do Seminário
“Brasil – China: Um salto necessário).

O foco brasileiro no continente restringia-se a dois: econômico e político. Em relação

à economia, o Brasil saltou de US$ 8.8 bilhões em exportações, em 2003, para mais de US$

56 bilhões, em 2010, resultando na Ásia como principal destino da produção brasileira. Além

disso, se analisarmos países, e não regiões, a China também assumiu a ponta, superando os

EUA.

O primeiro agente de aproximação com os países asiáticos foram os foros

multilaterais, com destaque para o IBAS e o BRICS por conta da presença de Índia (em

ambos) e China. A partir deles, o Brasil abria conversas com os mais variados países

asiáticos, buscando se inserir no continente de forma a construir relações produtivas para

ambos os lados. Ainda que o Itamaraty tenha mantido relações com a grande maioria dos

países da região, o fundamental é entendermos como Brasília se relacionou com os principais

governos locais, entendendo, assim, de que maneira Lula executou sua política externa.

Em seu discurso de posse, Lula mencionou a Índia como prioridade para sua política

externa e no mesmo ano criou conjuntamente com o país o IBAS. Já no ano seguinte,

articulou a assinatura do acordo de comércio preferencial entre o país asiático e o Mercosul e,

em 2006, estabeleceu uma parceria estratégica com Nova Délhi. Os resultados de todos esses

acordos ficaram aquém do esperado pois "o aumento do comércio entre os dois países

dependia, em grande medida, do empresariado de ambos e da capacidade de diversificar sua

pauta exportadora de maneira a atingir uma parcela mais ampla de mercado" (RIBEIRO,

2018, pág. 8).

A partir do começo deste século, a China foi responsável por grande parte do

crescimento global, tornando-se potência e consequentemente um parceiro econômico

fundamental. A entrada de Pequim na OMC em 2001 facilitou seu comércio internacional,

favorecendo, assim, o aumento das relações econômicas entre Brasil e China. Já em 2004,

ambos os países criam a Cosban (Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e
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Cooperação), consolidando suas relações diplomáticas. A consequência dessa aproximação

foi a China tornar-se o principal parceiro econômico do Brasil em 2009, superando os EUA,

devido a alta demanda por commodities do país asiático. Nesse mesmo ano foi realizada a

Primeira Reunião de Cúpula dos BRIC5, principal fórum de discussão e articulação política e

econômica entre os países, responsável pela cooperação em quase 30 diferentes setores como

ciência e tecnologia, promoção comercial, energia, saúde, educação, inovação e combate a

crimes transnacionais6.

Além dos dois países pertencentes aos BRICS, vale também destacar o

relacionamento do Brasil com outros quatro importantes gigantes asiáticos. O Japão, parceiro

tradicional brasileiro, se reaproximou economicamente de Brasília na primeira década deste

século, a partir da assinatura, em 2005, do "Programa Conjunto de Revitalização das Relações

Econômicas", firmado por Lula e o então primeiro-ministro japonês Junichiro Koizumi. O

programa integrava diversas posições convergentes entre os dois países, com declarações

conjuntas acerca de reformas nas Nações Unidas e a disposição de ambos por uma vaga

permanente no Conselho de Segurança da ONU, cooperação técnica, social e educacional,

ciência e tecnologia, entre outros. Essa reaproximação gerou, por exemplo, uma soma de US

$11 bilhões de investimento japonês no Brasil entre 2001 e 2009.

O outro gigante asiático a ser destacado é a Indonésia, país que estabeleceu uma

parceria estratégica com o Brasil em 2008 durante visita de Lula a Jacarta, facilitando, assim,

uma aproximação do Itamaraty com outros países pertencentes a ASEAN. O foco dessa

parceria, e que despertava a atenção do mundo para o Brasil, eram políticas de redução de

pobreza. Para atender tal demanda, o governo Lula, por meio do Ministério do

Desenvolvimento Social, criou seminários recorrentes convidando diversos países

interessados a entenderem como Brasília desenhava suas políticas e as aplicava em todo

território nacional.

Por fim, os dois últimos países que devem ser mencionados são a Coreia do Sul e a

Coreia do Norte. Com o primeiro houve, entre 2003 e 2010, ampliação das relações

econômicas, a partir do crescimento da presença de empresas do país asiático no Brasil, como

Samsung e LG, do ramo de eletrônicos, e a Hyundai, uma das maiores montadoras de

automóveis do mundo. Já com o segundo houve uma grande aproximação política, a partir da

abertura da embaixada norte coreana em Brasília, em 2005, e a posterior abertura da

6 Ver em: http://brics2019.itamaraty.gov.br/sobre-o-brics/o-que-e-o-brics
5  O nome BRICS passou a ser utilizado apenas em 2010 com a entrada da África do Sul no grupo.
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embaixada brasileira em Pyongyang, em 2009. A tensão em torno da Coreia do Norte

despertou interesse do Itamaraty em projetar seu crescente poder de influência internacional.

Além disso, a presença de um posto diplomático no país durante uma eventual abertura

econômica, poderia representar ganhos importantes para a economia brasileira, visto que

Pyongyang sofria e ainda sofre com diversos embargos econômicos.

2.6 UNIÃO EUROPEIA

A relação do Brasil com a União Europeia surgiu a partir da década de 1980 com a

assinatura de um Acordo-Quadro baseado na cooperação econômica e comercial. Com o fim

da ditadura militar, o relacionamento evoluiu para outros campos. Assim, foi assinado na

década seguinte um novo Acordo-Quadro de cooperação voltado para áreas como saúde,

energia, meio ambiente, entre outros - além evidentemente de economia e comércio - que

propunha em seu texto o respeito às práticas democráticas e aos direitos humanos, como

também uma cláusula que reduzia eventuais burocracias para a ampliação do respectivo

acordo. Ainda na década de 1990, foi assinado um outro acordo baseado na cooperação

financeira e, já no governo Lula, ambos firmaram, em 2004, um novo Acordo-Quadro voltado

para a cooperação científica e tecnológica. Até então havia um claro aumento na relação entre

ambos, porém nenhum desses acordos solidificava uma parceria entre Bruxelas e Brasília.

Entretanto, esse cenário mudou. Com o crescimento da importância brasileira

internacionalmente, a relevância do país para os europeus também cresceu. Dessa forma, 3

anos depois da assinatura do último acordo, Brasil e União Europeia firmaram uma parceria

estratégica que visava estreitar a colaboração na proteção do clima, nos direitos humanos, em

segurança energética e biocombustíveis, assim como apoiar a estabilidade política e o

desenvolvimento econômico latino americano. Esse acordo gerou desconforto em países

latinos, ao passo que demonstrou uma nova abordagem europeia. O desconforto, por parte

principalmente de Argentina e México, foi devido ao novo status que o Brasil ganhava com os

europeus, sendo alçado à mesma prateleira de outros países emergentes como a China.

Agravado a isso, tais países temiam que essa aproximação entre Brasil e União Europeia

significasse um novo empecilho para a assinatura do acordo Mercosul-UE. Tal temor não era

injustificado. Historicamente o bloco europeu considerava mais estratégico se aproximar de

outros blocos, ao invés de uma aproximação bilateral. Porém, ao longo da primeira década do

século XXI essa tradicional abordagem mudou. Bruxelas passou a abrir diálogos diretamente

com países, despriorizando os principais blocos existentes. Dessa forma, antes mesmo do
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Brasil, Canadá, EUA, Japão, Índia, Rússia e África do Sul já eram considerados parceiros

estratégicos, enquanto nenhum bloco ganhou tal reconhecimento.

O status de parceiro estratégico da União Europeia concedido ao Brasil não estava

lastreado apenas em motivos políticos. Economicamente, a relação entre ambos teve um

crescimento bastante significativo desde que Lula assumiu a presidência. No final de 2002,

último ano do governo FHC, o principal parceiro econômico do país era os EUA, com balança

registrada em aproximadamente R$15.3 bilhões. Ao final de 2003 entretanto, os americanos já

perderam esse posto para os europeus, sendo superados em R$81.1 milhões. Ao longo do

primeiro mandato do então presidente, tal diferença aumentou ainda mais, chegando, no ano

da reeleição, à máxima registrada até então de R$3.6 bilhões. Essa tendência de alta do

comércio com os europeus e estagnação com os americanos ficou evidente no segundo

mandato de Lula. No fim de 2007, ano da assinatura da parceria estratégica, a diferença da

balança comercial com o Brasil entre UE e EUA superou pouco mais de três vezes a do ano

anterior, atingindo R$11.4 bilhões.

3 TEORIA GEOPOLÍTICA GOLBERYANA

3.1 BIOGRAFIA

Golbery do Couto e Silva nasceu no dia 21 de agosto de 1911 em Rio Grande (RS).

Aos 16 anos, ingressou na Escola Militar do Realengo e foi declarado aspirante a oficial três

anos mais tarde. Desde cedo, destacou-se entre os pares, conquistando novos cargos ano após

ano. Em 1944, devido a sua atuação na Força Expedicionária Brasileira, participou de um

curso ministrado pelo Exército dos EUA em Fort Leavenworth, no estado do Kansas. Seis

anos depois, já como tenente-coronel, alcançou posto que permitiu o desenvolvimento de suas

teses geopolíticas e de planejamento estratégico no Departamento de Estudos da Escola

Superior de Guerra.

Peça fundamental durante a Ditadura Militar, Golbery também foi influente em

outros momentos marcantes da história política brasileira. Em 1954, foi ele quem redigiu o

Manifesto dos Coronéis, carta que destacava a insatisfação dos oficiais em relação à política

econômica do segundo governo Vargas. O desagrado principal estava em torno da política

salarial, na qual o então ministro do trabalho, João Goulart, decretou aumento do salário

mínimo em 100%. Após o suicídio de Vargas, manteve-se na ESG e se aproximou do grupo

militar contrário à candidatura de Juscelino Kubitschek e Goulart, eleita meses depois,

derrotando o General Juarez Távora. Devido sua participação na tentativa de impedimento da
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chapa eleita, Golbery foi detido por oito dias e posteriormente exonerado do cargo que exercia

na ESG, sendo transferido para Belo Horizonte. Ainda em 1955, publicou seu primeiro livro,

Planejamento Estratégico. No ano seguinte foi promovido a coronel. Já em 1960, apoiou nas

eleições presidenciais novamente um militar, o General Teixeira Lott, ainda que fosse parte do

grupo opositor a ele dentro do Exército. Apesar de derrotado, Golbery ocupou o cargo de

Secretário-Geral do Conselho de Segurança Nacional da presidência de Jânio Quadros,

posição central para o acesso a informações sigilosas. A renúncia do então presidente e a

presença do vice, João Goulart, na China, permitiu aos militares criarem objeções à posse

deste. Tal posição foi publicada por meio de um novo manifesto, também escrito por Golbery.

Frente a crise instalada, o Congresso estabeleceu que o então vice-presidente assumisse o

governo a partir de uma emenda constitucional. Entretanto, tal emenda só foi aprovada pois

previa a redução dos poderes presidenciais. No mês da posse de Goulart, Golbery pediu para

ser transferido à reserva e, então, passou a ocupar a chefia do Instituto de Pesquisas e Estudos

Sociais, criado no mesmo ano.

O IPES foi um órgão privado, formado por empresários, tecnocratas e militares de

alta patente, apoiado pelo governo norte-americano. É considerado, após anos de pesquisa

historiográfica, importante aliado ao golpe de 1964, pois propagava mensagens contrárias ao

então governo com o objetivo de tomar o Estado. Tal objetivo se concluiu, visto que quadros

do instituto, após o 1º de abril, tornaram-se dirigentes de grandes empresas públicas e de

órgãos do novo governo, colocando em ação seu projeto político-econômico (DREIFUSS,

2006). Golbery também seguiu por esse caminho. Após a eleição do General Humberto

Castello Branco, o antigo diretor do IPES foi nomeado chefe do Serviço Nacional de

Informações, com o objetivo de monitorar qualquer atividade relevante à segurança nacional.

Após três anos, já durante a presidência de Costa e Silva, Golbery foi substituído no SNI pelo

então General Médici, ocupando, pouco tempo depois, e por apenas um ano, o cargo de

ministro do TCU. Durante o mandato no ministério, publicou seu principal livro, Geopolítica

do Brasil. Após algum tempo sem funções oficiais, assumiu, em 1972, a presidência da Dow

Chemical na América Latina, mantendo-se no cargo até 1974 para, em seguida, assumir o

cargo de ministro-chefe do Gabinete Civil do então presidente, o General Ernesto Geisel.

Durante esse período, devido a sua função, exerceu grande influência sob a presidência

(FREITAS, 2004), se posicionando contra a repressão exercida pelos governos militares. Tal

influência se mostrou importante para a "abertura lenta, gradual e irrestrita" promovida por

Geisel. Em 1978, ainda como ministro-chefe da Casa Civil, Golbery foi imbuído de escolher
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o sucessor do então presidente. Buscando alguém que reunisse consenso em oposição à

candidatura do Ministro do Exército, o General Sílvio Frota, optou pelo General João Baptista

Figueiredo, eleito indiretamente em 1979. Durante sua presidência, Golbery foi nomeado

chefe do Gabinete Civil e, assim como com Geisel, influenciou na abertura política brasileira

com, por exemplo, a Lei da Anistia, que preparou o fim da ditadura.

Em 1981, Golbery abandonou abruptamente o cargo até então exercido e, seis anos

mais tarde, faleceu em São Paulo.

3.2 TEORIA GOLBERYANA EM GEOPOLÍTICA DO BRASIL

3.2.1 O livro Geopolítica do Brasil

O pensamento de Golbery do Couto e Silva deve ser estudado baseando-se nos textos

escritos pelo autor ao longo de sua atuação intelectual, ou seja, entre 1952 e 1967,

considerando que sua formulação consiste em torno de dois eixos. O primeiro é um conjunto

de pedras angulares, fundações intelectuais visíveis em todos os seus textos, ou, nas palavras

de Jorge Freitas, "linhas de força diacrônicas permanentes - núcleo duro que estrutura e

alicerça sua mundividência" (FREITAS, 2004, p. 34). Já o outro é a reunião de pensamentos

modificados ou gerados a partir das circunstâncias presentes influenciadas pela situação

política internacional da época, ou seja, "linhas de força conjunturais, isto é, aspectos do

pensamento cuja adequação ao evoluir histórico exigiram gradual transformação conceitual"

(FREITAS, 2004, p. 34). Golbery é herdeiro intelectual dos primeiros pensadores da

geopolítica brasileira, destacando-se entre eles Mário Travassos. Assim, o autor retoma

algumas de suas ideias, como o heartland sul-americano, para, com originalidade, situar a

posição geopolítica do Brasil, ao passo que analisa a situação do país no contexto da Guerra

Fria, buscando dessa forma superar as fraquezas nacionais a partir de um projeto de poder.

Para ele e outros pensadores da época, o potencial brasileiro não era plenamente realizado

quando comparado a sua importância para o Hemisfério Sul, devido a ausência de um plano

de inserção do país, os "Objetivos Nacionais Permanentes", que priorizasse os próprios

interesses ao invés de elaborar propostas apenas a luz conjuntural.

Ao longo de sua trajetória intelectual, muitos de seus atuais textos foram discursos

proferidos em eventos, como os organizados pela ESG, ou artigos produzidos entre as décadas

de 1950 e 1960. Sua principal obra e objeto de estudo deste trabalho, Geopolítica do Brasil,

não é diferente. O livro é um conjunto de artigos escritos entre 1952 e 1959 organizados pela

Editora José Olympio e publicado pela primeira vez em 1967. Segundo o autor (1981), ele
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não demanda atualização, pois se trata de um ensaio sobre uma geopolítica brasileira. Apesar

disso, não deixa de lado o contexto político global. O período em que foi escrito era de grande

polarização devido à Guerra Fria. Na década de 1960, entretanto, inicia-se um processo de

bipolarização enfraquecida, por conta de posturas como a Europe de Patries degaulliana no

Ocidente e da divergência entre URSS e China no Oriente. Ou seja, a proliferação nuclear,

ainda que analisada por Golbery ao longo do livro, não havia atingido seu ápice com a Crise

dos Mísseis de 1962 quando os textos foram escritos. Por mais que o autor pudesse alterar ou

adicionar ideias já que tal situação ocorreu cinco anos antes do lançamento do livro, ele

preferiu não o fazer pois já era quadro integrante da ditadura militar.

3.2.2 A teoria golberyana

O primeiro fator que deve ser considerado ao analisarmos a teoria geopolítica

golberyana é que o pensamento de seu formulador possui forte teor realista. Para ele, os

Estados sempre foram os atores do cenário internacional, no qual cada um se move na direção

a um conjunto de objetivos definidos por sua elite dirigente que busca sempre os impor sobre

as massas de maneira maquiavélica ou demagógica. Para os Estados-Nações esses são os

Objetivos Nacionais. A sobrevivência, a autonomia e o desenvolvimento econômico e social

do Estado são objetivos primários comuns a todos. Surgem, a partir deles, objetivos

secundários por serem decorrentes, nos mais diferentes âmbitos, com maior ou menor

influência da elite dirigente.

“Animado, assim, cada Estado por seus próprios Objetivos, e fundamentados estes
num código moral predominantemente egoísta, de admirar seria que não surgissem
antagonismos diversos, alguns de importância vital incontornável, entre certos
Estados, por quererem estes cousas opostas quando não, cada um para si, a mesma
cousa, nessa paisagem anárquica que continua a ser, a despeito de todos os esforços
despendidos milenarmente em tratados e ligas sempre pouco duráveis, a vida
internacional no planeta. E é buscando solucionar, a relativo contento dos diversos
interessados, esses antagonismos entre Estados, que surge, então, a diplomacia, com
todo o seu velho arsenal de práticas conciliatórias, o seu formalismo aparentemente
tão ridículo quanto útil de fato, e a manha, a estratégia [...]” (SILVA, 1981, p. 11).

Para Golbery estamos numa fase feudal dos Estados-Nações, já que estes se

comportam como os antigos senhores no que se refere ao confronto. A guerra total7 trouxe

7 “Hoje ampliou-se o conceito de guerra e não só [...] a todo o espaço territorial dos Estados beligerantes,
absorvendo [...] a totalidade do esforço econômico, político, cultural e militar de que era capaz cada nação,
rigidamente integrando todas as atividades em uma resultante única visando à vitória [...] confundindo soldados
e civis, homens, mulheres e crianças nos mesmos sacrifícios e perigos idênticos e obrigando à abdicação de
liberdades seculares e direitos custosamente adquiridos, em mãos do Estado, senhor todo-poderoso da guerra;
ampliou-se mais ainda, e não apenas a toda a amplitude do espaço mundial, interessando a totalidade dos povos e
invadindo todos os continentes [...] obscurecendo a figura jurídica da neutralidade e equiparando beligerantes e
não-beligerantes nas mesmas provocações, [...] que desconhece quaisquer limitações espaciais; mas, sobretudo,
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para a perspectiva Liberdade e Segurança um novo parâmetro, visto que além de abranger

todos os campos da sociedade, também permitiu a ascensão de armas de destruição em massa

que apenas servem de aviso, pois se utilizadas iniciarão o nosso fim. Com isso, o autor

reconhece que as relações internacionais são o campo de total embate entre valores e

conceitos, sendo fundamental a convergência a fim de evitar o aniquilamento. Entretanto,

critica a ideia de que seja possível chegar-se a um consenso duradouro dentro desse campo:

“Francamente, não entendemos como [...] possa alguém acreditar hoje nos velhos sonhos de

uma paz mundial estável, fundada na justiça internacional, na intangível liberdade das nações,

[...] autodeterminação e absoluta soberania dos povos [...].” (SILVA, 1981, p. 21 e 22).

A partir da sua ótica de enxergar o mundo em uma fase feudal e influenciado pela

bipolarização da época, sua análise das relações internacionais dava luz a um grande receio: o

medo da ascensão de um possível “grande Império Universal” que acabaria com a civilização

ocidental. O progresso técnico e a industrialização rápida romperam com a modernidade,

abrindo caminho para a história continental que Ratzel previu, na qual existe um mar de

países fracos ao redor de um punhado de fortes, reeditando em escala global a relação feudal.

Assim, critica a interdependência, pois para ele, esta sufoca os interesses individuais dos

Estados, moldando-os sob as condições do sistema internacional vigente surgido da Paz de

Vestfália.

Com esse cenário em mente, Golbery desenvolve seu pensamento geopolítico,

buscando primeiramente situar o Brasil dentro desse contexto e, em seguida, analisando como

o país deve agir para buscar seus próprios Objetivos Nacionais.

Geopolítica para o autor é a "a fundamentação geográfica de linhas de ação políticas,

quando não, por iniciativa, a proposição de diretrizes políticas formuladas à luz dos fatores

geográficos [...] calcada, sobretudo, nos conceitos básicos de espaço e posição" (SILVA, 1981,

p. 64). Servindo de conselheira da política, deve se basear na conjuntura mundial e no espaço

físico, para traçar uma Estratégia que alcance os Objetivos Nacionais. Golbery analisa que

tanto Mahan (importância naval), quanto Mackinder (heartland) fizeram Estratégia ao

desenvolverem suas teorias, visto que buscavam com elas alcançar os objetivos de seus

Estados (EUA e Inglaterra). Um exemplo de Geopolítica como interpretadora das condições

globais para a consecução de tais objetivos baseados em pensamentos correntes, é a

ampliou-se também na escala do tempo, incorporando em si mesma o pré-guerra e o pós-guerra como simples
manifestações atenuadas de seu dinamismo avassalante [...].” (SILVA, 1981, p. 24).
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Geopolitik, já que todos os feitos da Alemanha nazista foram possíveis a partir de eventos

como a 1ª Guerra, a crise de 1929 e a partilha da África.

“ […] por mais ampla que seja sua perspectiva, abarcando toda a realidade política,
econômica e mesmo cultural em que se situa o Estado, [...] a Geopolítica adota
sempre um ponto de vista único e privativo – o do espaço físico, que este deve ser o
elemento, não exclusivo por certo, mas sim dominante, da paisagem que ela busca
interpretar, com a finalidade prática de aí discernir a margem de possibilidades a
aproveitar na construção da maior grandeza, do progresso crescente e da segurança
interna e externa do Estado, beneficiando-se das vantagens positivas que a terra
ofereça e neutralizando, na medida do possível, os aspectos negativos que ela
apresente em sua imparcialidade incomovível.” (SILVA, 1981, p. 33).

Na época que Golbery escreveu seus artigos, haviam três escolas que propunham

análises geopolíticas distintas: a da Paisagem Política, a da Ecologia Política e a Organicista.

Apesar das diferentes vertentes, são duas, para o autor, as categorias fundamentais em todas: o

espaço (der Raum) e a posição (die Lage). A primeira não deve ser entendida apenas como o

espaço físico. O der Raum fundamental à Geopolítica é o espaço político, ou seja, tudo que se

refere ao Estado social, econômica, cultural e territorialmente. Já a segunda não se limita às

coordenadas geográficas, mas a toda e qualquer situação importante ao Estado nos âmbitos

regional e mundial, além do relacionamento que este possui com as outras nações. Assim, a

análise do espaço diz mais respeito à uma Geopolítica interior, visando a valorização

territorial, enquanto a análise da posição visa principalmente o exterior, a projeção do Estado

sobre seus vizinhos. Como esse trabalho busca analisar a política externa brasileira entre 2003

e 2010, ainda que haja passagens onde o espaço seja destacado, nos ateremos a analisar

principalmente a posição do país para Golbery.

Na década de 1950 havia dois modelos de pensamento para o desenvolvimento

brasileiro. Ambos não eram diametralmente divergentes, visto que possuíam um viés

nacionalista, modernizante e industrializante. A principal diferenciação se dava em torno da

forma como o Brasil deveria se inserir na política internacional. O primeiro, formulado dentro

do Instituto de Estudos Brasileiros (ISEB), considerava fundamental o país privilegiar o então

Terceiro Mundo, influenciado pelo movimento dos não-aliados solidificado com a

Conferência de Bandung (1955). Já o segundo foi gerido dentro da Escola Superior de Guerra

e tinha como principal formulador Golbery. Além da polarização produzida na Guerra Fria, ao

analisar o die Lage brasileiro, o autor considera quatro características as principais

influenciadoras das determinações geopolíticas nacionais. A primeira é a análise do die Raum

do país e do continente e a contradição entre a grande massa terrestre e o extenso litoral. A

segunda é a proximidade com os EUA e a influência que Washington exerce sobre todo o
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Hemisfério Sul. Já a terceira é a importância do Brasil para a América do Sul. Por fim, a

quarta é a atenção que o país deveria ter com a costa oeste africana.

Em relação a contradição citada, Golbery destaca que o Brasil é um país bastante

acessível territorialmente pelas águas, por conta do vasto litoral atlântico e do rio Amazonas.

Apenas 10% do território está a mais de 100 km de distância de águas navegáveis, número

pouco acima da Europa e igual ao da América do Norte. Tal característica permitia que o

Brasil pudesse coordenar iniciativas com todo o continente, visto que ele está dividido

(esquema 4), a oeste, pelas zonas amazônica e platina, ligadas por uma área de soldadura

representada no Mato Grosso, Bolívia e Paraguai, sendo elas predominantemente terrestres,

enquanto a leste o continente possui duas zonas de "natureza oceânica - a do Atlântico

centro-norte e a do Atlântico centro-sul - também articuladas [...] por uma zona estratégica de

soldadura configurada, nitidamente, pelo promontório nordestino" (SILVA, 1981, p. 213).

Quanto à proximidade com os EUA, a elaboração é extensa. Golbery destaca que o

hemisfério Sul "não pode escapar à sombra possante da grande nação irmã do norte que fez do

Mar das Antilhas um grande lago norte-americano" (SILVA, 1981, p. 49). Além disso, ressalta

também a mudança na atuação internacional estadunidense, deixando o isolacionismo de lado

(Doutrina Monroe) e se projetando na Europa e na Ásia de acordo com a estratégia dos

espaços periféricos de Spykman a partir de uma "doutrina multilateral de segurança coletiva".

Essa influência gerava oposição por parte de alguns estados sul-americanos, atitude vista pela

autor como favorável ao Brasil, colocando o país em posição de negociar um acordo com os

americanos "pela sua economia não competitiva, pela sua larga e comprovada tradição de

amizade e, sobretudo, pelos trunfos que dispõe para uma barganha leal [...]" (SILVA, 1981, p.

51). Tal negociação deveria reconhecer nossa posição de destaque no continente e na defesa

dos valores ocidentais, ou seja, o cristianismo e o liberalismo, caracterizados pela defesa da

democracia liberal, das liberdades individuais, da família e da propriedade privada, em

oposição ao comunismo. O acesso brasileiro a recursos permitiriam que o país projetasse

poder sobre a própria costa contra um eventual ataque aos norte-americanos via

Dakar-Brasil-Antilhas, triângulo de proteção fundamental, sendo a região uma plataforma de

lançamento sobre a Europa contra ataques vindos do leste. Para Golbery, era nossa função

aceitar a importância de uma proximidade com os EUA para assegurar a defesa do Nordeste,

da Amazônia e do Atlântico Sul (fundamental para nosso desenvolvimento), desde que o

território nacional não fosse entregue “por um prato de lentilhas” (SILVA, 1981, p. 52).



24

"Se a geografia atribuiu à costa brasileira e a seu promontório nordestino um quase
monopólio de domínio no Atlântico Sul, esse monopólio é brasileiro, deve ser
exercido por nós exclusivamente, por mais que estejamos, sem tergiversações,
dispostos a utilizá-lo em benefício de nossos irmãos do norte, a que nos ligam tantos
e tão tradicionais laços de amizade e de interesse, e em defesa ao mesmo tempo da
civilização cristã, que é a nossa, contra o imperialismo comunista de origem
exótica." (SILVA, 1981, p. 52).

Já em relação à América do Sul, Golbery destacava que eram quatro os países que o

Brasil mais deveria se atentar: Argentina, Peru e Colômbia, além do Chile, que não possui

fronteira conosco. Essa análise considerava a presença de matérias-primas como petróleo, aço

e carvão e também por serem centros de poder (anexo A).

O exame da posição brasileira passa também pela relação que os vizinhos sul

americanos têm entre si e com o Brasil. Assim, Golbery verifica que o tensionamento regional

do país ocorre gradualmente do Sul para o Norte. Ainda que o Uruguai seja um

Estado-tampão, é na primeira região onde há o maior ponto de tensão no continente (em

relação ao Brasil), devido à proximidade entre diferentes centros de força e do histórico de

antagonismos entre Brasília e Buenos Aires. Já no centro do continente, Paraguai e Bolívia

situam-se em zonas anecúmenas brasileiras e são “prisioneiros geopolíticos”. Por conta de

suas instabilidades político-econômicas, são zonas de tensionamento que podem abrigar

interesses argentinos e brasileiros. Dessa forma, para Golbery, é o povoamento do Mato

Grosso que definiria o jogo geopolítico regional, visto sua importância como "placa-giratória

superiormente situada nas cabeceiras comuns das duas grandes bacias hidrográficas [...]"

(SILVA, 1981, p. 58). Geopoliticamente esse núcleo central brasileiro possui posição superior

a qualquer área litorânea, sendo fundamental ainda articulá-lo com o restante do país.

A quarta e última característica citada é a fundamental aproximação com a costa

oeste africana. Golbery entende que a separação oceânica do continente com o Brasil trata-se

apenas de um obstáculo e não um impedimento, chamando-a de "fronteira Atlântica". Isso se

dá pelas similaridades históricas envolvendo ambos os lados do Atlântico Sul, como o

impacto da escravidão. Entre os países que mais chamavam sua atenção no continente, os de

língua portuguesa se destacavam, já que possuíam outra similaridade com a história brasileira:

a colonização portuguesa. Entre tais países, dedicou atenção especial à situação de Angola

pois anteviu que seu território seria palco de disputa entre os dois blocos da Guerra Fria.

Assim, partindo desse cenário, considerava que o Brasil conseguiria se aproximar mais

facilmente do país e, em seguida, trabalhar para impedir o avanço não ocidental, ao contrário

dos europeus e americanos que enfrentariam mais dificuldades.
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Apesar da situação geográfica que, para Golbery, situava o Brasil como um

importante aliado contra o comunismo, o autor entendia que esse potencial de combate só

seria atingido caso o país se reestruturasse política e economicamente. Assim, definiu que

esse processo passaria impreterivelmente pela integração nacional, fortalecendo sua então

pobreza logística estrutural. Essa análise se baseou no fato de que havia uma divisão clara

entre a zona litorânea nacional e a interiorana, sendo as principais diferenças a grande

presença humana e maior desenvolvimento econômico na primeira, ao passo que a segunda se

caracterizava pelo oposto. Na zona litorânea, havia dois centros propulsores de poder

político-econômico. O principal seria o triângulo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais,

considerada a zona nervosa da geopolítica brasileira ou "área de soldadura". Já o outro centro

seria o promontório nordestino, principalmente o eixo formado pelos principais pólos

econômicos da região na época: Salvador e Recife. Assim, o passo inicial para o

fortalecimento do país seria a união entre ambos os centros. A desunião entre diferentes zonas

fez Golbery, inclusive, chamar o Brasil de império, pois entendia, assim como a dinâmica

imperial, que havia uma região principal que se relacionava estranhamente com as outras.

Na zona anecúmena, o autor considerava que a região mais frágil era a Amazônica,

pois era a mais deslocada do centro de poder. Dessa forma, além da união do triângulo

sudestino com o eixo nordestino, seria necessário também a conexão de ambos com o norte

brasileiro, conectando, por fim, todo o território nacional. Porém, a grande distância entre a

Amazônia e o sudeste impedia uma ligação direta. Assim, Golbery enxergava no Mato

Grosso, hoje dividido em dois, uma "área de soldadura" que permitiria a conexão das duas

áreas anteriormente citadas. Para que isso ocorresse, seria necessário desenvolver

economicamente essa zona central brasileira para que além de auxiliar nessa conexão,

também permitisse que o Brasil projetasse poder sobre o heartland sul-americano,

caracterizado desde o planalto boliviano com Santa Cruz de la Sierra, até o norte do Paraguai.

Uma vez consolidada essa projeção, o passo seguinte seria estender sua influência aos países

da bacia do Rio de Prata e, posteriormente, aos andinos, movimento necessário para impedir o

avanço comunista na região. Com isso, toda a concentração de poder centrado até então no

sudeste seria projetada para todo o país e continente.

Toda a dinâmica explicada, e que justifica o entendimento do autor como um

pensador expansionista, é a teoria golberyana dos círculos concêntricos de poder. O primeiro

nível, chamado "império brasileiro", se limitava à integração nacional. Já a influência sobre os
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países sul americanos é o segundo nível, a "moldura continental". Por fim, a aproximação

com a África se enquadrava no terceiro nível, denominado "mundo além-mar".

O primeiro círculo de poder, o "império brasileiro” (anexo B), tem esse nome pois

Golbery considerava que o país, devido a existência de uma zona central que se relacionava

estranhamente com as outras, se assemelhava à dinâmica imperial. As características

primordiais da análise são a grande costa e massa territorial do país, como também o

desuniforme preenchimento humano e desenvolvimento econômico. Ambas somadas

permitiram ao autor desenvolver as etapas necessárias para o Brasil realizar todo o seu

potencial. O autor divide o país em cinco áreas geopolíticas (anexo C), acompanhando a atual

divisão regional brasileira, mas com algumas diferenças importantes. A primeira abarca todo

o Sudeste, o sul de Goiás e o Distrito Federal. Zona fundamental pela presença do pólo de

poder político-econômico fundado no triângulo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais,

também possui a presença dos outros dois estados, pois o primeiro é a porta de entrada para o

derramamento desse poder sobre uma área fundamental que permite a conexão com a

Amazônia, como também a projeção sobre o heartland sul-americano. Já o segundo é onde

está a capital federal. Essa reunião de importantes características permite ao autor chamá-la de

"área geopolítica de reserva geral ou de manobra central" (SILVA, 1981, p.126). A área

seguinte é todo o Nordeste, região importante devido ao eixo Natal - Dakar, mas também com

um centro econômico relevante entre Salvador e Recife. Sua união com a primeira área se

daria pelo norte mineiro por meio da rodovia BR-153. Já a terceira área é o Sul do país que,

apesar de ecumênica, ganharia mais dinamicidade no quadrilátero compreendido entre

Curitiba, Porto Alegre, Santa Maria e Irati, após a conexão com a área de manobra central. A

quarta, chamada "área geopolítica do Oeste", reunia os atuais Mato Grosso e Mato Grosso do

Sul, além de Rondônia. Sua principal cidade seria Cuiabá, responsável pela articulação

nacional em torno da união do Brasil amazônico e platino (Sudeste) via a BR-364, como

também na forma como o Brasil projetaria poder sobre o heartland sul-americano,

representado pela Bolívia e o Paraguai. Essa característica faz Golbery chama-lá de "zona de

soldadura". Por fim, a quinta e última é a já citada área geopolítica da Amazônia, abarcando

os estados do Amazonas, Pará, Acre, Amapá e Roraima. Sua importância é evidente: a

riqueza da floresta. A principal cidade seria Manaus, pois está no curso do rio Amazonas, mas

o triângulo Belém, Macapá e Santarém também se vitalizaria.

O círculo de poder seguinte, a "moldura continental", também é formulado a partir de

cinco divisões (anexo D), porém do continente sul-americano. Seu desenvolvimento buscava
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auxiliar no necessário fortalecimento das ligações aéreas e marítimas entre as principais

cidades da América do Sul, como também o fortalecimento da rede fluvial na fronteira

brasileira. A primeira área é o núcleo duro nacional, a "plataforma central de manobra", que

assim como no "império brasileiro" é o eixo central de todo o desenvolvimento teórico. Já a

segunda compreende desde o leste da Guiana Francesa, até o oeste do Equador, passando

também pela porção setentrional da Venezuela até a meridional peruana, abarcando também

todo o Norte brasileiro. Ou seja, a característica dessa área é a presença da floresta amazônica.

Em perspectiva geral, Golbery analisa que essa área está situada numa zona de pressões e

influências vindas de todos os lados. Horizontalmente, há na região o antagonismo entre o

Atlântico e o Pacífico, com preponderância do primeiro devido a força do rio Amazonas e a

baixa articulação existente com os vizinhos. Já verticalmente, a influência se dá pela presença

do Caribe ao norte, bastante impactada pela política norte-americana, mas que em certa

medida, é interrompida pela presença de países como as Guianas, a Colômbia e a Venezuela,

consideradas Estados-tampões. A terceira, denominada pelo autor como "área geopolítica

platino-patagônica", engloba Chile, Argentina e Uruguai, além de grande parte da região Sul

brasileira. Nesta zona, o antagonismo entre os oceanos que cercam o continente é evidente,

mas também existe preponderância atlântica devido a força que outro rio exerce: o Prata. Tal

força também influencia no antagonismo "continental-marítmo" de norte a sul, porém nesse

caso, há uma contrabalança importante que é a proximidade com o centro geopolítico

brasileiro. Essa área está cercada pelo heartland sul-americano, a "área geopolítica continental

de soldadura", quarta dentro da "moldura continental", reunindo os estados do Mato Grosso,

Mato Grosso do Sul e Rondônia, além do Paraguai e Bolívia. Para Golbery, essa região, por

meio de seu projeto de ocupação humana e desenvolvimento econômico do Centro-Oeste

brasileiro, controlaria qualquer eventual articulação independente dos países platinos e do

Chile, sendo esse um movimento fundamental para a estabilidade continental. Por fim, a

quinta área geopolítica é o Nordeste brasileiro, que desempenha para o conjunto da América

do Sul o mesmo papel que desempenha para Brasil: a linha de frente na defesa contra contra

invasões pelo Atlântico, plataforma de lançamento ao oriente e zona de ligação entre o sul e o

norte do continente americano.

O terceiro e último círculo é o "mundo de além-mar". A análise está centrada, como

todas as outras, no Brasil, mas busca olhar para zonas externas da América do Sul. A primeira

característica é a sua divisão em dois hemiciclos: um interior e outro exterior (anexo E). O

hemiciclo interior tem raio aproximado de 10.000 km, alcançado, assim, a América Latina,
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quase todo o território estadunidense, metade da Antártida e a costa oeste africana. Para

Golbery, este hemiciclo não apresentava potenciais ameaças, pois além de não existirem

motivos oposições, a África tem pouco poder de agressão e a América do Norte tem muito,

impedindo qualquer oposição. Já o hemiciclo exterior possui raio de 15.000 km, abrangendo

toda a Europa, e em grande parte China, Rússia, Japão, Índia e Indonésia, chegando inclusive

na Austrália. Dessa forma, este hemiciclo é considerado pelo autor o perigoso, em face da

ameaça comunista fundada na presença da URSS e da própria China, ao passo que o interior

torna-se, assim, a "fronteira decisiva da segurança sul americana" (SILVA, 1981, p. 130). Para

isso, o principal desafio é a forte articulação entre os atores presentes dentro desse raio,

fronteira da segurança sul-americana, papel que o Brasil deve assumir principalmente entre os

países do Hemisfério Sul. A principal área de atuação estaria no triângulo América do Sul,

África atlântico-meridional e Antártida, considerada zona de contenção a um eventual avanço

comunista.

Com a análise dos hemiciclos interno e externo, Golbery propõe o estudo do

zoneamento mundial (anexo F). Ainda que esteja baseado na conjuntura vigente da Guerra

Fria, tal exame não está de toda forma desatualizado, visto a crescente influência que o eixo

China-Rússia exerce cada dia mais. Centrada nos dois pólos de poder, as chamadas áreas

dominantes (1A e 1B), que possuíam potencial de projetar seu poderio estratégico sobre as

regiões mais remotas, a análise do autor divide o planeta em ainda outras duas zonas. A

primeira são regiões entre as áreas dominantes, chamadas por ele de áreas-esplanadas, sendo

elas a Europa ocidental, o Oriente Médio, a Índia, o Sudeste asiático e as ilhas do Pacífico.

Sua principal característica é a influência conjunta e a consequente pressão

político-econômica às quais essas regiões estavam submetidas devido à proximidade com os

centros de poder. Além delas, existiam ainda outras regiões menos expostas, as chamadas

áreas de retaguarda ou bastiões recuados, representadas pela América Latina, a costa oeste

africana e a Antártida, que seriam uma zona vital para o impedimento do avanço comunista

aos EUA.

Dessa forma, para Golbery, a Geopolítica brasileira deve partir do expansionismo

interior visando a integração e valorização territorial. Essa elaboração teria por objetivo a

busca do Brasil pela paz e a superação do subdesenvolvimento existente no Hemisfério Sul,

considerada por Golbery a “periferia econômico-social”. Já em relação ao continente,

principalmente da Colômbia para baixo, devido a importância do país, seria necessário

alimentar sempre uma consciência latino-americana, sem deixar de estar atento às fronteiras
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nacionais, estreitando "os laços de cooperação internacional, participando, ativa e

generosamente, da solução dos graves problemas internacionais de que participamos, em

todas, com amplas parcelas de nosso território e significativo contingente humano." (SILVA,

1981. p. 94). A proximidade histórica com países da costa oeste africana permitiria, ainda, que

o Brasil protegesse seu hemiciclo interior contra eventuais avanços comunistas, defendendo

por fim a Civilização Ocidental.

"E será, pois, com uma nota de confiança nos destinos do Brasil que, mesmo em
face de tais perspectivas, poderemos concluir, salientando que, panregião em si
mesmo, nosso país, capaz de articular, sob uma liderança caracteristicamente
democrática, as unidades muito menores e de potencial bem mais reduzido que o
cercam, está fadado não só a subsistir galhardamente nesse mundo de amanhã em
que tantas outras soberanias poderão vir a soçobrar ou diluir-se, mas ainda a
firmar-se, no contexto internacional, como campeão das virtudes cristãs e dos
inigualáveis padrões democráticos em que, a despeito de passageiros repúdios,
sempre desejou e desejará viver e progredir, para engrandecer, por sua vez, a cultura
da humanidade." (SILVA, 1981, p. 215).

4. RELAÇÕES ENTRE A POLÍTICA EXTERNA DO GOVERNO LULA E A TEORIA

GEOPOLÍTICA GOLBERYANA

Ao compararmos a política externa do governo Lula e a geopolítica de Golbery, é

fundamental notarmos que o autor desenvolveu sua teoria durante a Guerra Fria, ou seja, a

grande polarização da época o conduziu a pensar o Brasil como um bastião do

anticomunismo. Já no início do século XXI, como sabemos, essa dicotomia deixou de existir.

Ainda que atualmente vejamos uma tendência de multipolarização do sistema internacional

com a ascensão principalmente de China e Rússia, as mesmas que preocupavam Golbery,

entre 2003 e 2010 os EUA eram a potência hegemônica, visto que Moscou ainda começava a

se recuperar do fim da URSS, e Pequim, por mais que mostrasse o potencial que vem

cumprindo, não possuía poder político-econômico necessário para fazer frente aos

norte-americanos. Foi ao longo do mandato de Lula que o processo de multipolarização se

fortaleceu, com importante participação do Brasil, que organizou, junto aos países citados,

mais a Índia, a formação do que muitos esperavam ser o futuro desse mundo multipolar: os

BRIC. Dessa forma, analisaremos as ações que o governo Lula empenhou no plano

internacional, a partir do modelo de inserção projetada pelo teórico geopolítico. Por fim,

destacamos que como um dos objetos de estudo desta pesquisa é a política externa brasileira

entre 2003 e 2010, não abordaremos nesta etapa os projetos de integração desenvolvidos pelo

governo petista dentro do país, representados no pensamento golberyano pelo primeiro círculo

concêntrico de poder, o "império brasileiro".
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4.1 A "FRONTEIRA DECISIVA DA SEGURANÇA SUL AMERICANA" E O GOVERNO

LULA - AMÉRICA LATINA E OS PALOP

Para Saraiva (2016), o governo Lula deu à política externa brasileira uma nova

diretriz, orientada a ser protagonista do Sul. Para isso, segundo Bragança (2016), a UNASUL

teria papel fundamental, pois consolidaria progressivamente a preponderância brasileira na

região, ao aumentar a força política do continente, reduzindo sua subordinação aos EUA. Essa

liderança estaria norteada por cinco eixos incorporados pela organização:

"1) o fortalecimento da integração regional, 2) a construção de uma identidade
genuína sul-americana em defesa, 3) a articulação das indústrias nacionais em torno
da liderança industrial brasileira, com o maior parque industrial da região, 4) a
permanência de um crescimento econômico que se sustente por longos momentos,
possibilitando a emergência de uma classe trabalhadora capaz de ser o motor
econômico da região e 5) a transformação da América do Sul em um pólo na relação
multipolar de poder no planeta." (BRAGANÇA, 2016, p. 39).

A UNASUL, ainda que não tenha fortalecido as soberanias regionais, auxiliou na

cooperação, na governança regional e na regionalização (VIGEVANI e ARAGUSUKU,

2016). Essa lógica estaria vinculada ao processo de integração latinoamericana, fundamentada

em círculos concêntricos de poder - parecidos com os de Golbery, mas olhando para a

América Latina. O primeiro seria representado pelo Mercosul, estando restrito aos países da

bacia do Prata e a Bolívia. Ou seja, o governo Lula teria priorizado a integração com os países

considerados por Golbery fundamentais para a projeção de poder brasileira e a manutenção da

segurança do continente, ao controlar o heartland sulamericano e o rio da Prata, além de estar

próximo do país que historicamente rivalizou a hegemonia regional: a Argentina.

Por outro lado, a UNASUL seria o instrumento de integração brasileira com a

totalidade da América do Sul, representando, assim, o segundo círculo concêntrico de poder.

Diferentemente do Mercosul, que busca unificar a agenda econômica, a UNASUL foi criada

em 2008, tendo como fundamento o respeito às diferentes visões sobre o tema. Seu objetivo

era criar um espaço de diálogo entre os países, fundamental para a formação de consensos, a

partir da "preservação da autonomia, cooperação, integração seletiva e um espaço comum

onde as relações correspondem a outra geografia, atenuando, não eliminando, o peso de

fatores extra-regionais." (VIGEVANI E ARAGUSUKU, 2016, p. 284).

Assim, a emergência do mundo multipolar na época garantia ao governo a vontade

de promover a América do Sul, sob liderança brasileira, como um desses pólos. Ainda que

divergências persistissem, o Brasil seria o mediador ao coordenar uma integração política.

Algumas iniciativas do governo Lula, coordenadas com a UNASUL, mostram a predisposição
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de integrar a região. Entre elas, destacamos a articulação feita em torno da Integração da

Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA).

A IIRSA foi criada na I Cúpula de Presidentes da América do Sul, em Brasília, no

ano de 2000. É uma estratégia que busca aumentar a troca de informações e promover uma

política conjunta das economias sul americanas. Seu foco inicial era modernizar a

infraestrutura energética, de transportes e telecomunicações da região. Sua concretização

ocorreu dois anos mais tarde, com a proposta de conectar zonas produtivas a portos do

continente para dinamizar as exportações. Essa ideia reunia dois clássicos da integração

regional: os pólos de crescimento e a economia de aglomeração (VILELA, 2018). Para

executar esse objetivo, dividiu a América do Sul em dez eixos, escolhidos a partir de critérios

geográficos e produtivos parecidos. São eles: o Eixo Mercosul-Chile, o Eixo

Peru-Brasil-Bolívia, o Eixo Andino do Sul, o Eixo Andino, o Eixo de Capricórnio, o Eixo da

Hidrovia Paraná-Paraguai, o Eixo do Escudo Guianês, o Eixo do Sul, o Eixo Interoceânico

Central e o Eixo do Amazonas (anexo G).

Inicialmente, o fomento aos projetos apresentados era dado pelo Banco

Interamericano de Desenvolvimento (BID), pela Corporação Andina de Fomento (CAF) e

pelo Fundo para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA). Entretanto, a

participação do BID não se restringia apenas ao financiamento, já que também fornecia

assistência técnica e informações atualizadas sobre a região. Até o primeiro mandato do

governo Lula, a IIRSA não conseguiu executar nenhum projeto devido à variedade de planos

e a ausência de um alinhamento quanto à integração do continente (COSTA, 2010). No ano

seguinte, foi firmada a Agenda de Implementação Consensuada (AIC) 2005 - 2010, que daria

prioridade a 31 dos 532 projetos apresentados. Todos os países seriam beneficiados e, dentre

esses projetos, treze estavam parcial ou totalmente no território brasileiro. Ainda em relação a

AIC,

"A carteira, em termos de valor e projetos, não aponta para uma tendência de
reestruturação da matriz de transportes regional. A estratégia da IIRSA para a
Amazônia se resume à construção de uma infraestrutura de conexão viária de
corredores de exportação voltados para a costa, especialmente para o Pacífico e
incluindo um eixo bioceânico, internacionalizando mais facilmente o acesso aos
recursos da região e colocando-os à disposição da acumulação de poder e capital em
outros países – notadamente aos Estados Unidos, países centrais e potências
emergentes da Ásia (com destaque para China e Índia)." (PADULA, 2011, s/p).

Buscando expandir o capital nacional para as economias dos países vizinhos e

consolidar seu papel de líder regional, o governo brasileiro, baseado no crescimento
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econômico, incluiu os projetos da IIRSA dentro do Programa de Aceleração ao Crescimento

(PAC). Essa movimentação possibilitou ao BNDES financiar projetos no continente e

operações de fusão-aquisição, atuando, assim, como o ramo econômico da política de

integração sul americana do Brasil (PAZ, 2015). A opção por internacionalizar o

empresariado nacional conflitou com o discurso brasileiro de governança regional não

hegemônica, visto que a capacidade nacional de financiamento, em comparação com os países

vizinhos, gerava a estes uma relação de dependência para promoverem seus projetos. Além

disso, ao investir em propostas da IIRSA, o governo brasileiro fortaleceu a lógica de

manutenção da desigualdade, visto que os corredores de exportação propostos servem apenas

para escoar a produção dos países, majoritariamente primárias, enquanto continuam

importando mercadorias de maior valor agregado, ao invés de fomentar a diversificação

produtiva e a integração intrarregional. Tal característica dava um viés neoliberal à iniciativa e

com forte influência norte-americana devido a relevância que o BID detinha internamente.

Dessa forma, "o papel desempenhado pelo BNDES na política de integração regional seria o

de agente facilitador da concentração de capital, por meio do financiamento de obras que

serviriam aos interesses do capital privado brasileiro." (PAZ, 2015).

Tais críticas, presentes nos primeiros anos do governo Lula, o fizeram descolar

progressivamente o discurso de integração da IIRSA para promovê-lo de maneira mais

autônoma. Essa opção enfraqueceu a mesma, chegando ao ponto de sua incorporação, em

2009, ao Conselho de Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN) como ferramenta para a

efetiva integração do continente. O COSIPLAN é parte integrante da União de Nações

Sul-Americanas (UNASUL), criada um ano antes. O Conselho incorporou toda a IIRSA,

retirando-a das mãos de agências financeiras multilaterais, garantindo que suas diretrizes

estão sob os interesses dos Estados sul americanos. Ainda que os Eixos tenham se mantido, as

discussões sobre o processo de integração regional aconteceram a partir do modelo de

desenvolvimento previsto pela UNASUL, como a redução das assimetrias e o

desenvolvimento sustentável. Ou seja, os projetos aconteceriam em paralelo às iniciativas

políticas, econômicas e sociais, e não mais de maneira apartada. Cabe destacar também que o

COSIPLAN

"[...] colocou como seus objetivos específicos a promoção da conectividade da
região a partir da construção de redes de infraestrutura para a sua integração física de
forma a atender os critérios de desenvolvimento social e econômico sustentáveis,
preservar o ambiente e o equilíbrio dos ecossistemas. Ademais, visa, também, a
capacitar a população local e regional através do desenvolvimento de infraestrutura
na busca de dar maior qualidade e esperança de vida." (VILELA, 2018).
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Dessa forma, a partir da incorporação da IIRSA, a América do Sul, com liderança

brasileira, passou a buscar um sentido de integração da infraestrutura regional pós-neoliberal,

incorporando os Estados nos debates e reduzindo a influência do capital privado na tomada de

decisões. Ao longo do governo Lula, como mostrado, a atuação do Brasil foi contraditória.

Inicialmente, visando a projeção do país regional e internacionalmente, passou a usar um

banco estatal para financiar projetos de empresas brasileiras na região. A forte capacidade de

crédito, desequilibrava a competitividade de empresas dos países beneficiados, aumentando a

dependência deles do capital brasileiro. Essa dinâmica era contraditória quanto a integração

não hegemônica enfatizada por Lula. A partir das críticas, o governo buscou mudar seu

direcionamento e, após enfraquecer a IIRSA com projetos tocados paralelamente, conseguiu a

sua incorporação à UNASUL, garantindo maior autonomia da iniciativa e consequentemente,

maior independência dos países da região.

O terceiro círculo concêntrico abrange toda a América Latina e pode ser representado

pela Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC). Ainda que sua

criação tenha tido grande influência do governo Lula, como ocorreu ao fim de seu mandato,

em fevereiro de 2010, não iremos nos aprofundar no tema.

Como mostramos no primeiro capítulo, entre 2003 e 2010, a relação do Brasil com o

México era prioritária no governo. Diversos acordos de cooperação foram firmados, visando a

garantia dos interesses de ambos, cenário parecido quando analisamos a relação do Brasil com

os países centro-americanos. Apesar disso, entre todas as ações promovidas pelo Brasil na

região, a que mais se destacou foi a Minustah. Ao enviar o exército brasileiro para o Haiti, o

governo buscou fortalecer a imagem do Brasil visando o assento no CSNU. Por fim,

destacamos a atuação do BNDES no financiamento à construção de um porto e um aeroporto

em Cuba, além das parcerias assinadas com a Costa Rica e Guatemala quanto ao setor de

biocombustíveis.

Analisando a perspectiva de Golbery, ainda que devêssemos ser próximos de toda a

América Latina, nossa prioridade é a América do Sul, visto que México, América Central e

Caribe estavam, e ainda estão, sob grande influência dos EUA, havendo pouco espaço de

disputa. Isso se afirma tanto, que o autor, ao abordar o "mundo além-mar", considera que o

mundo latino (países citados, mais os europeus de língua latina), deveriam ser priorizados

apenas depois do mundo lusófono, principalmente Angola e Moçambique. Ou seja, ao

analisarmos a atuação do governo Lula, podemos entender que para a América, a teoria

golberyana se mostrou bastante atual, por considerar que o Brasil deve primeiro se integrar
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com os países sul americanos para depois investir esforços concretos em direção ao norte do

continente. Nessa abordagem de analisar a política externa brasileira a partir dos órgãos

internacionais, vemos que houve clara priorização da condução do país na política do

Mercosul e da criação da UNASUL, enquanto a CELAC só foi considerada ao final de seu

mandato.

Já em relação aos PALOP, destacaremos o relacionamento do Brasil com os dois

maiores países, pois em termos geopolíticos, são eles os que cumprem papel decisivo na

teoria golberyana de fronteira de segurança da América do Sul.

A atuação brasileira em Moçambique durante o governo Lula foi ativa, mas bastante

contraditória. Entre todas as parcerias e projetos desenvolvidos, destacamos dois. O primeiro

foi a obtenção do complexo carbonífero de Moatize pela Vale, após financiamento do

BNDES. Tido como fundamental para o desenvolvimento econômico do país, a empresa

organizou um programa de reassentamento de famílias para dar início à operação que gerou

muitas críticas da população local. Além disso, também obrigou o governo moçambicano a

desapropriar terrenos que foram usados para a construção da linha férrea Moatize - Nacala,

usada prioritariamente para o transporte do carvão minerado, mas também para o envio da

produção do ProSavana, segundo projeto que será analisado. Assim, o governo brasileiro, que

poderia auxiliar no desenvolvimento efetivo do país, usou seus recursos para promover um

projeto de concentração de capital, assim como fez no início do IIRSA.

"O caso de Moatize é emblemático porque põe em evidência a situação de
vulnerabilidade enfrentada pelas populações deslocadas por projetos de
desenvolvimento [...] Na maioria dos casos, os afetados são minorias étnicas,
populações indígenas ou comunidades tradicionais, isto é, grupos empobrecidos e
sem capacidade de influir na agenda governamental, que são obrigados a arcar com
os custos do desenvolvimento do qual não se beneficiarão." (SOUZA, 2016, p. 2 e
5).

O segundo projeto é o Programa de Cooperação Tripartida para o Desenvolvimento

Agrícola da Savana Tropical (ProSavana), criado em 2010. Buscava desenvolver a produção

agrícola de produtores familiares da região, muito afetada pelo clima e solos impróprios,

baseando-se num projeto firmado entre o governo brasileiro e o japonês no Cerrado. Tanto a

Agência Brasileira de Cooperação (ABC), quanto a Empresa Brasileira de Pesquisa

Agropecuária (EMBRAPA), elaboraram estudos de impacto ambiental e social. Entretanto, a

ProSavana não escapou da lógica mercadológica, recebendo críticas da União Nacional dos

Camponeses (UNAC), que declararam forte pressão das grandes empresas agrícolas
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brasileiras no delineamento dos projetos, com a ocorrência de expropriações de terra para a

implantação de monoculturas e a transformação de camponeses moçambicanos em

trabalhadores rurais.

Já com a Angola, o relacionamento foi diferente, visto que o país da costa oeste

africana tem menos dependência de ajuda externa que Moçambique devido a exploração do

petróleo. Apesar disso, a Odebrecht tornou-se a maior companhia privada do país, detentora

de 15% da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol). A Sonangol,

inclusive, firmou parceria com a Petrobrás, em 2010, para a extração de petróleo em

plataformas marítimas e a produção de biocombustíveis. Como o país havia acabado de sair

de uma guerra civil quando Lula assumiu a presidência, uma série de projetos voltados para o

desenvolvimento da sociedade angola puderam ser implementados. Destacamos o Projeto

Piloto em Doença Falciforme, também iniciado em 2010, que formou profissionais e

organizou simpósios para reduzir o número de mortes pela doença, o Programa de Prevenção

e Controle da Malária, entre a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e o Ministério da Saúde

do país africano, e, por fim, a facilitação a inclusão digital de Cazenga, buscando auxiliar na

elaboração do currículo escolar e no processo de integração de alunos deficientes.

Ao analisarmos essa quantidade de projetos, vemos que Lula conseguiu aproximar as

relações entre o Brasil e os grandes PALOP. Entretanto, a forma de atuação foi diferente. Por

mais que o capital privado brasileiro estivesse bastante presente em ambos os países, em

Angola o governo brasileiro buscou desenvolver mais projetos de desenvolvimento social,

enquanto em Moçambique os projetos tinham caráter econômico. Essa diferenciação pode ser

explicada tanto porque Angola precisava de ajuda nesses setores, visto que acabara de sair de

uma guerra civil, quanto porque possuía maior independência de investimento, por conta de

sua economia mais fortalecida, baseada no petróleo em uma época de alta da commodity. Essa

dinâmica de aproximação segue em linha com o que Golbery defende. Entretanto, foi escassa.

Nenhum projeto de integração foi criado, ficando limitados a projetos de infraestrutura e

energéticos intra territoriais. Assim, a boa vontade e disposição vistas no processo de

integração sul americana, não foram também observados nos países lusófonos africanos,

assim como aconteceu no México, América Central e Caribe. Para Golbery, ainda que essa

priorização devesse acontecer, isso não significa que o Brasil devesse manter o mesmo nível

de relações que manteve com os países centroamericanos, por exemplo. Isso porque os

grandes PALOP possuem uma série de características que os fazem muito próximos do Brasil,

como a colonização portuguesa e o histórico da escravização, fatores singulares quando

comparamos com países hegemônicos ou com potencial hegemônico regional e internacional.
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Essa similaridade serviria com um boa porta de entrada na África, conseguindo, assim

progressivamente expandir a influência brasileira para o resto do continente, garantindo a

segurança da América do Sul.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A política externa do governo Lula inaugurou uma fase inovadora da atuação do

Itamaraty. Ainda que no século XX o Brasil tenha atuado, em determinados momentos, com

relativa independência, a condição para a construção de um polo de poder centrado no país

deu-se apenas no século seguinte, a partir de dois fatores. O primeiro foi o fim da Guerra Fria,

impedindo um necessário alinhamento automático aos interesses dos EUA. Já o segundo foi a

ascensão de novos atores na política internacional, como Rússia, Índia, China e Irã. Assim, a

reunião de ambos permitiu que o presidente brasileiro atuasse de forma a, num eventual

mundo multipolar, tornar o Brasil um desses centros de poder. Para isso, segundo Cervo e

Bueno (2014), Lula apostou na construção de relações baseadas no multilateralismo da

reciprocidade, gerando interesse de outros países em uma aproximação com parcerias

benéficas aos dois lados, e a internacionalização da economia, para abrir novos mercados ao

capital nacional. Esse norteamento direcionou o Itamaraty entre 2003 e 2010. Entretanto,

apenas a condução de uma política externa baseada nesses princípios não garantiria ao país

sua colocação como um polo de poder. Assim, se aproximou da América do Sul, visando

fortalecer todo o continente de modo a garantir maior relevância política internacional e peso

nas discussões ocorridas em fóruns multilaterais. Para executar esse processo de integração,

organizações na região foram fortalecidas e criadas. Entre elas, a principal foi a UNASUL,

bloco que trataria de temas políticos, sociais e econômicos. Buscando fortalecer ainda mais

esse processo e reduzir influências estrangeiras, a IIRSA foi incorporada ao COSIPLAN,

sendo responsável por efetuar a integração infraestrutural do continente. Por mais que até

2010 poucos projetos tenham sido concluídos, vemos que Lula trabalhou para se aproximar

efetivamente da região, de modo a criar um bloco coeso para quem o via de fora. Já em

relação aos outros países da América Latina e Caribe e os grandes PALOP, a política externa

brasileira no período ficou aquém do esperado, quando comparamos com a teoria golberyana.

Ainda que tenhamos criado novos laços com eles, a relação com alguns é historicamente boa,

como com Angola, ao sermos o primeiro país a reconhecê-los independentes em 1975. Dessa

forma, o não fortalecimento no relacionamento com tais países africanos e a criação da

CELAC já no fim do mandato de Lula denotam, seja por despriorização, seja por falta de

tempo político, que a "fronteira de segurança da América do Sul" não foi explorada como
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Golbery propunha, ficando grande parte dos esforços brasileiros restritos ao próprio

continente.

Estudarmos a política externa do governo Lula é um exercício importante para

pensarmos em um Brasil potência. Ainda que os resultados concretos tenham ficado longe

deste objetivo por motivos internos e externos, seu período na presidência mostrou a

capacidade que o país tem de galgar posições importantes no sistema internacional.

Entretanto, para construirmos esse outro Brasil, devemos também analisar aqueles que

colaboraram para esse debate, independente do alinhamento ideológico. Só assim,

compreendendo o que nos antecede baseados na crítica necessária, é que poderemos nos

mover em direção a caminhos melhores. Por isso, esse estudo buscou colaborar no debate

acerca da geopolítica brasileira, guiado pela teoria de Golbery do Couto e Silva.

Evidentemente o trabalho não se encerra por aqui. O estudo do governo Lula sob a

ótica da geopolítica é um tema que ainda demanda muitos pesquisadores país afora. Além

dele, o estudo sobre Golbery também necessita de mais interessados, mas não só dele, como

de todos os outros teóricos da geopolítica brasileira, como Meira Mattos e Therezinha de

Castro.

O período que vivemos não pode ficar relegado à sombra de movimentos que

buscam um Brasil subalterno. Pelo contrário. É justamente devido ao futuro possível que

devemos colaborar, dia após dia, para a compreensão de quem somos e onde queremos

chegar.
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