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A SEGURAN<;A: EVOLU<;AO DO CONCEITO, INTERA<;6ES COM MEDIDAS
 
DE AQUISI<;AO DA CONFIAN<;A MUTUA E PROPOSTAS PARA A
 

SEGURAN<;A INTERNACIONAL NA AMERICA LATINA
 

Gal. Bda. Sylvio Lucas da Gama Imbuzeiro 

Seguranca: Do individuo, da sociedade, do Estado 

"Tao cedo se manifestou a vida humana, apareceu 0 perigo; tao cedo surgiu 0 

perigo, foi necessaria a protecao, a seguranca". 

Tais palavras sao do escritor norte-americano Ralph W. Emerson ao tratar da 
necessidade social da seguranca. 

o escritor prossegue, achanclo normal 0 impulse humano na busca da protecao, 
desde que ele nao se transforme em descontrolada perseguicao da seguranca absoluta, e 
conclui da seguinte maneira: 

"A questao eate ondea preocupacao coma seguranca nao deve ultrapassar 
as normas razoaveis do comportamento ". 

Valendo-se dessas citacoes e do respaldo da teoria organicista da geopolftica, que 
perrnite dar vida a inanirnados personagens geograficos e fatores polfticos, imaginemos 
algumas mutacoes nos atores ja mencionados, quais sejarn 0 homem, 0 perigo, a protecao 
eo comportamento social. transformando-os. entao, em parses. ameacas, interesses, pressoes 
intemacionais, aliancas, procedimentos pohticos e seguranca, 0 que vai nos possibilitar 
parafrasear as citacoes de Ralph Emerson: 

"Tao logo se manifestaram os grupos sociais, das tribos ao Estado-Nacao, 
apareceram as ameacas apaz: tao logo essas ameacas consubstanciaram-se 
em conflitos, foi necessaria a codificacao da seguranca ", 

A seguranca, vista ao longo da historia. apresentou facetas distintas, subordinou-se 
a interesses de blows ou al iancas, foi d inamica e mutavel, funcao do nfvel de interesses e 
teor das ameacas; as vezes foi solicitada pelos mais haws ou irnposta pelos mais fortes, 
deve ser vista como urn tator abstrato. dependente das normas do cornportarnento 
internacional. embora necessaria como vetor conducente a situacoes de paz. 

Feito esse comentario, podemos voltar a parafrasear 0 escritor arnericano: 

"A questaa e ate onde as preocupacoes com a seguranca de povos ou de 
Estados devem interferir comaspleitosde autodeterminacao, nao-ingerencia 
c soberania das nacoes, enfim nao ultrapassar as normas razoaveis do 
comportamento do direito internacional ". 
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A paz, que em ultima analise ea vitoria sobre as ameacas, consiste em urn objetivo 
permanente da parcela sensata da hurnanidade. 

A seguranca, urn pressuposto da paz, e, por sua vez, urn dos condutores para veneer 
as ameacas, mas por outro lado e, tarnbem, urn conceito de diffcil interpretacao, dinamico 
e mutavel, as vezes ate casufstico e, portanto, deve ser muito bern dimensionado para nao 
se transformar em paranoia que venha a cercear a liberdade dos estados. E, por extensao, 
interferir na dos indivfduos que os constituem. 

Julgamos oportuno, a seguir, discorrer sobre as rnais recentes situacoes em que 0 

fator seguranca esteve em evidencia. 

Seguranca: abordagem historica 

a) Durante a II Guerra Mundial (II GM) 

Com 0 desenrolar dos acontecimentos que envolveram esse conflito, aflorou a 
necessidade de formacao de aliancas e tomadas de posicoes, contrapondo-se as ameacas 
geradas pelo fanatismo dos regimes totalitarios. 

o contlito foi administrado pelo nazifascismo e, igualmente, pelo expansionismo 
refletido nas ambicoes de conquistas, ou reconquistas territoriais, do bloco que se tornou 
conhecido como parses do eixo. 

Havia urn inimigo, uma arneaca e a inegavel necessidade de serem adotados 
comportamentos participativos. Estavam visivelmente atingidos os interesses vitais da 
comunidade internacional: a paz, a soberania, a integridade territorial e a propria 
sobrevivencia de pafses. 

Tudo isso conduziu ~ concordancia para a irnplantacao de uma seguranca coletiva 
e internacional. 

No teatro de operacoes (TO). a Europa, a exigencia de seguranca para os aliados, 
justificou a adesao a uma guerra global. 

Em nome da seguranca mundial, 0 artefato nuclear passa a fazer parte da historia 
da humanidade. 

b) Durante a rase da bipolaridade mundial 

A II GM desaguou na guerra fria (GF), opondo duas correntes ideologicas distintas, 
antagonicas, reciprocarnente perigosas e arneacadoras, que polarizaram 0 mundo de nossa 
geracao, baseada na "injusta, mas estavel paz de Yalta". 

Em linhas gerais, a seguranca mundial ficou cristalinarnente definida em dois blocos 
hegemonicos, com espacos polfticos e interesses economicos bern delineados, em que pesem 
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a dissidencia chinesa e a presenca de alguns parses nao-alinhados, todavia sem poder para 
desequilibrar 0 "status" vigente. 

A seguranca era representada por "dois guarda-chuvas", protetores ideologicos, 
definindo a geometria do poder politico, onde a melhor, e talvez unica opcao, fosse a de 
abrigar-se sob urn deles. 

Esse curiosa alinhamento, ao mesmo tempo em que propiciava protecao , criava para 
os protegidos urn relative "poder de barganha" e propiciava alguma participacao 
geoestrategica, no casu do bloco ocidental , como uma concessao capaz de inibir, 
internamente, as ameacas e 0 expansionismo do opositor. 

Vez por outra, urn dos blocos tentava abrir cunhas na area de influencia do outro, 
criando bases estrategicas ou buscando desestahil izar estruturas polfticas dos protetorados. 

Em nfvel mundial, havia urn inimigo cornum e uma ameaca alienfgena recfproca. 
Assim, estava bern definida a seguranca internacional exigida por cada urn deles. 

No coracao do contlito ideologico, a necessidade cia seguranca coletiva refletia-se 
no confronto direto entre a OTAN e 0 pacto de Varsovia, com todas as desconfiancas que 
o processo gerava. 

c) Durante a fuse pos-guerra fria 

As ameacas diversificaram-se e pulverizaram-se, ora surgindo em areas econornicas, 
ora cientffico-tecnologicas. Lembrarfamos que diferentes estudiosos Ihes atribuem urn carater 
de transnacionalidade, muitas das vezes com baixos teores de influencia ou causa militar. 

o fator inibidor de ameacas, (1 seguranca, passa hoje por metamorfoses ainda nao 
bern cornpreendidas para serern institucional izaclas. A atualfssima "Agenda para a Paz", da 
ONU respalda explicitamente tab preocupacues quando diz: 

"0 conceito de p(1Z /1110 c> dijicil de ser compreendido: 0 de seguranca 
internacional, por SU(1 vez. (; mais complcxo devido a um mosaico de 
contradicoes... ", Prossegue citando-as. desde 0 narcotrafico. ate a 
proliferacao das armas de destruicao em massa, sern olvidar-se dos direitos 
hurnanos e do rneio ambiente. 

Julgamos pais que a maioria dos 185 estados-rnembros da ONU conhecem 0 conceito 
de paz. 

o que nos preocupa, todavia. sao as tendencias das "minorias hegemonicas". 
irnpondo diferentes rnatizes de seguranca a parses que tarnbem sao mosaicos de contradicoes. 

Pode existir uma receita padrao de seguranca para atores e cenarios tao dfspares? 
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Em termos de aplicacao de conceitos dogrnaticos de seguranca, cabe fazer alguns 
questionamentos: 

- em nome de uma seguranca social, estariam corretas as acoes perpetradas por pafses 
consumidores de drogas em areas de produtores? 

- aluz de uma pretensa seguranca ambiental, podem ser oficialmente respaldadas acoes de 
partidos verdes, que visam a dificultar 0 desenvolvimento auto-sustentado de parses que tern 
preservadas suas reservas ecologicas e de biodiversidade? 

- para preservar uma seguranca regional, quantos parses soberanos concordariam com a 
instalacao de mfsseis defensivos estrangeiros em suas fronteiras? 

- na busca de uma seguranca cooperativa. seria logica a submissao de parses com dimensoes 
continentais, ou outros economicamente estahilizados. a forcas regionais permanentes? 

Quer nos parecer que af estao exemplos ilustrativos de ameacas transnacionais, que 
justificam, na agenda para a paz, a admitida complexidade do conceito de seguranca 
internacional. Sao tambern amostras praticas do citado mosaico de contradicoes a que ela se 
refere. 

Hoje nao mais existe urn grande teatro para 0 exercfcio consensual da seguranca, tao 
bern compreendida nas acoes dos aliados na II GM ou sob os guarda-chuvas protetores da 
bipolaridade. 

Neste final de seculo, proliferam seis ou sete dezenas de diversificados "micros TO", 
pulverizados em funcao de igual mimero de "flash-points", nos quais as variacoes sobre 0 

entendimento de seguranca sao inimaginaveis e escaparn ao controle dos atuais gestores da 
seguranca internacional: a ONU e os organismos regionais. 

E chegada a hora de analisar 0 cornportamento latinoamericano durante os perfodos 
analisados, permitindo estabelecer propostas concretas sobre seguranca. 

Seguranca no hemisferio americano: reflexes para a ambiencia latino-americana 

a) Uma visiio geral 

I) No hemisferio americano, as tres etapas analisadas forem permeadas por urn 
fator comum que interagiu diferentemente em cada conjuntura considerada. 

Referimo-nos-nos a assimetria do poder que, inicialrnente na II GM, induziu a 
aproxirnacao tacita para uma seguranca coletiva: na GF produziu dependencia total da 
"seguranca imposta" contra uma ameaca cornum, extracontinental e ideologica; na terceira, 
diante da ausencia das arneacas tradicionais e da marginalizacao estrategica da America 
Latina, produziu urn descornpasso e levou a urn cornportamento heterogeneo dos EUA para 
com 0 grupo de parses latinos do hernisferio. 
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Paralelamente, dentro da pol (tica de fortalecirnento dos organismos internacionais 
e regionais, a ONU passa a monitorar 0 processo da paz mundial e a OEA discute seguranca 
hemisferica em suas vertentes coletiva e cooperativa. 

2) Postura da America Latina na II GM. Durante a II GM, alguns parses da 
America Latina (AL) participaram das forcas aliadas, junto com os EVA, dentro de urn 
conceito de seguranca internacional, 

A atuacao foi proporcional as suas prioridade estrategica e importancia polftica. 
Arnbas, rnencione-se, irrelevantes no centro de poder mundial. 

3) A GF e os posicionamentos Iatino-americanos. Neste perfodo, a seguranca 
continental para os latino-americanos estruturou-se contra a interferencia de potencias 
extracontinentais. 

A percepcao de uma ameaca comum -0 comunismo- fomentou doutrinas similares 
em todos os parses e, estimulada pelos EUA, foram incentivadas a criacao dos chamados 
regimes fortes e permissividade para 0 aumento dos gastos em defesa, visando a neutralizar 
o expansionismo ideologico adverso. 

A AL permaneceu, desse modo. dorrnitando sob a protecao norte-americana a 
enfrentando ocasionais estocadas do bloco sovietico. as quais the conferiarn relativa 
importancia geoestrategica e produziam limitadas manohras polfticas. 

4) Ofim da bipolaridade e as repercussoes no hemisferio. Com a implosao do 
comunismo e passado 0 perfodo de inercia, os latino-arnericanos vieram a conviver com a 
quase ausencia das arneacas tradicionais. Acornodados que estavam naquele "status quo". 
despertaram de quatro decadas de hibernacao e passaram a sentir a necessidade de 
reforrnulacao do sistema de seguranca interamericano. 

Fatores como a ausencia de arneacas extracontinentais e a hegernonia ahsoluta dos 
EUA, levaram-no a volver seus objetivos para a ocupacao dos vazios do leste europeu, para 
a associacao com parses hegemonicos e para tentativas de gerenciar seus interesses atraves 
de organismos internacionais. 

as mesmos fatores conduziram os parses latinos a haixas prioridades, em quase todos 
os campos. rnarginalizando-os estrategica, economica e politicamente. a corolario tern sido 
o surgimento de crises socials e fragilizacao de alguns de seus sistemas democraticos. para 
soluciona-las. 

as nucleos de poder registram em suas agendas questionamentos voltados para 
narcotrafico. migracoes. proliferacao de armas e redetinicao do papel das torcas armadas. 

as menos aquinhoados enfrentarn desequilfbrios socials, recess6es econornicas e 

97 



"apartheid" tecnologico, motivando acusacoes de gerarem ameacas aos ditos desenvolvidos. 

No momento em que 0 Prof. Samuel Huntington visualiza "urn choque de 
civilizacoes", evalido 0 sentimento da presenca de urn "cheque de percepcao de ameacas", 
no continente. 

Resulta desse modo, a inequacao: diferentes percepcoes, diferentes propostas para 
urn sistema de seguranca hemisferica. 

Nao vemos com reservas urn conceito mais amplo para tal seguranca, considerando 
que as principais ameacas a AL se revestem de carater estrutural, merecendo tratamento 
polftico. 

Somente por falencia do conceito mais amplo de urn estado de seguranca, a ser 
trabalhado no campo maior da polltica, devem ser pensadas solucoes militares para 
neutral izacao das ameacas, 

Ressalto, todavia, que a quase certeza de nao-agressoes de origem externa vern 
fazendo tramitar pela OEA urn novo conceito de seguranca cooperativa -permanente e 
preventiva- sob a egide de forcas multinacionais. 

Tais ideias nao contam com nossa aquiescencia, pois admitem algumas questoes, Por 
exemplo: em que situacoes e territories seriam empregadas, quem as comandaria, seriam 
impostas ou solicitadas, quais instrumentos legais do sistema interamericano as respaldariam? 

Pensamos, tambem, ser problema interno dos estados a avaliacao de como 0 

narcotrafico, os direitos humanos, 0 terrorismo e as violacoes ao meio ambiente afetam as 
suas estruturas institucionais, e como devern aplicar os mecanismos de defesa disponfveis. 

Para harmonizar idiossincrasias, que nao chegam a constituir-se em divergencias 
definitivas, torna-se fundamental a criacao de urn clima de confianca para a construcao de 
urn sistema de seguranca, onde subsistem percepcoes contradit6rias quanto as ameacas. 

As medidas para aquisicao de confianca mutua entre parses poderao ser 0 vefculo 
para 0 aprimoramento desse sistema. em evolucao. 

A OEA e as medidas de aqulslcao da contianc;a 

A OEA vern dando grande importancia ahipotese de adocao de medidas de aquisicao 
de confianca mutua entre pafses, hoje conhecidas pela sigla em Ingles 
CBMS, promovendo estudos e discussoes profundas, culminando com recente reuniao de 

peritos para codifica-las. 

Entendemos a importancia de tais medidas, mas admitimos, tambem, que elas nao 
devam ser superdimensionadas, nem importadas de outros conflitos ou regioes estrategicas. 
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Referimo-nos, diretamente. a algumas sugestoes para irnportacao da experiencia 
europeia, desenvolvida durante a conrrontacao mil itar entre e OTAN eo Pacto de Vars6via, 
sob ambiente de possibilidades nucleares. 

A AL, como ja dissemos, vive situacao de marginalizacao estrategica e de baixo 
fndice de ameacas. 

Frisamos que nela os aspectos de seguranca devem subordinar os aspectos da esfera 
militar aos das decisoes polfticas, engajando todos os setores da sociedade na elaboracao de 
seu sistema de seguranca hemisferica. 

Fica pois evidente a inconveniencia deaceitacao de CBMS europeias e sugerimos 
os seguintes parametres para analise das medidas de confianca na America do Sui: 

a regiao e, das diversas areas do globo, a mais pacifica; 

a estabilidade democratica e fundamental para a paz e a seguranca; 

o esforco deve ser pela prevencao e conservacao das CBMS ja existentes; 

a paz e a seguranca vigentes nao deverao ser influenciadas por manifestacoes 
extracontinentais: 

as duplicacoes de mecanismos ja existentes devern ser evitadas; 

a seguranca deve ser fruto de integracao regional originada dos segrnentos polfticos 
e economicos, trazendo a reboque, e quando necessario, 0 militar; 

as condicoes polfticas atuais no hernisferio sao favoraveis ao fomento das CBMS; 

as CBMS com 0 carater de verificacao ou intrusivas. por incoerencia, devern ser 
afastadas. 

Dentro dessas diretrizes ou sugestoes, poderao ser implementadas urn sem mimero 
de CBMS, abrangendo os diversos campos do poder. 

Conclusao: propostas para criacao de urn sistema internacional de seguranca para a 
America Latina 

Sao bern conhecidas algumas posturas da polftica externa brasileira na defesa de 
interesses e posicoes de natureza universal. opondo-se a quaisquer hegemonias militares, 
polfticas ou economicas, favorecendo a integracao regional e sub-regional em paralelo a 
abertura da economia aos demais parceiros, e contribuindo politicamente para que a AL seja 
urn fator de paz e de progresso com base nos valores da civilizacao ocidental , merce de ser 
ela a regiao menos armada do mundo. 
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Ainda, recorrendo a evidencias em relacao a seguranca hemisferica, reafirmamos 
que: 

as ameacas sao de carater estrutural, oriundas da pobreza e das carencias socio
economicas; 

o novo contexte da AL favorece 0 conceito de seguranca cooperativa, mas devemos 
ter em mente que a OEA e de estruturacao continental; 

os focos de contenciosos latentes na AL sao pequenos conflitos bilaterais, 
perfeitamente contornaveis; 

os conceitos de seguranca devem amadurecer progressivamente, com base em 
preceitos solidos e a margem de mosaicos contradit6rios; 

quanto ao estamento militar, nao se admite envolvimento direto no combate ao 
narcotrafico e na protecao ao meio ambiente; lembrando ainda que os esquemas para 
reducoes em gastos em defesa devem ser olhados com cautela, uma vez que nas 
forcas armadas do pais a relacao com 0 PIB e irrisoria em comparacao com gastos 
mundiais. 

Como conclusao queremos deixar algumas reflexoes, sobre propostas para adocao 
de urn sistema de seguranca na AL: coerentes com a evolucao dos conceitos aqui 
apresentados, amparadas na polftica externa exercitada pelo pafs e fundamentadas na vivencia 
profissional com 0 trato deste tipo de assunto: 

deve haver prioridade para 0 estabelecimento de um clima de confianca mutua; 

o ideal seria fundamentar a reestruturacao do sistema em micleos constituidos por 
associacoes sub-regionais, sem desconsiderar 0 carater de individualidade de cada 
urn dos parses latinos; 

devem ser identificados os objetivos comuns dessas associacoes, extrafdos de traces 
culturais e da necessidade de contraposicao as ameacas prioritarias de cada sub
conjunto considerado; 

devem prevalecer, na elaboracao do conceito de seguranca, as componentes polftica, 
economica e social como fatores de integracao sub-regional, trazendo como 
conseqiiencia a componente militar; 

em qualquer situacao, os mecanismos de seguranca assentados deverao preservar os 
conceitos de soberania, sem quaisquer ideias de relativizacao, como alias a propria 
Agenda para a paz da ONU e a Carta da OEA; 

uma maior aproximacao e incremento de dialogo entre forcas militares, valendo-se 
dos foruns atualmente existentes, seria por certo um fator de dissuasao as ameacas 
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a seguranca hemisferica, valendo-se do exercicio de uma diplomacia militar. OBS: 
citar 0 trabalho em desenvolvirnento. 

o estabelecimento de vinculos de relacionamento franco, inteligente, conhecimento 
reciproco e melhoria da cornunicacao dos parses latinos com a parte forte do poder 
assimetrico seria de todo desejavel; ganhar-se-ia em transparencia e compreensao das 
necessidades fundamentais de cada pais, viabilizando solucoes poltticas adequadas. 

Ao encerrar este trabalho, ressalto, uma vez mais, que 0 tenue posicionamento 
estrategico da AL e a ausencia de arneacas externas conduzem a pensamentos sobre 
integracao regional e associacoes sub-regionais, tendo como objetivo neutralizar influencias 
hegemonicas nao-desejadas pela maioria dos parses que a integram. 
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