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RESUMO 
 

 

O período posterior à Guerra Fria trouxe diferentes formas de associação entre os 

países, em termos de blocos regionais, para se adequarem às novas exigências 

políticas e econômicas mundiais. A América do Sul, que sempre se destacou como 

sendo um dos subcontinentes mais pacíficos do globo, está inserida neste contexto, 

com os países se unindo em blocos, o que leva muitos autores à opinião de que não 

haverá conflitos próximos no subcontinente. No entanto, há indícios que dizem o 

contrário, principalmente devido à nova conjuntura sul-americana e a antigas 

divergências territoriais. Nesse contexto, destaca-se a Revolução Bolivariana, 

baseada, segundo seu idealizador, o presidente venezuelano Hugo Chávez, na ideia 

do libertador Bolívar, de unir os povos sul-americanos de língua espanhola para 

formar uma grande confederação pan-americana, na época da independência 

desses países. Chávez vem utilizando os preceitos de Bolívar como síntese de seu 

programa de governo, e diz querer juntar os povos latino-americanos em torno de 

um ideário comum. No entanto, algumas crises estão ocorrendo nas regiões andina 

e amazônica, e resta saber até que ponto pode-se dizer que são influenciadas pelo 

Bolivarianismo e podem causar um conflito interestatal no ambiente sul-americano. 

Este trabalho traz a opinião de diferentes autores, relacionada ao assunto, e permite 

inferir o pensamento que prevalece na atualidade a respeito da Revolução 

Bolivariana que está ocorrendo na América Latina, refletindo sobre suas origens, sua 

capilaridade e seus objetivos, bem como sobre a possibilidade de irradiar disputas 

no seu entorno regional. Além disso, verificar-se-á como os conflitos, caso ocorram, 

influenciarão o Brasil, em diferentes cenários, no campo militar do poder nacional, e 

as consequentes vulnerabilidades do país. 

 

Palavras-chave: América do Sul. Conjuntura. Bolivarianismo. Conflitos.  
 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The after Cold War period brought different kinds of association among countries, in 

terms of regional blocs, to adapt themselves to the new world politic and economic 

needs. South America, that was always one of the most pacific subcontinents of the 

globe, is inside this context, with the countries associating with others in blocs, what 

leads many authors to the opinion that there won’t be conflicts in this region for these 

days. Therefore, there are evidences that show the opposite, principally due to the 

new South American conjuncture and old territorial divergences. In this context, the 

Bolivarian Revolution is in relief. It’s based, according to his creator, the Venezuelan 

president Hugo Chávez, on Bolívar’s idea of unifying the South American Spanish 

speaker people to create a great pan American confederation, at the independence 

period of these countries. Chávez is using Bolívar’s precepts as synthesis of his 

government program, and says that wants to unify Latin American people among a 

unique idea. Therefore, some crisis are occurring in Andean and Amazon regions, 

and it’s interesting to know in which whay they are influenced by Bolivarianism and 

can cause an interstate conflict in South American ambient. This study brings the 

opinion of different authors related to the matter, and lets discover the main thought 

nowadays about the Bolivarian Revolution in Latin America, thinking about its origins, 

capillarity and objectives, plus the possibility of irradiating disputes around the region. 

Besides, it will be verified how the conflicts, if occur, will influence Brazil, in different 

scenarios, in the military field of national power, and the consequential country’s 

vulnerabilities.  

 

Key words: South America. Conjuncture. Bolivarianism. Conflicts. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O período da Guerra Fria foi marcado pela bipolaridade do cenário 

internacional, entre os Estados Unidos da América (EUA) e a então União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

Com o término da Guerra Fria, teve início uma acelerada globalização, a qual 

levou à divisão do mundo em blocos regionais, na tentativa de superação dos 

problemas de segurança e comércio. 

Esses blocos surgiram para consolidar interesses comuns e proporcionar a 

formação de vastos mercados, sem fronteiras nem obstáculos. Em contrapartida, 

passaram a ocorrer competições interestatais e conflitos inter-regionais. 

No contexto desses blocos regionais encontra-se a América do Sul. Por estar 

afastada dos principais focos de tensão mundiais e seus países integrantes não 

possuírem em seus arsenais armas nucleares, é considerada por muitos estudiosos 

como uma das regiões mais pacíficas do mundo. No entanto, deve-se lembrar que 

existem áreas de instabilidade e ilícitos transnacionais no subcontinente, os quais 

podem provocar o transbordamento de conflitos de uns para outros países sul-

americanos.  

Ao se projetar os cenários para o futuro, não se antevê conflitos de grandes 

proporções no século XXI na América do Sul. Porém, pode-se presumir que ocorram 

conflitos de baixa intensidade1, se comparados com os do restante do mundo, 

devido aos problemas sociais, políticos e econômicos que ocorrem na região.  

Historicamente, a América do Sul se constitui numa região relativamente 
estável, com baixos índices de gastos militares em relação ao PIB2 e sem 
registro de tensões militares de vulto nas últimas décadas. No entanto, o 
conflito entre o Peru e o Equador em 1995 e a situação interna na Colômbia 
e na Bolívia servem de alerta contra o otimismo exagerado de que a região 
estaria imune à deflagração de conflitos bélicos. (OLIVEIRA, 2008). 

 
As condições políticas durante os últimos anos no subcontinente sul-

americano foram marcadas pela redemocratização dos países da região. Esse 

processo alcançou um grau relativamente estável no Cone Sul, mas ainda não foi 

consolidado nas regiões Andina e Amazônica. Nelas, permanecem ameaças de 

golpes e governos que se autodenominam democráticos, mas praticam atos que os 

                                                           
1 Diferente das guerras convencionais, que eram travadas entre Estados organizados, os conflitos de 
baixa intensidade caracterizam-se normalmente pelo confronto de forças governamentais contra gru-
pos insurgentes de qualquer natureza e pela utilização de armamento de baixo poder destrutivo.  
2 Produto Interno Bruto. 
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configuram como autoritários e dirigidos para a busca do apoio das massas a fim de 

respaldar suas medidas políticas.  

Ainda segundo OLIVEIRA (2008): 

A Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia e Equador apresentam algumas 
peculiaridades importantes e são os países que têm mais potencial para a 
geração de áreas de instabilidade no Subcontinente. Esses países possuem 
divergências fronteiriças antigas e suas sociedades contêm alguns 
elementos que podem catalisar divergências com outros Estados. Como 
exemplo desses elementos, pode-se citar governantes populistas, 
nacionalismo, corrupção, tensões sociais advindas de fatores econômicos e 
étnicos, narcotráfico e atividades relacionadas ao crime organizado.  

 
Nesse contexto está inserido o Bolivarianismo. O presidente da Venezuela, 

Hugo Chávez, criou o termo Revolução Bolivariana para designar as mudanças 

políticas, econômicas e sociais iniciadas desde que assumiu o governo do país, em 

1999. A revolução está baseada, segundo ele, no ideário do libertador Simón Bolívar 

e tem como objetivo chegar a um novo socialismo.  

Bolívar pretendia unificar a América Latina e, em relação a isso, afirmava que  

É uma ideia grandiosa pretender formar de todo o Novo Mundo uma só 
nação, com um só vínculo que una suas partes entre si e como um todo. Já 
que tem uma mesma origem, uma língua, os mesmos costumes e uma reli-
gião, deveria, por conseguinte, ter um só governo que confederasse os dife-
rentes estados que venham a se formar. (BOLÍVAR apud GUERRA, 2006, 
tradução nossa). 

 
No entanto, o ideário de Bolívar não está sendo completamente seguido por 

Chávez, que, usando do poderio econômico e prestígio da Venezuela dentro da re-

gião andina, conseguiu o apoio do Equador e da Bolívia e sistematicamente se con-

trapõe aos EUA, sob a alegação de imperialismo e tentativa de dominação sobre os 

países sul-americanos. As atitudes desse governante, ao invés de resultarem na in-

tegração regional, acabam por distanciar os países da unificação em torno de objeti-

vos comuns.  

O crescimento do Bolivarianismo já provocou crises diplomáticas no seu 

entorno, como a ocorrida com a Colômbia em 2008, fazendo com que se depreenda 

que podem surgir mais conflitos decorrentes do pensamento bolivariano. Ambos os 

países mantêm uma tensa relação por conta do pressuposto apoio do governo 

venezuelano à guerrilha colombiana e do litígio ainda não resolvido pelos limites 

marítimos do Golfo da Venezuela. 

A bandeira política bolivariana tem, assim, desagradado o entorno regional, 

na medida em que interfere em assuntos políticos internos de outros países. A ação 
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política externa do atual presidente venezuelano tem sido classificada como “neopo-

pulismo”.  

A “Revolução Bolivariana” em curso também afetou o âmbito da Segurança 
e Defesa, posto que esta nova proposta de transformação é igualmente cí-
vico-militar, ou seja, envolve diretamente os integrantes das Forças Arma-
das Nacionais (FAN) que são chamados a atuar junto ao povo organizado 
como um ator revolucionário. Ademais, ela se vale das disputas em curso 
no hemisfério e no globo, alterando de forma substancial a geopolítica até 
então reinante. (FUCCILLE, 2007). 
 

Além disso, a Venezuela é acusada por analistas internacionais de aumento ex-

cessivo de suas capacidades militares nos últimos anos. Apesar de estar em um con-

texto de rearmamento no âmbito regional, o governo de Hugo Chávez diferencia-se dos 

demais por ensejar a ameaça do uso da força contra os vizinhos, tendo como pano de 

fundo disputas por territórios e recursos naturais com a Colômbia e a Guiana.  

O governo alega três motivos principais para os gastos militares: o contraponto 

com a superioridade estratégica buscada pela Colômbia; a acusação ao governo norte-

americano de estimular o rearmamento regional com o Plano Colômbia; e a preparação 

para uma eventual guerra assimétrica em caso de agressão dos Estados Unidos da 

América.  

Sob a premissa da defesa da democracia, os EUA consideram que as elei-

ções de líderes populistas na Venezuela, Bolívia e Equador são uma das emergen-

tes ameaças à segurança na América do Sul, pois o populismo radical prejudica o 

processo democrático. A postura do governo venezuelano de confrontar os EUA, 

com uma retórica anti-imperialista (contrariedade ao Plano Colômbia, relações pró-

ximas com Cuba, Irã e Líbia, aquisições de armamentos da Rússia) é apontada pe-

los Estados Unidos como ameaça à estabilidade regional. 

E como isso afeta o Brasil? 

A extensa faixa de fronteira com diversos países sul-americanos e a 

instabilidade política, socioeconômica ou militar dos vizinhos podem contribuir para a 

ocorrência de conflitos em solo brasileiro.  

Esses conflitos podem afetar tanto as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, 

onde se encontram as maiores concentrações de população, indústrias, meios de 

comunicação, sistemas energéticos (geração, transmissão e distribuição) e 

transportes do país, quanto a região Amazônica, onde existe grande vazio 

demográfico e o controle da área ainda é incipiente. (OLIVEIRA, 2008). 

... é na dimensão regional, notadamente na sul-americana, que se 
entrelaçam, de forma mais visível, os interesses imediatos do País em 
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matéria de segurança com suas preocupações e necessidades no campo 
da defesa.  
[...] 
... preocupações com processos internos que afetam ou possam afetar ou 
colocar em risco a estabilidade regional. Observa-se, por exemplo, 
crescente atenção por parte do governo brasileiro em relação à situação 
política e socioeconômica traduzida em crise de governabilidade nos países 
andinos e que possa afetar o Brasil, principalmente nas áreas fronteiriças, e 
também em relação aos ilícitos transnacionais que envolvem o conjunto do 
subcontinente sul-americano. (OLIVEIRA, 2006, v. 2, p. 67-68). 
 

Para ABREU (2007): 

Nenhum país da América do Sul representa fonte de ameaça concreta aos 
interesses do Brasil com riscos à sua segurança, seja por aspirações e ações 
de política externa manifestas, seja pela natureza das instituições ou do regime 
político. Existem, sim, tensões localizadas entre Estados sul-americanos que 
merecem a atenção pelo potencial de gerar conflitos e, eventualmente, 
generalizarem-se. 

 
Desta forma, verifica-se que o Brasil pode ser atingido por crises que ocorram 

no âmbito regional, o que justifica uma adequada preparação e a antecipação de 

ações estratégicas.  

Inserida nesse contexto, a formulação de políticas exequíveis de segurança e 

de defesa se apresenta como necessidade fundamental de aprimoramento para um 

país de dimensões continentais como o Brasil, frequentemente classificado como 

sendo uma potência média e regional. (SILVA, 2009). 

Não devem se descuidar3 da defesa das fronteiras geográficas, dos visíveis 
interesses sobre a exploração da Amazônia. Não podem igualmente 
desconhecer fatos historicamente recentes como a formação de colônias de 

numerosa população de brasileiros em outros países
4
, a presença de 

grandes empresas em terras estrangeiras
5
 e o investimento de estatais na 

América do Sul. (SIMPÓSIO REAÇÕES INTERNACIONAIS AO 
PROTAGONISMO BRASILEIRO, 2008, p. 10). 

 
Para LEAL (2004, p. 50), o primeiro passo para se estabelecer um 

planejamento estratégico de médio e longo prazo seria conceituar claramente quais 

são os temas e problemas associados à defesa e à segurança nacional. 

A Política de Defesa Nacional (PDN), que é o documento condicionante de 

mais alto nível de planejamento de defesa, onde são estabelecidos os objetivos do 

Estado para a defesa da nação, estabelece que as Forças Armadas (FA) devem 

                                                           
3 O texto refere-se às Forças Armadas Brasileiras. 
4
 A migração de brasileiros no Paraguai, na Bolívia, na Guiana Francesa, nos EUA e em alguns 

Estados europeus passou a ser fato potencialmente gerador de tensões, tais são as circunstâncias 
que envolvem os migrantes, nem sempre em parâmetros legais. 
5 Grandes empresas nacionais realizam obras de infraestrutura ou de exploração mineral. Isso ocorre 
em Moçambique, no Equador, na Venezuela, em Angola etc. Elas, geralmente, arregimentam 
grandes contingentes de funcionários brasileiros em torno dos locais das obras.  
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estar ajustadas à estatura político-estratégica do país e estruturadas para 

abordagens específicas em diferentes cenários. (BRASIL, 2005b).  

Utilizando-se dos cenários e definições presentes na PDN, a Política Militar de 

Defesa (PMD), por seu turno, estabelece objetivos e diretrizes para a orientação do 

preparo e do emprego da capacidade militar requerida para a Defesa Nacional, 

condicionando os documentos subsequentes.  

Pormenorizando o planejamento estratégico, a Estratégia Militar de Defesa 

(EMiD) apresenta como finalidade a orientação do planejamento estratégico das FA, 

bem como os planos operacionais decorrentes, visando à consecução dos objetivos 

condicionados pela PMD.  

A Concepção Estratégico-Militar e as Hipóteses de Emprego (HE) constantes 

da EMiD fornecem orientações indispensáveis à Defesa Nacional, especialmente no 

tocante à formulação dos planejamentos estratégicos e operacionais, além do 

processo de dimensionamento das forças com vistas ao aprestamento e ao emprego 

das FA.  

Tanto a PMD como a EMiD são documentos de competência do Ministério da 

Defesa (MD) e também fazem referência ao contexto regional em que o Brasil está 

inserido. Como ambos têm caráter confidencial, seus trechos deixarão de ser citados 

neste trabalho, para não torná-lo um documento sigiloso.  

Dessa maneira, verifica-se que as FA brasileiras têm um arcabouço 

documental que orienta o seu preparo e emprego para se contraporem a ameaças 

externas. 

Mas quais seriam essas ameaças? Como se apresentam os cenários futuros 

do subcontinente sul-americano? Há a probabilidade de conflito entre países? Quais 

as hipóteses de agressão à soberania nacional? 

Na busca por essas respostas, o presente trabalho de pesquisa terá por 

finalidade o estudo das possíveis ameaças no subcontinente, envolvendo 

principalmente a Venezuela, país que inaugurou um novo movimento bolivariano e, 

em segundo plano, a Bolívia e o Equador (que têm se aproximado do Bolivarianismo 

como política de governo). Verificar-se-á se existe a possibilidade de conflitos 

desses países com outros de seu entorno, em especial a Colômbia e a Guiana, 

decorrentes daquele movimento, e os reflexos desses conflitos para o Brasil no 

campo militar do poder nacional. 
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1.1 PROBLEMA 

 

A Venezuela tem se destacado no ambiente sul-americano por seu poderio 

econômico, derivado do petróleo, e bélico, decorrente de suas recentes aquisições 

de material de emprego militar (MEM). É um dos países da América do Sul que mais 

gastaram com a aquisição desse tipo de material nos últimos anos (Anexo F, Quadro 

8), contando, para isso, com seus excedentes de petróleo e aproveitando os preços 

de venda bastante atrativos no mercado internacional. 

Esses fatores, se considerados isoladamente, não trariam grandes 

preocupações em âmbito regional. No entanto, soma-se a eles o fato de que o 

presidente Hugo Chávez, no poder desde 1999, adotou uma política de governo que 

busca inaugurar o “Socialismo do Século XXI6” no subcontinente e trazer outros 

países para sua área de influência: a chamada Revolução Bolivariana. 

... o marxismo-bolivarista diria respeito às singularidades latino-americanas. 
Menos do que o “homem” Bolívar, ver-se-ia nessa “ideia bolivariana” uma 
correspondência com as inspirações originais da revolução socialista.  
Atentar-se à ideia da “singularidade” venezuelana parece ser a ideia central 
do regime de Hugo Chávez... Nesse sentido, ele une dois termos: 
“revolução bolivariana” e “socialismo do século XXI”. (BONILLA-MOLINA, 
2004). 
 

Essa grande influência venezuelana no seu entorno regional está se refletindo 

no Equador e na Bolívia, em que o Bolivarianismo já está bastante arraigado, o que 

tem gerado consequências negativas para o Brasil, como a nacionalização de 

infraestruturas construídas nesses países por empresas brasileiras.  

Além disso, o exacerbado nacionalismo já trouxe também consequências 

sérias para o relacionamento entre os países andinos, como o Equador (apoiado 

pela Venezuela) e a Colômbia, que quase chegaram a um conflito armado em 2008. 

A busca da hegemonia regional pelo presidente Hugo Chávez e sua influência 

sobre os presidentes Rafael Correa do Equador e Evo Morales da Bolívia pode, 

desta maneira, trazer à tona mais conflitos com outros países sul-americanos, 

principalmente a Colômbia e a Guiana, com os quais a Venezuela tem divergências 

históricas.  

Qualquer crise que ocorra no subcontinente trará reflexos diretos sobre o 

Brasil, como, por exemplo, o envio de missões militares de paz, o resgate de 

                                                           
6 Expressão mencionada pela primeira vez em novembro de 2005, pelo presidente Chávez, durante o 
V Fórum Social Mundial ocorrido em Porto Alegre. Esta expressão tenta se situar como uma 
alternativa ao capitalismo e ao comunismo clássicos. 
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cidadãos brasileiros e a defesa das fronteiras contra prováveis incursões no 

território, além de prejuízos às empresas localizadas nesses países, como a 

Petrobras e a Odebrecht. 

Hoje, o cenário que se apresenta nos países da América do Sul não 
possibilita a previsão de uma integração sul-americana, principalmente 
diante do posicionamento hostil adotado por países como a Venezuela e 
Bolívia, por meio de seus presidentes, Hugo Chávez (com seu “socialismo 
do século XXI”) e seu “eco” boliviano, Evo Morales. As crises internas 
desses países afetam o relacionamento com vizinhos, já no campo 
diplomático. (HUNTINGTON, 1997). 

 
Como consequência, avulta a necessidade, desde os tempos de paz, de 

planejamentos estratégicos realistas que sirvam de base concreta para a utilização 

efetiva de todos os meios e modus operandi nacionais. (SILVA, 2009). 

A efetiva necessidade de atualização dos planejamentos de emprego das 

Forças Armadas brasileiras em âmbito regional, no nível estratégico, é a razão que 

motiva a execução deste trabalho científico. Pretende-se, desta forma, que ele 

contribua como subsídio para o planejamento pormenorizado em cada provável 

Teatro de Operações (TO) abrangido por uma HE, resultante da constatação da 

possibilidade ou não de conflitos entre países sul-americanos, decorrentes da 

“política bolivariana”. 

Esses planejamentos estratégicos poderão servir de alicerce para a 

construção de outros conhecimentos, os quais, no futuro, resultarão em 

aprimoramentos das ideias elencadas pela pesquisa científica.  

No intuito de aprofundar o tema escolhido, o presente trabalho se 

desenvolverá tendo por base o seguinte problema:  

- Quais as possíveis ameaças do Bolivarianismo para o Brasil, em termos de 

segurança e defesa? 

 

1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

“Conflitos na América do Sul: tensões contemporâneas e possibilidades de 

ação militar do Brasil”, tema escolhido para este trabalho, está inserido na Área de 

Estudo “Estratégia”. 

O trabalho a ser desenvolvido terá como delimitação do seu tema a análise 

dos prováveis conflitos envolvendo os seguintes países: Venezuela, em primeiro 

plano, e Equador e Bolívia, em segundo plano, decorrentes basicamente do 
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Bolivarianismo, em particular com a Colômbia e a Guiana, e seus reflexos para o 

Brasil no campo militar do poder nacional. 

Em função da amplitude e da vasta abrangência do tema, a pesquisa terá seu 

escopo restrito ao estudo do problema, e o recorte do objeto será limitado à análise 

da conjuntura atual do subcontinente sul-americano, abrangendo o período que se 

iniciou no presente século.  

Desta forma, não serão estudados os conflitos anteriores envolvendo os 

países sul-americanos, sendo apenas mencionados aqueles que tenham relação 

direta com o objeto em estudo. 

A pesquisa abordará, ainda, somente as tensões envolvendo os países que 

seguem o Movimento Bolivariano, quais sejam: Venezuela, Equador e Bolívia, e os 

reflexos dessas tensões para o Brasil. A Colômbia e a Guiana, apesar de não 

participarem deste novo movimento que surgiu no subcontinente, serão 

mencionadas por serem peças-chave na disputa de forças regional.  

Estudar-se-á, ainda, o perfil estratégico dos países em pauta, principalmente 

o da Venezuela, país em que se originou a Revolução Bolivariana, buscando-se 

vislumbrar prováveis cenários para o futuro da região. 

O trabalho limitar-se-á a verificar a possibilidade de eclosão de conflitos 

envolvendo os países supracitados, decorrentes do atual cenário sul-americano.  

Assim, procurar-se-á limitar o estudo ao nível estratégico de emprego das FA 

brasileiras, visando, por outro lado, fornecer um cunho prático ao possível apoio às 

HE da EMiD, sem contudo discorrer sobre assuntos afetos especificamente aos 

níveis operacional e tático. 

O ineditismo e a relevância requeridos para constituir-se em tese são ambos 

justificados na medida em que, ao contrário do que muitos autores afirmam sobre o 

clima pacífico da América do Sul, pretende-se provar que a adoção do 

Bolivarianismo por países do subcontinente pode gerar tensões que se 

transformarão em conflitos, ameaçando a soberania brasileira. 

O compromisso com a originalidade requerido baseia-se no fato de que não 

existem, em artigos ou trabalhos já produzidos, estudos aprofundados sobre o tema, 

conforme pesquisa realizada no Banco de Teses da CAPES7. 

                                                           
7 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
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O estudo não detalhará os planos estratégicos e operacionais, a cargo do MD 

e dos Comandos Militares de Área respectivamente, tendo em vista não incutir grau 

de sigilo ao trabalho. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 

1.3.1 Justificativas 

 

O Brasil tem, inegavelmente, o maior poderio bélico da América do Sul. 

Entretanto, vizinhos como a Venezuela, o Equador e a Colômbia têm incrementado 

suas aquisições de material de emprego militar nos últimos anos (Anexo F, Quadro 

8). Além disso, países como o Equador, a Colômbia e a Bolívia destinaram maior 

porcentagem de seu PIB aos gastos com defesa do que o Brasil, durante a primeira 

década do século XXI (Anexo F, Quadro 9). 

Assiste-se nos últimos anos, especialmente após o fato histórico “11 de 
Setembro”, a gastos militares em trajetória ascendente por parte de alguns 
vizinhos do entorno estratégico, aparentemente por motivações diferentes, 
ensejando uma corrida armamentista. Em contraposição, é patente a 
redução dos gastos militares do Brasil, país-chave na balança do poder. 
(ABREU, 2007). 

 
Por outro lado, a América do Sul converteu-se em uma frente de ação externa 

do ex-presidente Lula, que já vinha das iniciativas de seu antecessor Cardoso8, 

porém agora com nova intensidade. A ideia de construção de uma unidade política, 

econômica e de segurança no subcontinente alçou-se ao nível máximo das 

preocupações do Ministro das Relações Exteriores brasileiro. (OLIVEIRA e LESSA, 

2006). 

Considerando-se essa importância dada pelo governo nacional ao ambiente 

sul-americano, com a busca pela diplomacia brasileira da integração no 

subcontinente e, ainda, levando-se em conta sua atual hegemonia regional, o país 

tem enfrentado óbices decorrentes do chamado imperialismo sul-americano, em que 

alguns estados acusam o Brasil de tentar dominar o seu entorno.  

Tal já aconteceu com a Bolívia (cujo presidente se recusou a cumprir contrato 

com a empresa brasileira Petrobras), insuflada pela Venezuela, que tenta formar um 

bloco bolivariano na América do Sul e ser uma potência na região.  

Segundo a Coletânea de Notas Suplementares Fundamentos da Estratégia: 
                                                           
8 Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil de 1995 a 2002. 
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Apesar da falta de ameaças visíveis e do movimento de integração dos 
países sul-americanos, ainda há necessidade de o País exercer a 
dissuasão no âmbito regional. Essa contingência pode inclusive decorrer da 
possibilidade de outro Estado vir a induzir algum país do subcontinente a 
atentar contra interesse nacional brasileiro, comportamento que 
normalmente não seria previsível numa análise dos objetivos deste país. 
(ECEME9, 2009). 
 

Além disso, a perpetuação no poder do presidente Hugo Chávez e sua clara 

defesa do antiamericanismo permite que se preveja um aumento de sua influência 

no subcontinente, o que pode acirrar as tensões com os vizinhos, principalmente 

Colômbia e Guiana, com graves consequências no campo militar para o entorno 

desses países.  

O problema é importante para verificar quais as prováveis agressões externas 

à soberania brasileira, decorrentes desse movimento político, permitindo estudos 

futuros sobre se o Brasil está organizado e preparado para enfrentar uma ameaça 

externa no subcontinente. É, também, relevante, porque o Bolivarianismo está se 

tornando um óbice na América do Sul. Além disso, o estudo possibilitará a melhoria 

do preparo das Forças Armadas brasileiras, na medida em que poderão ser 

delineados conflitos no entorno do país, se houver indícios de sua ocorrência. 

Sabendo que o equilíbrio do subcontinente sul-americano está fortemente 

ligado à atuação do Brasil no cenário regional, o presente trabalho de pesquisa 

pretende estudar como o Bolivarianismo pode afetar a segurança nacional e, 

consequentemente, a segurança da América do Sul. 

... seu peso político e econômico específico é um importante fator de 
estabilidade regional (e, portanto, global); apresentou-se diante das grandes 
potências e da comunidade internacional com os cálculos de uma nova 
engenharia política, reivindicando a liderança da América do Sul... 
(OLIVEIRA e LESSA, 2006, v. 1, p. 2). 
 

Pode-se afirmar que as ações empreendidas por Hugo Chávez e seus aliados 

no ambiente regional têm provocado atritos que podem escalar para um conflito, o 

que propicia vasto campo para estudos no que tange às diferentes possibilidades de 

envolvimento dos países andinos e amazônicos em disputas armadas e as 

consequências para o Brasil. 

Cada hipótese de conflito regional envolvendo a Venezuela, a Bolívia, o 

Equador, a Colômbia e a Guiana deve corresponder a um planejamento estratégico 

a ser feito pelo Estado-Maior de Defesa, a fim de preparar as FA brasileiras para 

novas HE ou variantes das já existentes. 
                                                           
9 Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. 
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Cabe ressaltar que o desenvolvimento da pesquisa está alicerçado na 

aquisição de conhecimentos relativos a possíveis situações de emprego das FA em 

cenários prospectivos para o futuro, o que é objeto de grande interesse e relevância 

para o Brasil. 

Pelo exposto, entende-se que a condução do presente trabalho é pertinente, 

relevante e necessária para o país e, ainda, que se caracteriza pelo ineditismo. 

Por fim, destaca-se que os resultados esperados certamente justificam a 

realização da pesquisa, particularmente pela obtenção de parcela significativa de 

contribuições, as quais serão a seguir apresentadas. 

 

1.3.2 Contribuições 

 

De uma forma geral, a importância do trabalho a ser desenvolvido reside, em 

parte, na contribuição advinda da própria resposta ao problema. 

A identificação da possibilidade de emprego das FA brasileiras para fazer 

frente a possíveis ameaças decorrentes da eclosão de um conflito no subcontinente 

sul-americano, decorrente da Revolução Bolivariana, permitirá a formulação de 

planejamentos específicos para as HE da EMiD.  

Desta forma, poder-se-á atualizar o sistema de planejamento estratégico 

brasileiro, pormenorizando-se ações nos níveis estratégico e operacional e criando-

se melhores condições para as ações de defesa do espaço vital nacional no nível 

tático. 

Dependendo dos resultados da pesquisa, se houver a conclusão da 

possibilidade de ocorrência de crises entre os países, o Ministério da Defesa terá 

atendida uma necessidade fundamental no nível estratégico de emprego das FA: a 

formulação de prováveis cenários decorrentes de um conflito armado no ambiente 

regional. Além disso, o estudo realizado poderá ser utilizado para o aperfeiçoamento 

da doutrina, da estrutura e dos planos básicos existentes. 

O maior destaque, contudo, verifica-se pelo tratamento científico a ser 

concedido ao tema – conflitos na América do Sul: tensões contemporâneas e 

possibilidades de ação militar do Brasil – de forma a propiciar base para o 

desenvolvimento da estratégia de alto nível, para a possível evolução da doutrina 

militar e para a melhor capacitação e operacionalidade tanto das Forças Armadas 

quanto dos indivíduos que as compõem. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral do trabalho de pesquisa, no qual se alicerça a finalidade 

principal da investigação, no escopo do estágio cognitivo de análise, é estudar se há 

ou não a possibilidade de agressão externa à soberania brasileira, decorrente do 

Bolivarianismo no subcontinente sul-americano.  

Tendo o objetivo geral como meta, buscar-se-á atingir os seguintes objetivos 

específicos: 

- caracterizar o Bolivarianismo, suas origens e propósitos; 

- caracterizar a situação atual do entorno regional noroeste do Brasil, 

composto pela Venezuela, Bolívia, Equador, Colômbia e Guiana; 

- estudar a possibilidade de ocorrência de conflitos nesse espaço geográfico, 

decorrentes do Bolivarianismo; e 

- estudar e caracterizar as ameaças decorrentes desses conflitos que tenham 

a capacidade de atingir o Brasil, no tocante à sua população ou seu território. 

O período de estudo que será considerado para alcançar os objetivos 

propostos vai até agosto de 2011, mês de encerramento dos trabalhos de pesquisa. 

 

1.5 HIPÓTESES 

 

A presente pesquisa considerará as premissas já mencionadas na formulação 

da situação-problema e direcionará a investigação por meio da seguinte hipótese 

primária: 

- Um conflito entre países lindeiros da América do Sul (Colômbia, Equador, 

Bolívia, Venezuela e Guiana), decorrente da adoção do Bolivarianismo, é possível e 

irá gerar um alto grau de instabilidade regional, com reflexos para a segurança e 

defesa do Brasil. 

Como hipóteses secundárias, tem-se:  

- O possível transbordamento do conflito através da fronteira brasileira; 

- A necessidade de resgate de nacionais que estejam nos países envolvidos; 

- O deslocamento de um elevado número de refugiados, levando a um 

agravamento do controle de fronteiras; e 

- A necessidade de envio de missões de paz. 
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2 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

2.1 VARIÁVEIS, INDICADORES E CONDICIONANTES 

 

Neste tópico serão verificadas as variáveis, em suas dimensões conceitual e 

operacional, que influenciam o problema e a hipótese da presente proposta de 

trabalho. 

A análise da hipótese de estudo permite verificar, para o tema considerado, a 

existência de duas variáveis distintas: 

- Variável I – Potenciais conflitos no subcontinente sul-americano na 

atualidade, decorrentes do Bolivarianismo; 

- Variável II – Ameaças para a segurança brasileira. 

As seções a seguir apresentarão com maiores detalhes os conceitos e as 

ideias a respeito das variáveis, dos indicadores e das condicionantes envolvidas no 

problema a ser pesquisado. 

 

2.1.1 Definição Conceitual das Variáveis e seus Relacionamentos 

 

2.1.1.1 Variável I – Potenciais conflitos no subcontinente sul-americano na 

atualidade, decorrentes do Bolivarianismo 

 

No contexto desta pesquisa, esta variável será abordada como 

consubstanciando as prováveis crises que podem vir a se constituir em conflitos 

armados no subcontinente. 

Entende-se a variável como sendo o agravamento de crises latentes entre 

países sul-americanos, mais especificamente da Venezuela, mas também do 

Equador e Bolívia, com outras nações, em especial a Colômbia e a Guiana, crises 

essas decorrentes do arraigado sentimento bolivariano que tem se desenvolvido no 

entorno noroeste do Brasil.  

Logicamente, a elaboração de cenários prospectivos de conflito no 

subcontinente sul-americano envolve um grande espectro de condicionantes, o que 

os tornam amplamente gerais e abrangentes, características também transmitidas à 

variável. 
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A opção, contudo, foi por classificá-la como sendo uma variável 

independente, pelo fato de que somente pela existência de potenciais conflitos é que 

será discutido o suporte possível da variável dependente: ameaças para a 

segurança brasileira. 

Algumas outras condicionantes também serão objeto de estudo no presente 

trabalho, tais como a própria existência do Bolivarianismo, suas consequências para 

o entorno regional e a definição dos possíveis cenários de conflito. 

 

2.1.1.2 Variável II – Ameaças para a segurança brasileira 

 

O entendimento dos reflexos para a segurança e defesa do Brasil, 

decorrentes do Bolivarianismo, será seguido como elemento de definição da 

variável. 

Algumas condicionantes a caracterizam como sendo uma variável 

dependente e serão objeto de estudo no presente trabalho, tais como a definição 

dos prováveis cenários de emprego, o levantamento das vulnerabilidades, as formas 

de atuação e inserção nos conflitos definidos, a possível adoção de medidas 

estratégicas e as responsabilidades de cada elemento ou órgão relacionado ao 

processo. 
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2.1.2 Definição Operacional das Variáveis 

 

VARIÁVEL DIMENSÃO INDICADORES/CONDICIONANTES FORMAS DE MEDIÇÃO 

P
ot

en
ci
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s 

co
nf

lit
os

 n
o 

su
bc

on
tin

en
te

 s
ul
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am

er
ic

an
o 

na
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 d

ec
or

re
nt
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o 
B

o-
liv

ar
ia

ni
sm

o 

Perfil estratégico 
da Venezuela, 

Bolívia, 
Colômbia, 
Equador e 

Guiana 

• Política interna, política externa, investi-
mentos em defesa, economia, geopolítica 
comparada e status das forças armadas. 

 
- Livros e trabalhos 
monográficos relativos aos 
conflitos na América do 
Sul; 
 
- Livros e trabalhos 
monográficos que 
abordem o tema da 
Estratégia Militar de 
Defesa e/ou suas relações 
com o mais alto nível de 
planejamento; 
 
- Artigos publicados em 
revistas e em jornais de 
grande expressão 
nacional; 
 
- Artigos obtidos na 
internet, oriundos de 
fontes confiáveis; 
 
- Consultas, questionários 
e entrevistas endereçadas 
aos adidos e ex-adidos 
militares da Venezuela, 
Colômbia, Equador, 
Bolívia e Guiana, a 
diplomatas e a pessoas 
que possuam 
conhecimento sobre o 
tema. 
 
 

Conflitos latentes 
envolvendo os 

países do 
entorno noroeste 

do Brasil 

• Histórico de conflitos dos países estuda-
dos; 
• Soluções e controvérsias. 

Crises atuais na 
região 

• Existência do Bolivarianismo e suas con-
sequências; 
• Definição dos possíveis cenários de con-
flito. 

A
m

ea
ça

s 
pa

ra
 a

 s
eg

ur
an

ça
 b

ra
si

le
ira

 

Ameaças físicas 

• Definição dos prováveis cenários de em-
prego; 
• Levantamento das vulnerabilidades; 
• Formas de atuação e inserção nos confli-
tos definidos; 
• Possível adoção de medidas estratégi-
cas; 
• Responsabilidades de cada elemento ou 
órgão relacionado ao processo. 

Quadro 1: Variáveis, indicadores e condicionantes. 
Fonte: O autor. 
 

2.2 METODOLOGIA ADOTADA 

 

2.2.1 Método, Tipo e Técnica de Pesquisa 

 

O quadro a seguir, que segue a classificação sugerida por RODRIGUES 

(2006), resume as classificações e modalidades visualizadas para a pesquisa a ser 

desenvolvida. 
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PESQUISA CLASSIFICAÇÃO MODALIDADE 

MÉTODO 

De abordagem (lógico) Hipotético-dedutivo 

De procedimentos (técnico) 
Histórico  

Comparativo 

TIPO 

Quanto à forma de abordagem Qualitativa  

Quanto ao objetivo geral Exploratória, descritiva e 
explicativa 

Quanto aos procedimentos 
técnicos Bibliográfica e documental 

TÉCNICA Quanto à obtenção de dados Coleta documental, 
questionário e entrevista 

Quadro 2: Classificações e modalidades. 
Fonte: O autor. 

 
Torna-se pertinente ressaltar que a modalidade foi considerada 

eminentemente exploratória, tendo em vista que, segundo GIL (1999), este é o 

entendimento quando se vislumbra proporcionar maior familiaridade com o 

problema, de forma a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. 

 

2.2.2 Procedimentos Metodológicos 

 

Em primeiro lugar, será realizado um estudo descritivo a respeito da 

conjuntura atual do subcontinente sul-americano e do Bolivarianismo. 

Desta forma, o trabalho procurará definir precisamente ao leitor a Revolução 

Bolivariana, suas origens e características, a fim de ocorrer a ambientação das 

variáveis selecionadas. 

Será realizado também um estudo explicativo, baseado em documentos e ar-

tigos sobre o Bolivarianismo na América do Sul, visando identificar os fatores que 

determinaram ou contribuíram para a ocorrência do fenômeno. (RODRIGUES, 

2006). 

Na sequência, um estudo exploratório será conduzido, visando verificar a 

possibilidade de surgimento de crises ou conflitos baseados no sentimento 

bolivariano, em voga em alguns países sul-americanos, em especial a Venezuela. 
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No que se refere aos procedimentos metodológicos em si, a condução da 

pesquisa basear-se-á em critérios históricos e comparativos. 

O procedimento histórico se dará por meio do estudo da evolução do 

Bolivarianismo na América do Sul, capitaneado pelo presidente venezuelano Hugo 

Chávez, e sua influência nos rumos do subcontinente. 

O critério comparativo será adotado quando do estudo do perfil estratégico da 

Venezuela, Equador, Bolívia, Colômbia e Guiana, em que serão verificadas as pos-

sibilidades de cada país, principalmente do primeiro, de se envolver em crises ou 

conflitos no entorno regional. Serão, também, ressaltadas as diferenças e similarida-

des entre eles. 

O tipo de pesquisa que servirá de base será a pesquisa qualitativa, para 

entender os fenômenos, privilegiando os relatos, a história e as análises de 

documentos. Para NEVES e DOMINGUES (2007):  

Normalmente utilizamos abordagem qualitativa quando se consideram 
relevantes os fatores sociais, políticos, ideológicos, além dos técnicos, que 
cercam os sujeitos estudados... procuramos apreender dimensões tais 
como a subjetividade e a individualidade... 
[...] 
A escolha dos informantes ou sujeitos do estudo deve ser baseada na 
procura por indivíduos sociais que tenham uma vinculação significativa com 
o objeto de estudo. Podem participar, também, como fontes de informação, 
profissionais de notório saber na área de conhecimento em questão que 
puderem, de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento da pesquisa. 

 
Em linhas gerais, os passos principais a serem desenvolvidos serão o 

levantamento e a seleção da bibliografia pertinente ao tema, seguida por uma 

pesquisa bibliográfica e documental. 

A coleta desse material bibliográfico dar-se-á por meio de consultas às 

bibliotecas da ECEME, da Escola Superior de Guerra (ESG), da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e do Departamento de Ensino e Cultura do 

Exército (DECEx), à Biblioteca Nacional e ao sistema bibliográfico disponível no 

ambiente virtual. 

Outras fontes bibliográficas, como revistas e jornais atualizados, bem como 

informações disponíveis na internet, também serão amplamente utilizadas. 

Quanto à coleta documental, serão consultados diversos documentos que 

estudam o contexto atual, objetivando descrever e comparar as várias tendências, 

usos, costumes e diferenças entre os países sul-americanos objeto da pesquisa.  
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Quando da montagem de arquivos, serão elaboradas as fichas bibliográficas 

de citações, resumos e análises, seguida da análise crítica, tabulação das 

informações obtidas e consolidação das questões de estudo. 

Com base nos dados e informações levantados, será preparada e enviada 

uma pesquisa de campo, composta de consultas, questionários e entrevistas, aos 

oficiais integrantes de aditâncias militares na Venezuela, Equador, Bolívia, Colômbia 

e Guiana, bem como oficiais que já participaram de missões de aditância ou outras 

missões nos referidos países e outras pessoas que possuam conhecimento sobre o 

tema, como diplomatas e professores.  

A pesquisa de campo versará sobre as possibilidades atuais de ocorrência de 

conflitos no âmbito do subcontinente sul-americano, decorrentes do Bolivarianismo, 

bem como sobre as possibilidades e organização das forças políticas, sociais, 

econômicas e militares daqueles países, tendo como escopo a coleta de dados que 

confirmem ou não as análises qualitativas obtidas através das pesquisas 

bibliográfica e documental. 

Visando ambientar o Brasil em sua realidade continental, procurar-se-á 

analisar o contexto em que cada país estudado está inserido e as prováveis HE de 

que se vale no seu respectivo planejamento estratégico. 

O autor considera a provável dificuldade em se obter dados sigilosos a 

respeito do perfil estratégico dos países do entorno, como, por exemplo, o status 

concreto das forças armadas; no entanto, o estudo do perfil será importante para 

permitir inferências a respeito dos possíveis cenários prospectivos para o ambiente 

sul-americano.  

Na prática, procurar-se-á realizar o caminho inverso quando o dado acerca do 

país não puder ser obtido diretamente. 

Assim, para cada cenário prospectivo traçado e a partir de todo o 

conhecimento sobre o perfil estratégico dos países objeto da pesquisa coletado, 

serão averiguadas as possíveis ameaças para o Brasil, em termos de segurança e 

defesa. 

Por fim, será elaborado o texto do trabalho onde constarão as conclusões 

sobre os resultados obtidos por meio da análise do problema. 
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2.2.3 População-Alvo da Pesquisa 

 

A população-alvo da pesquisa será composta pelos adidos militares 

brasileiros da Colômbia, Equador, Venezuela, Bolívia e Guiana, países que são 

diretamente influenciados pelo Bolivarianismo, bem como ex-adidos, diplomatas e 

outras pessoas que possuam conhecimento sobre o tema. 

A pesquisa buscará complementar, naquilo que for possível e pertinente, 

informações abertas constantes da coleta documental a ser realizada pelo 

postulante, de forma a se obter dados qualitativos mais atualizados e relevantes. 

 

2.2.4 Amostra da Pesquisa 

 

Seguindo a corrente defendida por SHAUGHNESSY e ZECHMEISTER 

(1994), será utilizado o método de amostragem não probabilística intencional. 

Esse tipo de ferramenta é recomendado para pesquisas onde as visões dos 

entrevistados a respeito do objeto se constituem como fonte de saber formal que 

pré-existia à intervenção do pesquisador. 

Assim, nas amostragens não probabilísticas intencionais, parte-se da 

premissa de que o universo pesquisado pode fornecer contribuições para o próprio 

desenvolvimento e argumentação sobre o tema, já que o pesquisador seleciona 

seus entrevistados por possuírem características (opinião e visão do assunto) que 

ele deseja verem refletidas em sua amostra. 

Trata-se de técnica compatível e adequada ao método hipotético-dedutivo, 

que “se inicia pela percepção de uma lacuna nos conhecimentos, acerca da qual se 

formulam hipóteses e, pelo processo de influência dedutiva, testa-se a predição da 

ocorrência dos fenômenos abrangidos pela hipótese”. (RODRIGUES, 2006, p. 30). 
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3 CONJUNTURA ATUAL DO SUBCONTINENTE SUL-AMERICANO 

 

3.1 GENERALIDADES 

 

Após quarenta anos sob o primado da bipolaridade, marcada por forte 

antagonismo ideológico e sob a perspectiva de holocausto nuclear, o ordenamento 

internacional experimenta na atualidade um sistema unipolar no campo militar, com 

a primazia dos EUA. Essa transformação no ambiente internacional reduziu o grau 

de previsibilidade das relações entre os países.  

Focando-se o âmbito regional sul-americano, segundo ABREU (2007), em 

uma primeira análise, qualquer estudo especializado sobre o sistema internacional 

no pós-Guerra Fria aponta para a quase inexistência de tensões no subcontinente, 

não merecendo assim maior atenção das grandes potências. Não se registram con-

flitos ou choques armados interestatais. A violência endêmica é de natureza interna 

e urbana, comum em países em desenvolvimento. Também os informativos estatís-

ticos de maior credibilidade em matéria de defesa não registram dados que apontem 

alterações substanciais de recursos militares.  

Verifica-se, no entanto, que tem sido comum aflorarem divergências de ordem 

político-estratégica envolvendo interesses vitais entre alguns países vizinhos no 

subcontinente. 

A América do Sul é reconhecida como uma região de paz devido à pouca 
frequência de guerras quando comparada com outras regiões. Entretanto, 
transmite superficial impressão de paz, cujo baixo potencial bélico contrasta 
com o evidente aumento de tensões e constante instabilidade. Nesse cená-
rio de paz negativa, não há guerras. Porém, sobram disputas interestatais, 
ululante instabilidade político-econômica e problemas sociais endêmicos, 
como o alto grau de violência urbana e pobreza. (PEREIRA, 2008). 
 

O mesmo autor supracitado afirma que: 

A dinâmica de forças que conforma o sistema sul-americano se apresenta 
sobre dois enfoques importantes e em sentidos não convergentes: (a) a vi-
são internacional, mais visível à percepção do observador comum, de que 
predomina uma zona de paz, cujos atores principais – Brasil, Argentina, Chi-
le e Venezuela – convivem pacificamente, merecendo, portanto, pouca     
atenção; e (b) a visão regional, de percepção difusa, em que questões histó-
ricas remanescentes, recalcadas que estavam pelas amarras da dinâmica 
bipolar da Guerra Fria, ensejam tensões potenciais das mais variadas natu-
rezas, merecendo atenção e adequado trato para não convergirem para 
conflitos.  
[...] 
A América do Sul pode ser considerada uma zona de paz. Entretanto, ne-
cessita aperfeiçoar as suas instituições para manter esta condição, de modo 
a evitar que questões internas dos Estados transbordem e contagiem a re-
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gião, vindo a transformar a zona de paz em zona de conflito. (ABREU, 
2007). 

 
Segundo OLIVEIRA (2008): 

... a continuidade de profundos problemas sociais, políticos e econômicos, 
aliados ao conjunto das novas ameaças do mundo contemporâneo e à per-
manência de antigas reivindicações territoriais, projetam a possibilidade de 
continuar existindo áreas de fricção na América do Sul no presente século. 
A imaturidade democrática e a dívida social com a numerosa população po-
bre, na maioria dos países sul-americanos, favorecem a eclosão de distúr-
bios internos ou de apelos populistas, potencialmente fomentadores de rixas 
entre Estados, sob pretextos nacionalistas, como culpar vizinhos de serem 
causadores do atraso e da exploração de seu país. 
Além dos fatores acima, persistem ou aumentam a desigualdade social e o 
desemprego, pois os benefícios do desenvolvimento e da modernidade da 
região, bem como os lucros das empresas, não necessariamente resultam 
em benefícios para a maioria das pessoas, fomentando, também, o surgi-
mento de distúrbios internos. 
Em razão dos problemas sociais, econômicos e políticos acima menciona-
dos, são criadas situações que estimulam a eclosão de conflitos desestabili-
zadores de nações, onde se destaca o enfraquecimento do Estado, a ação 
do crime organizado, o narcotráfico, as disputas por recursos naturais, as 
migrações e os ilícitos transnacionais nas fronteiras, agravadas pelo surgi-
mento de governos populistas em alguns países da região. 
 

A existência desses focos de tensão entre países sul-americanos traz reflexos 

para a harmonia do subcontinente. Os ressentimentos mútuos observados nos 

Estados envolvidos em questões refletem-se negativamente no relacionamento mais 

amplo entre os países da região, tomados em sua totalidade ou em associações 

menores. 

Conflitos locais e regionais, em particular, permanecem um problema sério e 
imediato. Conflitos dessa natureza podem se propagar e exacerbar ilícitos 
transnacionais, tais como: tráfico de drogas e de pessoas, terrorismo e 
contrabando de armas. Estados não confiáveis e grupos irregulares 
extremistas frequentemente exploram a instabilidade causada por conflitos 
regionais. Estados falidos, bem como regiões desgovernadas, proporcionam 
a criação de áreas de homizio para os grupos irregulares. A instabilidade e o 
colapso num estado estratégico também podem proporcionar a extremistas 
o acesso a armas de destruição em massa ou o controle de recursos 
estratégicos, o que se constitui em outra preocupação específica. (A 
ESTRATÉGIA DE DEFESA NACIONAL 2008 DOS EUA. Alvaro de Souza 
Pinheiro). 
 

Ao longo do tempo, os fatores que atuam em cada foco de tensão provocam 

reações diversas nos litigantes, influenciando o nível de relacionamento entre eles 

em cada momento, que pode variar do entendimento diplomático à deflagração de 

conflito armado de grandes proporções.  

Por sua vez, a argentina Cristina Kirchner falou sobre a situação de 
“beligerância” da região. “Há fatores endógenos e exógenos” que criam 
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“uma situação” de riscos, afirmou Cristina... (UNASUL10 adia debate sobre 
bases militares dos EUA; Colômbia comemora, 2009). 
 

Além disso, na América do Sul, está ocorrendo um retorno ao populismo, que 

caracterizou os governos de meados do século XX, contribuindo este fator para a 

geração de crises entre as nações.  

Em relação a este fato, AMAZONAS (2007) afirma que: 

O neopopulismo... adia o sonho de integração sul-americana, devido ao 
quadro de tensão interna que cria nos países constituintes do 
subcontinente, bem como pelos atritos que gera pelos discursos 
nacionalistas que afetam a relação externa entre vizinhos.  
 

Adicionalmente, importantes nações dessa região passam por períodos de 

busca e afirmação de identidades institucionais, no contexto de esforços para 

resolverem problemas crônicos de exclusão social e política, de pobreza e de falta 

de melhores perspectivas para a população carente. 

Para DE BARROS (2009), em alguns países, esse processo de afirmação 

nacional utiliza métodos violentos com quebra de ordenamentos constitucionais. Na 

perspectiva político-estratégica, o subcontinente da América do Sul apresenta uma 

realidade classificada como “de sensível para crítica”, podendo surgir crises e 

conflitos em diversos lugares, com possibilidade de se ampliarem e de 

transbordarem para os países vizinhos.  

Neste contexto, verifica-se que a eleição de Hugo Chávez na Venezuela 

trouxe um novo ingrediente para as relações sul-americanas, na medida em que 

esse presidente busca inaugurar uma nova forma de socialismo na região. 

Enquanto GONÇALVES (2009) sustenta que o advento do Chavismo não o 

impressiona, já que o Brasil ocuparia sólida posição de liderança natural no 

subcontinente sul-americano e teria condições de manter tal posição através da 

postura moderada e conciliatória, ABDENUR (2009) veementemente alerta para a 

ameaça representada por Chávez, definido como não confiável e mal-intencionado 

quando se trata da manutenção da estabilidade regional defendida pelo Brasil. 

Considera o dirigente venezuelano a maior ameaça à liderança brasileira, colocando 

inclusive em risco a política dissuasória para emprego do poder militar pelo Brasil. 

Assim, houve mudança no mapa geopolítico da América Latina, devido à 

constituição, nos últimos anos, de um bloco de governos não alinhados, ou pelo me-

                                                           
10 União de Nações Sul-Americanas. 
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nos resistentes, à política externa norte-americana e às políticas neoliberais do Con-

senso de Washington para o continente. 

... o Consenso de Washington impôs uma onda neoliberal de violentos cor-
tes sociais, privatização dos serviços públicos, flexibilização das relações de 
trabalho e criminalização dos movimentos sociais. Como consequência dire-
ta, o aumento da violência é associado, sem a devida problematização, à 
pobreza, o que ocasiona a repressão policial e de milícias paramilitares às 
populações de baixa renda e de extrema pobreza, tidas estas como um 
problema e não como fruto de um problema anterior. 
... as medidas tomadas por governos subservientes ao capital internacional 
aprofundaram o endividamento externo da região e jogaram na miséria mi-
lhares de latino-americanos. 
Em certa medida, é possível falar de uma nova esquerda latino-americana 
ou mesmo de um alinhamento à esquerda de um bloco de países, em virtu-
de da posição de seus líderes. Cabe aprofundar de que modo este “bloco” 
pode se apresentar como alternativa à hegemonia estadunidense no conti-
nente. Para isso torna-se necessário analisar os reais avanços sociais lo-
grados sob tais governos nos últimos anos, já que a pobreza e a miséria 
persistem de modo gritante na América Latina, cenário que tende a piorar 
com a atual crise do capital. (ALVES, 2008). 
 
Em certa medida, a chegada ao poder, na AL11, de governos populares de 
esquerda tem sido mais fruto do que Gramsci chamaria de ‘revolução passi-
va’, nas quais uma classe (ou um governo) acolhe uma certa parte das exi-
gências que vêm das camadas populares. (GRAMSCI, 2006, p. 393). 

 
Para BOCAYUVA e VEIGA (1992), em que pesem as contradições inerentes 

à própria natureza do Estado, Bolívia e Venezuela apresentam bases mais popula-

res nas mudanças empreendidas por Morales e Chávez e são os modelos que mais 

se aproximam do referencial teórico gramsciano.  

Neste caso, o conceito de bloco histórico, em Gramsci, é particularmente im-

portante. Entendido como a articulação de blocos políticos em um sistema de equilí-

brio que permite às classes sociais desenvolverem um projeto comum, a configura-

ção de novo bloco histórico é o resultado da crise de hegemonia. 

Se a onda de rebeliões e movimentos sociais que se espalha através do 
continente sul-americano baseia-se em uma tradição insurrecional de longa 
data, ela pode também ser diretamente atribuída à desordem econômica 
criada pelo Consenso de Washington. (ALI, 2008). 
 

Para ALI (2008), o governo norte-americano tem se preocupado em combater 

os inimigos da globalização, através de medidas socioeconômicas ou da força, 

incluindo aí os países sul-americanos cujos governantes não estão seguindo as 

diretrizes do Consenso de Washington. 

HIRST (2008, p. 54) assinala que desde a virada do milênio os Estados Uni-

dos percebem problemas de segurança regional gerados pelo desenvolvimento polí-

                                                           
11 América Latina. 
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tico negativo de países como a Bolívia e a Venezuela, identificando o “populismo ra-

dical” como uma ameaça emergente provocada pela crise de democracia na região. 

As vertentes em que esse neopopulismo se apresenta na América do Sul 

passam pela forma clássica, do Equador de Rafael Correa, pela ramificação indige-

nista de Evo Morales na Bolívia, por um estilo conservador e mais liberal no Brasil 

de Lula, e pelo revolucionário de Hugo Chávez. 

Enfim, o fato de que a América do Sul esteve envolvida em apenas um 

conflito armado no pós-Guerra Fria12 não serve para ocultar a realidade de que 

ainda persistem rivalidades regionais, as quais, embora não indiquem a premência 

de uma guerra, produzem tensão.  

... visões de diversos especialistas estudiosos das questões de segurança e 
defesa na América do Sul. Eles percebem que os conflitos potenciais no 
subcontinente são bem variados e podem eclodir muitas vezes de maneira 
imprevisível, fruto de os estados não terem maturidade política, serem eco-
nomicamente frágeis e não atenderem às demandas sociais básicas. 
(BRASIL, 2006). 
 

MARES (2001, p. 51) contesta o pacifismo da região ao mostrar dados que 

apontam para o uso da força mais do que em outras áreas, como América do Norte, 

África e Nordeste da Ásia, não sendo, portanto, possível desconsiderar as questões 

conflitivas nas relações regionais, como entre Chile/Bolívia, Chile/Peru e, 

especialmente, Colômbia/Venezuela. 

Na América do Sul... a integração e até o bom convívio normal têm sido difi-
cultados por processos radicalizados de refundação e lideranças polarizado-
ras de tensões e conflitos, internos e externos. (RICUPERO, 2010). 
 

Para BROMLEY e PERDOMO (2005), os Estados que já mantinham relações 

bilaterais de rivalidade historicamente configuradas em disputas fronteiriças, agora 

têm também que lidar com desafios transnacionais como, por exemplo, atividades 

ilegais que envolvem violência social e criminalidade relacionada às drogas e 

insurgências armadas. Essas práticas colocam em xeque as suas já precárias 

condições de manter a ordem pública e a legitimidade política em seu Estado, e 

podem também servir para cultivar tensões interestatais e obstruir avanços em 

relação às medidas de fortalecimento da confiança. 

 

 

 

                                                           
12 Guerra entre o Equador e o Peru, em 1995. 
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3.2 ORGANISMOS MULTILATERAIS 

 

Nos próximos itens, serão caracterizadas, sucintamente, as principais 

organizações internacionais das quais os países sul-americanos objeto deste estudo 

fazem parte.  

 

3.2.1 Organização dos Estados Americanos (OEA) 

 

A OEA é uma instância de diálogo multilateral originária de uma conferência 

continental realizada entre 1889 e 1890, em Washington, nos Estados Unidos. Sua 

fundação oficial ocorreu apenas em 1948, sendo que todos os prédios centrais 

funcionam na capital federal norte-americana. 

A organização reúne 35 países das três Américas e do Caribe, além de 

observadores de 62 nações. A entidade possui quatro pilares de atuação: 

democracia, direitos humanos, segurança e desenvolvimento. Dentro dessas áreas, 

age de muitas formas, como na observação independente de pleitos eleitorais, no 

acompanhamento de denúncias de violação de direitos humanos, em negociações 

comerciais entre os países e em ajuda econômica e humanitária em desastres 

naturais. (OAS, 2011). 

A OEA, que congrega a segurança coletiva em termos hemisféricos, não tem 

sido suficientemente efetiva em relação ao tratamento das ameaças à segurança 

que enfrentam os países sul-americanos. 

 

3.2.2 Comunidade Andina (CAN) 

 

Criada em 1969, por meio do Acordo de Cartagena, também é chamada de 

Pacto Andino ou Grupo Andino. Atualmente reúne a Bolívia, a Colômbia, o Equador 

e o Peru (a Venezuela foi membro efetivo até 2006). 

Os objetivos primordiais da Comunidade Andina são: 

a. Realizar a integração comercial, econômica e política entre os países com-

ponentes do bloco; 

b. Facilitar a sua participação no processo de integração regional, visando à 

formação progressiva de um Mercado Comum Latino-Americano; 
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c. Promover o desenvolvimento equilibrado e harmonioso dos países-

membros por meio da integração e da cooperação econômica e social; 

d. Proporcionar mais postos de trabalho; 

e. Reduzir as diferenças de desenvolvimento entre os países integrantes da 

Comunidade Andina; 

f. Promover a melhoria da qualidade de vida da população; e 

g. Melhorar a posição dos países do bloco no contexto econômico global13. 

 

3.2.3 Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) 

 

É o maior grupo latino-americano de integração. Seus doze países-membros 

são Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Paraguai, 

Peru, Uruguai e Venezuela, representando em conjunto 20 milhões de quilômetros 

quadrados e mais de 500 milhões de habitantes. 

O Tratado de Montevidéu, marco jurídico global constitutivo e regulador da 

ALADI, foi assinado em 12 de agosto de 1980, estabelecendo os seguintes 

princípios gerais: pluralismo em matéria política e econômica; convergência 

progressiva de ações parciais até a formação de um mercado comum latino-

americano; flexibilidade; tratamentos diferenciados com base no nível de 

desenvolvimento dos países membros; e multiplicidade nas formas de arranjo de 

instrumentos comerciais14.  

 

3.2.4 Grupo do Rio (G-Rio) 

 

O G-Rio é um mecanismo permanente de consulta e concertação política que 

foi criado em 1986, no Rio de Janeiro. Seu objetivo é a ampliação da cooperação 

política entre os países-membros e a apresentação de soluções para problemas 

internos e conflitos entre as nações participantes.  

Desde a sua formação, tem obtido sucesso apenas como fórum de 

negociação para litígios territoriais.  

                                                           
13 Disponível em: <http://www.brasilescola.com/geografia/comunidade-andina.htm>. Acesso em: 28 
jul. 2011. 
14 Disponível em: <http://www.aladi.org/nsfaladi/arquitec.nsf/VSITIOWEB/quienes_somos>. Acesso 
em: 28 jul. 2011. 
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Todos os países que estão sendo estudados neste trabalho fazem parte do 

G-Rio.  

Este organismo será substituído gradualmente pela Comunidade dos Estados 

Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), criada em fevereiro de 2010, durante a 

Cúpula da Unidade da América Latina e do Caribe, que reuniu em Riviera Maya 

(México) os chefes de estado e de governo da região.  

A CELAC será um novo mecanismo de concertação política e integração, que 

reunirá os trinta e três países da América do Sul, América Central e Caribe.  

 

3.2.5 Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) 

 

O Tratado de Cooperação Amazônica foi assinado em 1978, congregando 

oito países: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e 

Venezuela. O tratado se propõe a promover o desenvolvimento econômico regional 

sem comprometer o meio ambiente. 

Em 1998, foi instituída oficialmente a OTCA, como mecanismo responsável 

pelo aperfeiçoamento e fortalecimento do processo de cooperação desenvolvido no 

âmbito do Tratado.  

Algumas propostas da organização: 

a. Reafirmar a soberania dos países amazônicos e incentivar, institucionalizar 

e orientar o processo de cooperação regional entre os mesmos; e 

b. Prever o incremento da investigação científica e tecnológica, o intercâmbio 

de informações, a utilização racional dos recursos naturais, a liberdade de 

navegação, a preservação do patrimônio cultural, os cuidados com a saúde, a 

criação de centros de investigação, o estabelecimento de uma adequada 

infraestrutura de transportes e comunicações e o incremento do turismo e do 

comércio fronteiriço. (OTCA, 2011). 

Tem como objetivo central a promoção do desenvolvimento harmônico da 

Amazônia e a incorporação de seus territórios às respectivas economias nacionais, 

o que é fundamental para a manutenção do equilíbrio entre crescimento econômico 

e preservação do meio ambiente. 
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3.2.6 Iniciativa para a Integração das Infraestruturas Regionais Sul-Americanas 

(IIRSA) 

 

Firmada em 2000, é uma iniciativa das doze nações sul-americanas, tendo 

por finalidade a promoção do desenvolvimento da infraestrutura de transportes, 

energia e comunicações, de forma sustentável e equitativa, através da integração 

física desses países. 

A base do planejamento são 10 eixos de integração da América do Sul que 

abrangem faixas geográficas de vários países, os quais concentram ou possuem 

potencial para desenvolver bons fluxos comerciais, visando formar cadeias 

produtivas e, assim, estimular o desenvolvimento regional15. 

 

3.2.7 União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) 

 

Inicialmente chamada de Comunidade Sul-Americana de Nações (CASA), foi 

criada em 2004. Tem como objetivo construir, de maneira participativa e consensual, 

um espaço de integração e união, com vistas a eliminar a desigualdade 

socioeconômica, alcançar a inclusão social e a participação cidadã, fortalecer a 

democracia e reduzir as assimetrias no marco do fortalecimento da soberania e 

independência dos Estados. 

O organismo é formado pelos doze países da América do Sul, e seu tratado 

constitutivo foi aprovado em 23 de maio de 2008, durante reunião extraordinária de 

chefes de estado e de governo realizada em Brasília. O tratado entrou em vigor em 

11 de março de 2011, após ter sido completado o número mínimo de ratificações 

necessárias (Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Uruguai e 

Venezuela). 

Para a UNASUL, as quatro ideias-força da integração regional são: 

a. Promoção do diálogo e concertação política como instrumento para 

assegurar a estabilidade institucional e democrática;  

b. Integração econômica e comercial;  

c. Integração da infraestrutura física de transportes, energia e comunicações; 

e  

                                                           
15 Disponível em: <http://www.riosvivos.org.br/Canal/IIRSA/214>. Acesso em: 29 jul. 2011. 
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d. Integração cidadã, para promover maior liberdade de circulação e a 

construção progressiva de uma verdadeira cidadania sul-americana16.  

Para dar forma à cooperação militar regional, por iniciativa do governo 

brasileiro, foi proposta a criação do Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS). 

O Estatuto do CDS foi aprovado na Cúpula Extraordinária da UNASUL na 

Costa do Sauípe (BA), em dezembro de 2008. Define no seu artigo 3o os princípios 

orientadores da ação do Conselho, entre os quais podem ser ressaltados: o respeito 

à soberania, integridade e inviolabilidade territorial dos Estados, a não intervenção 

em assuntos internos e a autodeterminação dos povos.   

O CDS da UNASUL é um órgão de consulta, cooperação e coordenação em 

matéria de defesa, não tendo, desta forma, poder de intervenção militar. Ao 

apresentar a proposta de criação do Conselho ao Parlamento do Mercado Comum 

do Sul (MERCOSUL), o Ministro Nelson Jobim17 classificou-o como “um foro de 

debates para discutir e identificar riscos e ameaças à região de toda natureza”.  

Desta forma, o Conselho consolidar-se-ia como um foro de fortalecimento do 

diálogo entre os países sul-americanos, contribuindo para desfazer desconfianças e 

incertezas, sendo que uma atmosfera de confiabilidade é fundamental para o 

sucesso na implementação de medidas que se destinem a aumentar a transparência 

e o grau de confiança entre os países, para construir um espaço de concertação 

regional. 

Dentre os princípios do Conselho, os que mais se aplicam ao tema deste 

trabalho são: 

a. Fortalecimento do diálogo e do consenso em matéria de defesa por meio 

do fomento às medidas de confiança e transparência; 

b. Promoção da redução das assimetrias entre os sistemas de defesa dos 

membros, de maneira a fortalecer a capacidade da região no campo da defesa; e 

c. Reafirmação da convivência pacífica dos povos, da vigência dos sistemas 

democráticos de governo e sua proteção em matéria de defesa, frente a ameaças ou 

ações externas ou internas, no marco das normativas nacionais. Da mesma forma, 

rechaça a presença ou ação de grupos armados à margem da lei, que exerçam ou 

propiciem a violência qualquer que seja sua origem. 

                                                           
16 Disponível em: <http://www.pptunasur.com/inicio.php?idiom=1>. Acesso em: 29 jul. 2011. 
17 Então Ministro da Defesa do Brasil. 
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O Conselho tem, ainda, três objetivos gerais: consolidar a região como uma 

zona de paz, base para a estabilidade democrática e o desenvolvimento integral dos 

povos da América do Sul; construir uma identidade sul-americana em matéria de 

defesa, levando em conta as características sub-regionais e nacionais; e gerar 

consensos para fortalecer a cooperação regional em matéria de defesa. 

Além disso, os países-membros assumem o compromisso de cooperar e 

intercambiar no âmbito da indústria de defesa e, também, de avançar para o 

estabelecimento de uma visão conjunta em matéria de defesa e articular posições 

conjuntas da região em foros multilaterais sobre o assunto. 

Na primeira reunião de cúpula do Conselho, que foi realizada em março de 

2009, em Santiago, Chile, os ministros de defesa dos países-membros, 

conjuntamente com a fundação do órgão e a conformação do Plano de Ação para 

2009, subscreveram uma declaração na qual ratificaram a inviolabilidade dos 

territórios sob qualquer circunstância. 

O primeiro problema em que houve a participação da UNASUL foi o conflito 

interno na Bolívia, em que havia ameaça de separação de estados, sendo que ficou 

demonstrada a dificuldade em se avançar na integração regional por ainda 

persistirem desafios relevantes na região. 

Segundo CEPIK (2008, p. 9), o equacionamento da questão social (identidade 

indígena e redução da pobreza) e a fragilidade política e administrativa dos Estados 

nacionais são elementos dificultadores dessa integração regional.  

Destacou-se, uma vez mais, a necessidade de a região fortalecer o diálogo, 
bem como o consenso relativamente aos temas de segurança e defesa, de 
modo a permitir a ampliação de medidas de fortalecimento da confiança e 
transparência. A UNASUL ainda carece de maior institucionalidade para um 
funcionamento mais efetivo, como se pode perceber. Mas, diante do clima 
atual, parece ser pouco provável o seu avanço institucional imediato. 
(PAGLIARI, 2009). 
 

Pode-se dizer que falta aos países sul-americanos um adensamento maior da 

confiança regional para que se possa almejar que uma instituição, como a UNASUL, 

possa ser efetiva na resolução de disputas na região. A UNASUL ainda tem um 

longo caminho a percorrer para que possa se consolidar como instituição eficaz para 

negociação das crises no ambiente sul-americano.  

A bem da verdade, não se sabe a que se destina, quando é integrada por 
países que guardam entre si marcantes diferenças ideológicas e históricas 
rivalidades e antagonismos. Muito longe da união o que se prega e se 
pratica é a desunião. (LESSA, 2010). 
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Cabe ressaltar, adicionalmente, que o CDS foi proposto como um órgão de 

consulta e não como uma aliança militar para a resolução dos conflitos, sendo que 

há necessidade de conformação de um organismo sul-americano para este fim, para 

que a própria região assuma maior protagonismo e responsabilidade sobre a 

prevenção e resolução dos problemas regionais. 

Isto ficou patente quando da recente crise entre a Colômbia e o Equador, 

dada a “percepção da morosidade dos organismos hemisféricos para resolver os 

problemas sul-americanos e a sensação de impotência ante o peso do veto norte-

americano à condenação da Colômbia”. (SAINT-PIERRE e CASTRO, 2008, p. 1). 

Neste sentido, a II Reunião Extraordinária de Ministros das Relações 

Exteriores e da Defesa da UNASUL, realizada em Quito, em 27 de novembro de 

2009, adotou Resolução que estabelece um mecanismo de medidas de fomento da 

confiança e da segurança relacionadas com sistemas de defesa, gastos militares, 

atividades militares intra e extrarregionais, medidas no campo da segurança, 

garantias, cumprimento e verificação. Nas disposições finais e transitórias da 

Resolução, os Ministros indicam que as medidas acordadas no documento serão 

executadas pelo CDS. (Política Internacional e Política Externa Brasileira, 2010). 

... o CDS tem oferecido e tem todas as condições de continuar a oferecer 
contribuição positiva e concreta ao diálogo regional sobre a estabilidade no 
âmbito da UNASUL. Uma dessas frentes consiste na formulação de 
políticas e doutrinas de defesa consentâneas com o estágio de 
desenvolvimento político e econômico dos países sul-americanos, e que 
possam permitir a criação de um ambiente de transparência e confiança 
mútua na região. (Política Internacional e Política Externa Brasileira, 2010). 
 

Além desses organismos, pode-se destacar algumas iniciativas de 

cooperação de defesa na América do Sul, como a Declaração sobre Zona de Paz 

Sul-Americana, adotada na II Reunião de Presidentes da América do Sul, em 27 de 

julho de 2002, e ratificada pela Resolução A/RES/57/13 da Assembleia-Geral das 

Nações Unidas, de 14 de novembro de 2002; e a Declaração de São Francisco de 

Quito sobre o Estabelecimento e Desenvolvimento da Zona de Paz Andina, de 12 de 

julho de 2004, ratificada pela Resolução A/RES/59/54 da Assembleia-Geral da 

Organização das Nações Unidas (ONU), de 2 de dezembro de 2004. 
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3.3 CONFLITOS LATENTES E CRISES ATUAIS 

 

3.3.1 Conflitos latentes 

 

As questões acerca das denominadas “áreas de fricção”, mesmo quando já 
resolvidas pela arbitragem internacional ou por acordos bilaterais, muitas 
vezes estão só adormecidas e carregam consigo o potencial de geração de 
conflitos que podem ser reacendidos por lideranças inconsequentes e 
inflamados pela mídia. Uma consequência não muito rara do 
recrudescimento das tensões é o aumento dos gastos com defesa. 
(ABREU, 2007). 
 

Todas as guerras ocorridas entre as nações sul-americanas de origem hispâ-

nica possuem uma raiz comum na indefinição de fronteiras durante o processo de 

emancipação. As terras espanholas da América do Sul eram de propriedade do Rei 

da Espanha e não da Espanha, sendo assim, não havia preocupação do estabele-

cimento de limites bem definidos. Isto gerou, posteriormente, divergências entre as 

nações independentes. 

Em 1810, o princípio do “Uti possidetis” agravou a situação, tornando as fron-

teiras ainda mais indefinidas. Disputas políticas eram ocasionadas pelo aparecimen-

to de riquezas inicialmente ignoradas, e a instabilidade política das recém-criadas 

nações constituiu-se em campo farto para fricções e conflitos. (AMORIM, 2007). 

Além disso, os libertadores Bolívar e San Martin objetivaram a criação de 

grandes estados como a Grã Colômbia (Colômbia, Venezuela e Equador), o Grande 

Peru (Peru e Bolívia) e a Confederação Argentina (Argentina, Uruguai, Paraguai e 

parte da Bolívia), gerando diversos conflitos de interesses.  

ABREU (2007) diz que ainda existem questões históricas que continuam a cau-

sar algumas rusgas em relacionamentos entre os Estados do espaço geopolítico regio-

nal. Baseado nessas questões, alguns líderes populistas procuram imprimir suas ações 

de governo buscando adversários externos para consolidar suas posições domésticas.  

A seguir, serão caracterizados, sumariamente, alguns conflitos históricos que   

ainda perduram no subcontinente, envolvendo os países objeto deste trabalho. 

 

3.3.1.1 Questão da Guiana Essequiba  

 

Proveniente da indefinição de limites entre a Venezuela e a Guiana decorren-

te do processo de colonização, cuja pendência inicialmente envolvia a própria Vene-
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zuela e a Inglaterra e posteriormente foi herdada pela Guiana.  

O governo venezuelano não acatou Laudo Arbitral de 1899, presidido por um 

russo, pela ausência de representantes venezuelanos. Esse laudo foi tornado nulo 

em 1960. 

A primeira Constituição Venezuelana declarou que o território compreendia 

tudo o que antes da independência se denominava Capitania Geral da Venezuela, 

sendo o limite oriental a margem esquerda do rio Essequibo. Segundo os venezue-

lanos, houve usurpação de terras por parte de colonos britânicos. 

Venezuela como heredera de lós derechos adquiridos por España y como 
nación soberana... se ve obligada a defender sus derechos, a procurar uma 
justa rectificación de sus limites territoriales, heredados com dignidad y mo-
dificados coercitivamente por outra nación “abusadora del poder y usurpa-
dora del derecho”. 
[...] 
Venezuela viene trabajando intensamente y no cede em sus aspiraciones 
porque están fundamentadas em el restablecimiento de los derechos que 
fueron desconocidos de uma manera absurda y brutal y sin fundamento al-

guno, em uma decisión contraria al derecho. (PEREZ, 1966). 
 
A descoberta de ouro na região, no século XIX, despertou o interesse econô-

mico na área até os dias atuais.  

Mesmo com as tentativas diplomáticas, as posições continuam antagônicas. 

No ano de 2000, uma empresa aeroespacial norte-americana divulgou que se 

estabeleceria na região, dentro da estratégia da internacionalização executada pela 

Guiana. Este fato despertou a reação imediata do presidente Chávez, o qual 

respondeu que não iria aceitar de maneira nenhuma e, utilizando-se da diplomacia 

do petróleo, produto do qual tanto dependem os EUA, conseguiu demover a 

empresa de seu projeto. (CERVO, 2001). 

Outros incidentes envolvendo os dois países ainda podem ser observados 

neste século. Em 2002, um navio de pesca venezuelano teria sido capturado pela 

guarda costeira guianense. Em resposta, uma fragata da marinha venezuelana 

adentrou as águas territoriais da Guiana. No momento em que se lhe opôs o navio 

patrulha da Guiana, a fragata retirou-se sem disparar um tiro. (Defesanet, 2010). 

La Nación Venezolana posee toda la factibilidad de recuperar el Territorio 
Esequibo, y debe plantear la exigencia de su devolución total, en 
consonancia con su historia y su ordenamiento jurídico. (Tesis Nacional – 
La soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, 2008). 

 
Por ter parte de seu território fazendo fronteira com a região em litígio, a ques-

tão preocupa particularmente o governo brasileiro. Novas evoluções no caso poderi-

am suscitar tentativas de revisão de suas fronteiras naquela região. Além disso, a 



51 

 

eclosão de um conflito armado entre os dois países com certeza irá afetar a segu-

rança do território brasileiro na área limítrofe com o Essequibo. 

As implicações das reivindicações entre terceiros países constituem-se em 
possibilidade mais palpável, uma vez que um contencioso entre os vizinhos 
pode vir a envolver o Brasil. Um exemplo disso pode ser a questão de Es-
sequibo próxima à fronteira do Brasil, que há muito tempo vem sendo rei-
vindicado pela Venezuela. A possibilidade de conflitos entre vizinhos pode, 
portanto, trazer repercussões para o Brasil, levando-o, a mais das vezes, a 
atuar como força de paz. (SOUZA, 2008). 
 

Para OLIVEIRA (1986), a questão sul-americana que parece envolver maior 

risco de degenerar-se em conflito armado é a da Guiana Essequiba. 

Segundo ALLÃO18 (2009), na Constituição Bolivariana (Art. 10 e 14) 

(VENEZUELA, 1999), todo território da antiga Capitania da Venezuela é considerado 

território venezuelano, assim como o norte de Roraima, que seria utilizado para 

atacar a Guiana. 

                                                           
18 O TC Allão esteve em missão na Colômbia por dois anos na Escola Superior de Guerra e foi 
palestrante em duas oportunidades para o 2º ano do Curso de Altos Estudos Militares (2009 e 2010), 
tratando sobre o conflito colombiano. 
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Figura 1: República Bolivariana da Venezuela e a Guiana Essequiba (área 
hachuriada).  
Fonte: Instituto Geográfico da Venezuela – Simón Bolívar (2003). 

 
Desta forma, entre os dois países pode haver agravamento da tensão e a rei-

vindicação da área contestada por parte da Venezuela. Todavia, a região encontra-

se em relativa estabilidade, principalmente por não ser o principal foco de atenção 

dos governos na atualidade.  

As relações entre Guiana e Venezuela estão em franca melhoria nas últimas 

décadas, o que, em um primeiro momento, afasta a possibilidade de aumento de 

tensões no que diz respeito à região do Essequibo. Recentemente, para citar um 

exemplo, a Venezuela perdoou uma dívida de 125 milhões de dólares da Guiana. 

Entretanto, por conter amparo constitucional venezuelano e por não haver 

oposição interna ou debate político mais profundo, é lícito afirmar que uma eventual 
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escalada de crise depende somente do presidente venezuelano. Como consequên-

cia, ainda que remotamente, não há como se descartar a possibilidade de recrudes-

cimento nas relações entre Venezuela e Guiana, provocado por Caracas. 

Assim, verifica-se que há uma importante área de fricção entre a Venezuela e 

a Guiana em torno da região do rio Essequibo, cuja evolução dos acontecimentos já 

levou a negociações, acusações, acordos bilaterais, espionagem e até mesmo 

invasão, ainda que limitada. Tal questão inegavelmente trará reflexos diretos ou 

indiretos para o Brasil, particularmente na região da fronteira amazônica com os dois 

países, caso haja uma nova escalada da crise.  

Além disso, como a vegetação na região Guianense constitui obstáculo ao 

deslocamento de tropa motorizada ou blindada, a provável direção estratégica a ser 

utilizada pelas tropas venezuelanas para invadir o território da Guiana seria através 

do Brasil. 

A Guiana praticamente não tem Força Armada, mas pertence à Common-
wealth

19, tendo o direito de ser socorrida caso seja atacada. O Reino Unido 
é membro da Commonwealth e da OTAN e, como os EUA são também 
membros da OTAN, uma invasão da Guiana pode resultar em intervenção 
norte-americana. (CÔRTES20, 2010). 
 

3.3.1.2 Questão Guajira - Julia21  

 

Esta disputa originou-se na indefinição dos limites entre a Venezuela e a Co-

lômbia após a dissolução da Grã Colômbia, que foi consequência direta do sonho 

Bolivariano desfeito. Com a descoberta de petróleo, somaram-se ao problema os in-

teresses econômicos na área.  

OLIVEIRA, em 1986, já alertava que: 

O agravamento da tensão entre os dois países, caso venha a ocorrer, trará 
alguns reflexos negativos para toda a América do Sul. Uma das hipóteses a 
ser considerada seria o alastramento do conflito, com a participação da 
Guiana ao lado da Colômbia, já que aquele país poderia aproveitar a opor-
tunidade para tentar demover a Venezuela de seus intentos reivindicatórios 
sobre a região do Essequibo. Além disso, haveria um relativo enfraqueci-
mento dos organismos regionais, dos quais ambos tomam parte, como a 
OEA, o Pacto Andino e o Tratado de Cooperação Amazônica. Enfraquecer-

                                                           
19 Antiga Comunidade Britânica e atualmente Comunidade das Nações. 
20 Entrevista concedida em 24/11/2010. 
21 A contestação em relação ao Golfo da Venezuela é a mais importante disputa fronteiriça dentre as 
34 desavenças de fronteira existentes entre Colômbia e Venezuela; entretanto, questões como a 
imigração ilegal, a transposição da guerrilha colombiana e o aumento do contrabando, bem como a 
ampliação da capacidade militar, são tensões que também estão presentes na relação dos dois 
países. Embora ambos sejam regimes democráticos e tenham trabalhado para aumentar sua 
integração econômica, o seu relacionamento é um dos mais conflitivos contemporaneamente na 
América Latina. (PAGLIARI, 2009).  
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se-ia também, o poder dos governos dessas nações em contraporem-se à 
ação dos grupos revolucionários em seus territórios, principalmente na Co-
lômbia, os quais poderiam aproveitar-se da situação para tentarem tomar o 
poder em seus países, criando dessa maneira, uma séria ameaça à harmo-
nia e à segurança do subcontinente.  
[...] 
... a área de fricção Colômbia-Venezuela, embora até hoje não tenha apre-
sentado lances de maior tensão, poderá no futuro causar consideráveis 
preocupações, quando for necessária a definição da soberania sobre a    
área, para fins de exploração de petróleo no Golfo da Venezuela. 
 

Os venezuelanos reclamam que, devido a uma série de tratados e demarca-

ções terrestres que lhes foram desfavoráveis, a Colômbia avançou sua fronteira até 

o Golfo da Venezuela, e agora reivindica a posse de uma fachada marítima em    

águas que sempre lhes pertenceram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Área Controversa Golfo da Venezuela 
Fonte: Ministério das Relações Exteriores da Venezuela 

 

 
Figura 2: Área controversa no Golfo da Venezuela. 
Fonte: Ministério das Relações Exteriores da Venezuela. 

 
Durante as negociações, por vezes foram realizados movimentos e concen-

trações de tropas nas fronteiras, por parte das duas nações, chegando-se quase a 

um estado de guerra. Até hoje, não se atingiu um termo comum. 

O contencioso teve uma escalada da crise na década de 80, mais 

precisamente em agosto de 1987, quando a corveta Caldas, de bandeira 
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colombiana, adentrou nas águas em disputa. Aviões venezuelanos foram 

autorizados pelo então presidente Jaime Lusinshi a sobrevoar o local e aguardar 

ordens para atacar, ao mesmo tempo em que as Forças Armadas dos dois países 

iniciaram uma mobilização para um possível conflito armado.  

Em 17 de agosto, no auge da crise, um submarino colombiano foi 

supostamente identificado na região pela defesa venezuelana. O presidente Lusinshi 

esteve a ponto de autorizar o ataque, mas antes que o fizesse, os presidentes da 

OEA e da Argentina apelaram para que a Colômbia retirasse a corveta do local 

disputado. Como ela atendeu aos apelos, o conflito armado foi impedido a tempo. 

Após esses incidentes, a questão da soberania continuou sem solução 

definitiva, constituindo-se em um grave foco de tensão entre os países. Para a 

população venezuelana, o maior ressentimento consiste no fato de que seu país 

acabou cedendo parte do território à Colômbia, a qual, mesmo assim, ainda continua 

pretendendo obter também a soberania em parte das águas do Golfo da Venezuela. 

Segundo VILLARROEL (1989), para a continuação das conversações de de-

limitação fronteiriça entre Venezuela e Colômbia, será necessário 

manter as forças armadas equipadas, preparadas e motivadas, de maneira 
que as mesmas sejam parte da base de apoio dessas negociações, e ao 
mesmo tempo o elemento de persuasão ante qualquer intento armado por 
parte das forças colombianas. 
 

A partir de 1999, quando Hugo Chávez assumiu o governo, por diversas ve-

zes este tema entra em seus discursos, conforme seja conveniente para explorar o 

nacionalismo bolivariano a seu favor. 

A tensão entre a Colômbia e a Venezuela referente ao Golfo da Venezuela é 

considerada, de acordo com HOFMEISTER (2008, p. 22), um dos principais e 

recentes focos de tensão no subcontinente sul-americano. Registram-se, nesta 

questão, posições conflitantes entre os dois países sobre os direitos soberanos de 

ilhas localizadas no Golfo e sobre a demarcação do limite do mar territorial.  

Além dos problemas limítrofes no Golfo da Venezuela, o governo venezuela-

no também reclama de problemas referentes às bacias hidrográficas, pois a maioria 

dos rios do país nasce em território da Colômbia, e há preocupação com a correta 

utilização dos mesmos por parte dos colombianos. 
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3.3.1.3 Questão do Chaco Boreal  

 

A Guerra do Chaco foi um conflito entre o Paraguai e a Bolívia, os quais dis-

putavam a região do Chaco Boreal, entre 1932 e 1935. Anteriormente, a região do 

Chaco pertencia à Bolívia, desde o antigo Vice-Reinado do Rio da Prata. 

A região em litígio, além do petróleo nas proximidades dos Andes, possuía 

uma importante vantagem estratégica, pois possibilitava o controle do rio Paraguai, 

que permitia o acesso ao oceano Atlântico. 

 
Figura 3: Área em litígio na Guerra do Chaco. 
Fonte: http://worldatwar.net/chandelle/v1/v1n3/chaco.html. Acesso em: 17 ago. 2011. 
 
No conflito, morreram 60 mil bolivianos e 30 mil paraguaios, sendo que, com a 

derrota, a Bolívia perdeu parte de seu território. 

A questão do Chaco Boreal ainda subsiste devido aos ressentimentos gera-

dos pelos tratados pós-guerra entre o Paraguai e a Bolívia. Há dificuldade de rela-

cionamento entre os países envolvidos, trazendo o enfraquecimento dos organismos 

internacionais onde os mesmos estão presentes, como a OEA.  
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3.3.1.4 Questão da Amazônia Equatoriana (Peru X Equador)  

 

A indefinição de limites surgida após a Guerra do Peru contra a Grã Colômbia 

(dissolução da Grã Colômbia), a busca da posse, pelo Equador, do território geo-

histórico da Audiência de Quito, almejando, também, uma saída para o rio Maranon 

(Amazonas) e o interesse econômico na região litigiosa (existência de ouro, urânio e 

petróleo) são as causas da disputa.  

Houve a assinatura do Tratado do Rio de Janeiro pelos dois países em 1942, 

tendo como países garantes o Brasil, o Chile, os EUA e a Argentina. O Equador as-

sinou o tratado em situação desvantajosa e acabou perdendo parte de seu território 

e a saída para o rio Maranon.  

 
Figura 4: Reivindicações territoriais do Equador. 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Ecuador-peru-land-claims-01.png. 
Acesso em: 17 ago. 2011. 
 

A ocorrência de choques militares em 1981 e 1995 entre Peru e Equador e a 

possibilidade de novos conflitos poderá trazer a revisão do Tratado do Rio de Janei-

ro, o que desencadeará outros processos revisionistas de limites, reavivando áreas 

de atrito.  

O Brasil exerceu a liderança no processo de paz entre o Equador e o Peru, 
e o Exército Brasileiro, na Missão de Observadores Militares Equador - Peru 
(Momep), fiscalizou na região do rio Cenepa, fronteira entre os dois países, 
o cumprimento do acordo. (OLIVEIRA e LESSA, v. 1, p. 282). 
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3.3.1.5 Questão de Arica  

 

A questão gira em torno da busca permanente de uma saída para o mar pela 

Bolívia, limitação consequente da Guerra do Pacífico.  

Esta guerra foi travada entre o Peru, a Bolívia e o Chile, entre 1879 e 1884, 

motivada pela posse de um território inabitado no norte do deserto do Atacama. Esta 

zona era bastante cobiçada por ser naturalmente rica em nitrato de potássio, além 

de outros minerais como o cobre. 

Em 1884 ocorreu a assinatura do Tratado de Armistício, ocasião em que a 

Bolívia perdeu a província de Atacama. Já o Tratado de 1929 (de Santiago) confir-

mou a posse de Arica pelo Chile e de Tacna pelo Peru.  

 
Figura 5: Fronteiras de Chile, Bolívia e Peru antes e depois da Guerra do Pacífico (1879-1883). 
Fonte:http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticia/CHILE+REFUTA+NOVA+PRESSAO+BOLIVIAN
A+POR+SAIDA+AO+PACIFICO_9844.shtml. Acesso em: 17 ago. 2011. 
 

Observa-se, com o passar dos anos, o surgimento do sentimento de solidari-

edade à causa boliviana por parte dos países não envolvidos no problema.  
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A Bolívia tem pleiteado uma saída soberana ao mar pelo porto chileno de 

Arica, mas um tratado entre Lima e Santiago estabelece que o Chile deve consultar 

o Peru se pretender entregar à Bolívia algum território que já tenha sido peruano. 

O país teve que buscar, com os países lindeiros, rotas para escoar seus pro-

dutos e até hoje permanece o intento boliviano de alcançar a saída soberana para o 

mar.  

 

3.3.2 Crises atuais 

 
... indivíduos, grupos e organizações de todo tipo, inclusive, mas não 
exclusivamente, organizações militares e paramilitares, passaram a 
concentrar uma capacidade de destruição desproporcional à capacidade da 
sociedade, e mesmo do Estado, de se defender. (OLIVEIRA e LESSA, v. 1, 
p. 43). 

 
A partir do final dos anos 1990, as relações do Brasil com o país que é o prin-

cipal objeto deste trabalho, a Venezuela, onde Hugo Chávez acabara de ascender 

ao governo, tenderam a estreitar-se cada vez mais.  

Na Cúpula das Américas, em Quebec, entre 20 e 22 de abril de 2001, Hugo 

Chávez alinhou-se ao então presidente brasileiro, Fernando Henrique Cardoso, nas 

críticas à Área de Livre Comércio das Américas (ALCA). 

O presidente venezuelano também compareceu à reunião da Cúpula do 

MERCOSUL, realizada em Assunção, em 21 e 22 de junho do mesmo ano, quando 

formalizou o pedido para o ingresso da Venezuela no bloco, referindo-se ao que 

Fernando Henrique Cardoso dissera: que a “ALCA es opción y nuestro destino es el 

Mercosur”, endossou que “este es nuestro destino, el sur, la Cruz del Sur”.  

Nesta época – primeiros anos da década de 2000 – a situação agravou-se em 

quase todos os países da América do Sul. O processo de paz fracassou na Colôm-

bia, onde os EUA aprofundaram sua intervenção na luta contra as Forças Armadas 

Revolucionárias da Colômbia – Exército do Povo (FARC-EP22), não propriamente 

para combater o narcotráfico, mas, sobretudo, a fim de garantir o fluxo do petróleo, 

que saía de lá e do Equador.  

Também no Equador a situação configurou-se instável, e os indígenas, em 

fevereiro de 2002, anunciaram que realizariam novas manifestações de massa, em 

Quito, contra as privatizações promovidas pelo governo de Gustavo Noboa, com a 

finalidade de protestar contra o não cumprimento do acordo que pôs fim a um levan-
                                                           
22 Doravante abreviado como FARC. 
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te no início de 2001.  

A Venezuela, com a qual o Brasil tratava de estreitar seu relacionamento, co-

meçou a enfrentar crescentes dificuldades políticas, segundo alguns autores, fomen-

tadas pela Central Intelligence Agency (CIA) e outras agências dos Estados Unidos.  

De 11 para 12 de abril de 2002, o presidente foi preso por oficiais generais, 

que o levaram para o Forte Tiuna. O general Lucas Rincón Romero, chefe do Esta-

do-Maior do Exército da Venezuela, anunciou a renúncia de Hugo Chávez à presi-

dência da República. Assumiu, então, o governo do país, Pedro Carmona Estanca, 

presidente da Fedecámaras (maior entidade patronal da Venezuela), contando ele 

com o apoio dos meios de comunicação e o respaldo da administração do presiden-

te americano George W. Bush, que se dispunha a reconhecê-lo como novo chefe do 

Poder Executivo venezuelano.  

Como a Carta Democrática Interamericana condenava qualquer ruptura da 

legalidade, Phillip Chicola, funcionário do Departamento de Estado dos EUA, pediu, 

no dia 12, que a transição conservasse as formas constitucionais, com a Assem-

bleia Nacional e a Corte Suprema aprovando a renúncia de Chávez e novas elei-

ções, com observadores da OEA, sendo convocadas em um prazo razoável.  

No entanto, o golpe não deu certo, pois as camadas mais pobres da popula-

ção, favoráveis a Chávez, ocuparam as ruas de Caracas, saqueando lojas e agitan-

do-se pelas cidades de Guarenas, Los Teques, Coro e Maracay. Além disso, a bri-

gada de paraquedistas, liderada pelo general Raúl Baudel, bem como outros regi-

mentos, sublevaram-se contra a presidência de facto de Pedro Carmona.  

O governo da coalizão empresarial-militar, emanado do golpe de 11/12 de 

abril, não teve condições internas de se sustentar, apenas respaldado pelas classes 

médias e altas, e também se defrontou com grandes dificuldades externas para o 

seu reconhecimento. O G-Rio, que realizava em Costa Rica a XVI Cimeira 

presidencial, reprovou prontamente a ruptura da ordem constitucional na Venezuela 

e solicitou ao embaixador César Gavíria, Secretário-Geral da OEA, a convocação 

urgente do Conselho Permanente, de acordo com o Art. 20 da Carta Democrática 

Interamericana: 

Caso num Estado membro ocorra uma alteração da ordem constitucional 
que afete gravemente sua ordem democrática, qualquer Estado membro ou 
o Secretário-Geral poderá solicitar a convocação imediata do Conselho 
Permanente para realizar uma avaliação coletiva da situação e adotar as 
decisões que julgar conveniente. 
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Os embaixadores da OEA, então, aprovaram uma resolução em que conde-

naram a alteração da ordem constitucional na Venezuela. Somente em face da ati-

tude de todos os demais estados da região, inclusive México e Canadá, de repudiar 

o golpe contra o governo de Hugo Chávez, a delegação dos EUA resignou-se a 

subscrever a moção da OEA. Mas só o fez no sábado, 13 de abril, quando as mani-

festações de massa haviam compelido Carmona a renunciar e Chávez retornou ao 

poder. (OLIVEIRA e LESSA, v. 1, p. 284-285). 

Outro fator de agravamento das tensões no ambiente sul-americano foi o 

processo de reequipamento militar dos países. Cinco anos de bonança econômica 

no subcontinente possibilitaram que os orçamentos para a defesa aumentassem 

muito.  

O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS, na sigla em inglês) 

indicou que o gasto da América Latina e do Caribe aumentou 91% entre 2003 e 

200823, passando de US$ 24,7 bilhões para US$ 47,2 bilhões, enquanto o Instituto 

Internacional de Estudos para a Paz (SIPRI24), de Estocolmo, indicou que o 

consumo em 2008 só na América do Sul foi de US$ 48 bilhões, 6% a mais que em 

2007, representando um aumento de 50% na última década.  

As tensões regionais são subjacentes a essa renovação do material bélico: 

cada vez que um país se arma, o vizinho anuncia novas aquisições. (LAFUENTE, 

2009). 

O principal foco de tensão está entre a Venezuela e a Colômbia. Este país 

adquiriu a maior quantidade de armamentos e o mais sofisticado, e possui o 

segundo maior efetivo das FA depois do Brasil, que aumentou seu gasto militar em 

142% nos últimos dez anos. O orçamento colombiano de defesa em 2008 foi de US$ 

5,5 bilhões, 13,5% a mais que o de 2007.  

Diante do reequipamento militar por parte do governo de Álvaro Uribe, o 

exército de Hugo Chávez também passou a comprar armamentos. Uma das 

aquisições que causou mais polêmica foi a de 100 mil fuzis AK-103, compatíveis 

com os que eram utilizados pelas FARC25. 

                                                           
23 Foram levados em consideração os gastos só até 2008, tendo em vista a diminuição dos 
investimentos em defesa a partir desse ano, devido à crise econômica mundial. 
24

 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) é um instituto internacional independente 
dedicado a pesquisas sobre conflitos, armamentos, controle de armas e desarmamento. Fundado em 
1966, o SIPRI realiza pesquisas de dados, análises e recomendações, baseando-se em dados 
abertos, políticas e interesse público. 
25 A partir de 2001, as FARC foram classificadas pelos Estados Unidos como grupo narcoterrorista. 
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Por seu turno, a Colômbia também demonstra preocupação com as compras 

de armamentos por parte da Venezuela, principalmente devido à incerteza quanto 

aos consumidores finais dos produtos, levando o governo colombiano a se mostrar 

favorável a mecanismos que monitorem as compras venezuelanas de armas.  

As compras de Chávez da Rússia, Belarus, China e Espanha ultrapassaram 

em apenas três anos US$ 6,7 bilhões, número que logo poderá ser superado, pois 

os anúncios de novas aquisições são constantes, sempre com a Rússia como 

principal fornecedor. (LAFUENTE, 2009). 

No entanto, segundo dados oficiais, é o Equador que lidera os gastos 

militares, em termos relativos, na América do Sul, com 10,7% do orçamento nacional 

destinado à área bélica, contra 9,3% da Colômbia.  

O governo de Hugo Chávez investiu US$ 4 bilhões em armamento russo 

para, segundo o venezuelano, combater a ameaça da ajuda militar americana à 

Colômbia. O Equador está comprando 24 aviões de guerra brasileiros e seis aviões 

israelenses, e a Bolívia abriu uma linha de crédito de US$ 100 milhões com a Rússia 

para comprar armas. (Correa questiona capacidade da Colômbia de controlar uso de 

bases, 2009). 

Não é possível que agora se concentrem tantos aviões, tanto aparato 
técnico-militar na Colômbia. Isso não é contra as FARC, não é contra o 
narcotráfico, é contra a região. Temos a obrigação de rejeitá-lo, para 
defender a dignidade dos bolivianos e de toda a América do Sul.  
Pode ser que alguns presidentes [sul-americanos] não aceitem, mas estou 
seguro de que os povos lutarão contra o império, contra a dominação, 
contra a submissão e a escravidão... (Presidente da Bolívia diz que FARC 
são o “melhor instrumento” dos EUA, 2009). 

 
Cabe ressaltar que, analisando-se os gastos militares em relação ao PIB, é a 

Colômbia que, dentre os países objeto deste trabalho, incluindo o Brasil, dedica 

maior parte de seu orçamento efetivamente à aquisição de aparato militar, sendo 

que os demais países gastam grande parte de seus orçamentos com as folhas de 

pagamento de seus efetivos, pensões e aposentadorias. 
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Gráfico 1: Estrutura de gastos em defesa (2008). 
Fonte:http://www.nuevamayoria.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1130&Itemid=30. 
Acesso em: 20 mar. 2011. 
 

BROMLEY e PERDOMO (2005) alertam que a aquisição de tecnologia militar 

não supõe uma ameaça para a estabilidade e segurança de uma região. Todavia, a 

difusão de tecnologia militar traz uma série de riscos e, mais ainda, determinados 

sistemas de armamentos adquiridos em certos contextos podem ter um efeito adver-

so na estabilidade regional. 

ORTIZ (apud BROMLEY e PERDOMO, 2005), acredita que a tentativa de ad-

quirir poder militar por parte de Chávez objetiva sustentar seu projeto ideológico, e 

uma falsa percepção de superioridade pode ajudá-lo em sua busca de uma política 

externa mais agressiva. 

A América Latina é uma região em que a compra de armas por um país pode 

ter consequências potencialmente desestabilizadoras ao equilíbrio e à segurança 

regionais. A aquisição de material de guerra é sempre vigiada e os diferentes Esta-

dos habitualmente compram armamentos para evitar ou responder ao que percebem 

como desigualdade em suas capacidades bélicas. 
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Os efeitos dessas compras nas dinâmicas regionais sul-americanas, apesar 

de despertarem reações temerosas quanto à escalada de uma corrida armamentis-

ta, não parecem conduzir a região a tal processo. No entanto, podem contribuir para 

manter as tensões nas relações interestatais e, com isso, impedir avanços para a 

integração regional. 

Um dos principais acordos para limitar as tensões causadas pela aquisição de 

armas, a Convenção Interamericana sobre Transparência nas Aquisições de Armas 

Convencionais26, pela qual os Estados devem reportar todas as suas aquisições mili-

tares em até 90 dias de seu recebimento, não foi ratificada pela Colômbia e pela Bo-

lívia. Apesar de a Venezuela ter ratificado essa Convenção, bilateralmente Colômbia 

e Venezuela não têm investido na formalização de acordos sobre a aquisição de ar-

mas, o que impede que a sub-região avance na implementação de medidas de forta-

lecimento da confiança que poderiam contribuir para reduzir potenciais fontes de de-

sentendimentos. (PAGLIARI, 2009). 

Outra crise atual no subcontinente diz respeito ao acordo militar entre a 

Colômbia e os EUA.  

“A Colômbia tornou-se refém dos EUA e seu porta-voz no subcontinente. Em 

consequência, a situação é explosiva e o país permanece em constante conflito com 

a Venezuela, podendo se transformar em conflito armado27”. 

... crise regional causada pelo acordo militar que Bogotá quer fechar com os 
Estados Unidos e que permite aos americanos utilizar bases militares em 
seu território... O acordo dividiu a América do Sul e causou alerta entre a 
maioria dos países... (UNASUL adia debate sobre bases militares dos EUA; 
Colômbia comemora, 2009). 
 

No que diz respeito a este acordo, as maiores críticas vieram do Equador e da 

Venezuela, que acusam a medida de representar uma ameaça para a estabilidade 

regional. “Ventos da guerra começaram a soprar”, afirmou em 10 de agosto de 2009 

o presidente venezuelano Hugo Chávez, na Cúpula da UNASUL. Chávez e o colega 

boliviano, Evo Morales, queriam que a UNASUL incluísse uma condenação à 

Colômbia pelo pacto com os americanos, mas o pedido não encontrou apoio nos 

países mais moderados. (UNASUL adia debate sobre bases militares dos EUA; 

Colômbia comemora, 2009). 

                                                           
26 Celebrada na Cidade da Guatemala, em 7 de junho de 1999, entrou em vigor internacional em 21 
de novembro de 2002. 
27 Palestra ministrada na ECEME pelo Professor Antônio Carlos Peixoto, em 4 de abril de 2008. 
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O acordo entre a Colômbia e os Estados Unidos para o uso de sete bases 
militares colombianas disparou o nervosismo de muitos mandatários sul-
americanos. Mas os ventos de guerra vislumbrados pelo presidente da 
Venezuela, Hugo Chávez, são outro episódio, nem por isso menos 
importante, no agitado tabuleiro militar sul-americano. Desde então, em 
apenas um mês, a Venezuela aumentou suas encomendas à Rússia, o 
exército equatoriano adquiriu novo material de Pequim... (LAFUENTE, 
2009). 
 

A alegada falta de transparência do acordo, que foi considerado um fator de 

desestabilização na região, levou, assim, à convocação imediata de uma reunião no 

âmbito da UNASUL pela Bolívia, Equador e Venezuela, a fim de discutir o problema. 

A tensão entre os dois países aumentou desde que o presidente 
venezuelano, Hugo Chávez, alertou seus compatriotas para a possibilidade 
de uma guerra por causa do acordo militar entre Colômbia e Estados 
Unidos e pediu para que estivessem preparados. Chávez vê o convênio, 
que permite a militares americanos o uso de bases colombianas, como uma 
ameaça para seu país e a região. 
[...] 
As relações entre Colômbia e Venezuela estão “congeladas” desde agosto 
por decisão de Chávez. (Colômbia diz que evitará “provocações” da 
Venezuela na fronteira, 2009). 
 

Em relação ao assunto, Hugo Chávez, em sua coluna de imprensa “As Linhas 

de Chávez”, afirmou em 30/08/2009 que  

A Colômbia não poderá oferecer garantias de segurança a ninguém, assim 
que os Estados Unidos usarem sete bases militares colombianas... E, por 
conseguinte, a paz na região sul-americana está e estará perpetuamente 
ameaçada. (Chávez diz que Colômbia não pode oferecer segurança sobre 
acordo com EUA, 2009). 

 
Além disso, o governo venezuelano preocupa-se com o desequilíbrio de 

poder militar em relação à Colômbia, como decorrência da implantação do Plano 

Colômbia e seus reflexos no balanço regional do poder. Para a Venezuela, a 

presença dos EUA na Colômbia é vista como ameaça à sua estabilidade e 

segurança, sendo que o discurso norte-americano de securitização tem sido 

autenticado internamente pelo governo colombiano, aumentando ainda mais a 

tensão nas relações interestatais regionais.  

As sete bases colombianas que serão utilizadas são: Palanquero, Larandia, 

Tolemaida, Malambo, Apiay, Cartagena e Málaga. Segundo o discurso oficial 

colombiano, a presença norte-americana no país visa apoiar ações de combate ao 

narcotráfico e às FARC. O documento do acordo menciona o princípio da não 

intervenção em problemas internos de outros países, mas é vago sobre as 

atividades a serem realizadas conjuntamente entre EUA e Colômbia. 
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A desconfiança sobre os planos norte-americanos na região aumentou em 

novembro de 2009, com a divulgação de um documento no qual o Pentágono 

afirmou que a ocupação da base em Palanquero possibilita aos EUA ter presença 

regional em uma área onde existem “governos antiamericanos”. O acordo é um dos 

motivos que levaram Chávez a congelar as relações diplomáticas com a Colômbia. 

Tendo em vista essas atitudes do governo venezuelano, o governo 

colombiano registrou uma queixa formal na OEA contra as ingerências de Chávez 

em suas políticas, bem como apresentou ao Conselho de Segurança da ONU uma 

nota de protesto por ameaças do Poder Executivo da Venezuela. 

... o Equador, a Venezuela e a Bolívia mantiveram sua postura mais radical, 
de total recusa à presença militar americana... o presidente venezuelano 
Hugo Chávez insistiu em sua retórica já conhecida e denunciou que o uso 
de bases militares na Colômbia faz parte de uma estratégia global de guerra 
idealizada pelos Estados Unidos. (UNASUL quer que Obama esclareça pre-
sença de tropas americanas na Colômbia, 2009). 
 

Também em relação à guerrilha colombiana, há outros pontos de tensão no sub-

continente. Em discurso proferido na cúpula da UNASUL, em 28 de agosto de 2009, o 

presidente Álvaro Uribe chamou a atenção para a ausência de condenação às ativi-

dades de guerrilhas e paramilitares na Colômbia por parte dos países da América 

Latina, afirmando: 

... no caso da Colômbia, a guerrilha e os paramilitares surgiram com decla-
rações teóricas e terminaram como mercenários do narcotráfico... Preocu-
pa-nos muitíssimo que não haja rigor para tratar estes grupos por seu nome 
– terroristas. Preocupa-nos que em alguns discursos se tenham esses gru-
pos como aliados políticos, que estes grupos possam se esconder em terri-
tórios fora da Colômbia e venham desses territórios para cometer atentados 
na Colômbia e regressem a esses territórios para se esconder, que estes 
grupos encontrem armas provenientes de outros países... (Uribe descarta 
convocar Obama para falar sobre acordo militar, 2009). 
 

A Colômbia acusa o governo de Hugo Chávez de apoiar as FARC, permitindo 

que o território venezuelano sirva de abrigo para os guerrilheiros colombianos; no en-

tanto, não existem provas concretas dessa ajuda ou de qualquer outro tipo de auxílio da 

Venezuela para as FARC. 

Em relação ao assunto, o Ministério da Defesa colombiano destaca que a luta in-

terna contra a guerrilha, em particular as FARC, é um dos pontos que tem gerado dis-

cordâncias do país com seus vizinhos, principalmente com a Venezuela. As razões   

elencadas para esses problemas são: o movimento de populações deslocadas; as    

agressões ao meio ambiente, pelo uso de desfolhante nas plantações de coca; e a in-
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vasão de territórios estrangeiros pela guerrilha ou mesmo por tropas governamentais 

colombianas. 

Uma questão que foi responsável por um grande aumento de tensão na região 

foi a ofensiva militar colombiana, em 1º de março de 2008, no território do Equador   

(Operação Fénix), durante as operações de repressão ao narcotráfico. O exército da 

Colômbia bombardeou um acampamento das FARC, resultando na morte de Raul Re-

yes, o número dois do comando, além de duas dezenas de outros guerrilheiros. 

A chamada Operação Fênix, mais do que o estopim de nova crise política com 
contornos militares nos Andes, inaugurava a doutrina do ataque preventivo na 
América do Sul, aprofundando as diferenças políticas e ideológicas entre a Co-
lômbia – maior aliado dos Estados Unidos da América na região – e seus vizi-
nhos andinos. (Política Internacional e Política Externa Brasileira, 2010). 

 
No dia 2 de março de 2008, o Equador expulsou o embaixador colombiano 

como reação pela invasão de seu território e, ato contínuo, o presidente Hugo Chá-

vez repudiou veementemente a invasão, determinando o envio de tropas no valor de 

dez batalhões para a fronteira com a Colômbia. Segundo o próprio presidente, para 

evitar a invasão da Venezuela e garantir sua soberania. 

No dia 3 de março, a crise se agravou, pois o presidente da Colômbia, Álvaro 

Uribe, anunciou que, no computador particular de Raul Reyes, encontrado durante a 

operação, havia registro de ligações das FARC com o governo equatoriano. De ma-

neira análoga, o presidente Uribe denunciou o aporte de 300 milhões de dólares do 

governo venezuelano para as FARC. Como consequência, o embaixador colombia-

no na Venezuela foi expulso pelo presidente Hugo Chávez, que determinou também 

o fechamento da fronteira entre os dois países. (MONTEIRO, 2009). 

O desdobramento da crise demonstrou o potencial desestabilizador que as 

FARC possuem nas regiões andina e amazônica, bem como o quão mal resolvidos 

estão os problemas fronteiriços e territoriais nesta área. Esta complexa conjugação 

de interesses é motivo de preocupação com os possíveis desdobramentos de con-

tenciosos políticos na região da antiga Grã Colômbia. 

... mesmo tendo sido a crise resolvida uma semana depois... depois de fa-
zer uso da diplomacia interamericana, o incidente serviu para lembrar, de 
maneira clara, que a velha agenda de disputas fronteiriças, de incidentes 
militarizados e do papel das forças armadas ainda não foram superados na 
América Latina. (MARES, 2008). 
 

Após o ataque colombiano a guerrilheiros das FARC em território equatoriano, 

a Venezuela e o Equador aproveitaram o incidente para se defender e mostrar que a 

atuação desse grupo narcoterrorista há muito transcende o território da Colômbia e é 
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capaz de por em perigo a estabilidade da região. Reivindicaram a atuação em con-

junto de forças verdadeiramente democráticas para detê-lo.  

Em 10 de março de 2009, o então Ministro da Defesa e atual presidente co-

lombiano, Juan Manuel Santos, afirmou que as Forças Armadas da Colômbia perse-

guirão os grupos terroristas onde quer que se encontrem, dando a entender que vio-

larão a soberania de outros países, se necessário. Tal declaração provocou a rea-

ção imediata do presidente Hugo Chávez, que chamou o ministro colombiano de  

inimigo da Venezuela e exigiu a sua destituição do cargo, o que não foi atendido pe-

lo presidente Álvaro Uribe. 

O próprio presidente colombiano, em um evento público em 3 de maio de 

2009, acusou as FARC pelo assassinato, em 29 de abril de 2009, de oito soldados 

no Departamento de La Guajira, sendo que a inteligência militar colombiana indicou 

que o grupo narcoterrorista das FARC que os assassinou saiu do território da 

Venezuela e lá se refugiou depois do assassinato. No mesmo evento, Uribe exigiu 

maior empenho da Venezuela para prender os guerrilheiros das FARC que se 

escondem no país. (Uribe insiste que Chávez capture chefes das Farc na 

Venezuela, 2009). 

Em 13 de novembro de 2009, três militares da Guarda Nacional Venezuelana 

foram detidos por autoridades colombianas no departamento (estado) de Vichada, 

no leste do país, e entregues ao governo venezuelano. 

Para ABREU (2007): 

Os problemas internos colombianos – derivados da narcoguerrilha – são de 
natureza transnacional e, portanto, passíveis de transbordamento. Tanto a 
guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias Colombianas (FARC) quanto 
o narcotráfico trazem implicações de toda ordem para o Brasil, o Equador, o 
Peru e a Venezuela.  
 

Segundo OLIVEIRA (2008), Venezuela, Costa Rica e México servem para la-

vagem de dinheiro do narcotráfico, uma das fontes de recursos das FARC. Além 

disso, para o autor, Chávez dá forte apoio ideológico e político ao grupo, que tem no 

México e na Costa Rica firmas de fachada.  

O próprio presidente Hugo Chávez afirma que sua simpatia por movimentos 

guerrilheiros é antiga e apoia qualquer movimento revolucionário de esquerda. 

(CHÁVEZ, 2007). 

Em sua palestra em 18/09/09 na ECEME, o General Álvaro destacou a 

ligação do narcoterrorismo das FARC, com certeza, com o governo da Venezuela e, 
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provavelmente, com o governo do Equador. Por sua vez, o Tenente-Coronel Allão, 

em palestra proferida no mesmo ano, reforçou a afirmação de que a Venezuela 

passou 300 milhões de dólares para as FARC em 2008.  

Um fator que contribui para a regionalização do conflito é o de que as frontei-

ras secas entre Venezuela e Colômbia, cobertas por floresta amazônica, são per-

meáveis e de difícil vigilância, permitindo o trânsito das FARC pelos países.  

Esta regionalização das FARC tem potencial para agravar os antagonismos 

históricos e as atuais diferenças ideológicas entre Colômbia e Equador/Venezuela. 

(MONTEIRO, 2009). 

Situações como a ocorrida na crise diplomática entre Equador e Colômbia, 
em que o Presidente Hugo Chávez participou ativamente, projetando poder 
face à Colômbia, podem facilmente sair do controle e evoluir para algo mui-
to mais grave como um conflito armado. Caso a Venezuela continue condu-
zindo seus assuntos externos desta forma agressiva e invasiva nos assun-
tos de seus vizinhos, os riscos de deflagração de um conflito regional au-
mentam, podendo trazer graves consequências, em particular, na região da 
antiga Grã Colômbia. (MONTEIRO, 2009). 
 

ALI (2008) afirmou que o presidente Álvaro Uribe, da Colômbia, participava 

dos planos norte-americanos para isolar a Venezuela.  

O ex-vice-presidente venezuelano, José Vicente Rangel, relatou uma 

operação conjunta EUA-Colômbia para infiltrar paramilitares colombianos, inclusive 

alguns atiradores de elite, na Venezuela, com o intuito de assassinar líderes locais 

do governo e figuras destacadas da oposição, de forma que cada lado culpasse o 

outro, criando-se um estado de emergência nacional. (ALI, 2008). 

Esse autor também citou um editorial do jornal francês Le Monde, de 18 de 

agosto de 2004, segundo o qual “deve-se ter calma nesta região terrivelmente volátil 

e especialmente em um país que é o quinto maior exportador de petróleo”.  

Chávez e Uribe, a dupla estranha, são dois governantes condenados a não 
se entender... Ambos encarnam um certo pragmatismo patriótico e por isso 
sabem encenar dramáticas reconciliações quando convém, sobretudo 
porque Colômbia e Venezuela, sim, realmente precisam uma da outra. Mas 
agora o que querem é lutar, e vão fazê-lo muito bem... Os dois ocupam os 
extremos mais distantes de uma disputa pela América Latina... 
(BASTENIER, 2009). 
 

Segundo LEAL (2009): 

... a solução pacífica para o caso também é viável. Ambos sabem que o 
conflito armado seria bastante desgastante para os dois países. A Venezue-
la atravessa momentos de instabilidade política e social, em virtude das re-
formas centralizadoras promovidas pelo presidente Hugo Chávez; dificulda-
des econômicas, em razão da excessiva dependência das exportações de 
petróleo; além da pendência territorial com a Guiana, no outro extremo do 
seu território. Do outro lado, a Colômbia atravessa momento de maior esta-
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bilidade social e de consolidação das instituições democráticas. As FARC 
têm sido combatidas e reduzidas com êxito. Uma guerra com o vizinho po-
deria alterar todo esse quadro favorável. 

 
Para o Centro de Estudos Estratégicos do Estado-Maior do Exército (EME), 

no seu estudo “Conflitos na América do Sul: consequências para o Exército Brasilei-

ro/2022” (BRASIL, 2006), o principal risco de conflito entre os países sul-americanos 

vem de disputas pelo controle de riquezas naturais, como gás, petróleo, terra e pelo 

acesso ao mar. Os focos mais tensos estão na região andina e amazônica (Bolívia x 

Brasil; Bolívia x Peru x Chile; Venezuela x Colômbia e Venezuela x Guiana).  

Além disso, a motivação da migração pode transformar minorias nacionais em 

alvos fáceis para retaliações, ocasionando novo ciclo de tensões. É o caso dos bra-

sileiros na Bolívia e no Paraguai, o que envolve a questão crucial da terra e da re-

forma agrária.  

Cenários da América do Sul para os próximos quinze anos apontam para 
diversas possibilidades de conflitos, a maioria deles oriundos de problemas 
socioeconômicos que abrem caminho à ação do crime organizado e à ma-
nipulação política demagógica. Esses riscos envolvem inclusive a possibili-
dade de ingerência de potências de fora do continente. (BRASIL, 2006). 

 
La sumatoria de confusos incidentes armados en zonas fronterizas selváti-
cas podría contribuir al escalamiento de tensiones, en lugares donde ya se 
encuentran desplegadas fuerzas armadas y policiales, las que operan per-
manentemente contra de fuerzas irregulares, bandas de narcotraficantes y 
contrabandistas, en un complejo escenario al que se incluye a personas 
desplazadas, refugiados y etnias locales que procuran sus propias reivindi-
caciones. (OSACAR, 2009). 
 

Ainda segundo OSACAR (2009), uma nova violação de soberania nacional 

nos moldes da que ocorreu quando a Colômbia atacou um acampamento das FARC 

no Equador pode provocar um efeito dominó em toda a região. Os países, mesmo 

não envolvidos diretamente, reforçariam suas fronteiras, como prevenção ao ingres-

so de civis refugiados ou para impedir o uso militar de seu território. 

Ante el supuesto de una nueva agresión contra Ecuador, Venezuela como 
mínimo concentraria fuerzas sobre su frontera con Colombia, si el atacado 
fuere Venezuela, Ecuador haría lo mismo com Colombia. En cualquiera de 
los casos, Perú también reforzaría su frontera con Ecuador y Brasil no po-
dría dejar de hacer lo mismo ante esta situación, por tener fronteras comu-
nes con todos menos Ecuador... Hasta Guyana tendría razones para ajustar 
sus planes militares, dado que parte de su territorio es reclamado histórica-
mente por Venezuela. (OSACAR, 2009). 
 

No entanto, se começar um conflito armado no ambiente sul-americano, 

mesmo com enfrentamentos iniciais intensos e emprego de importantes forças con-

juntas, se não houver ajuda externa para algum dos lados, as operações seriam de 

baixa intensidade. Apesar das situações poderem escalar, não parece provável que 
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possa ocorrer um conflito bélico generalizado de características convencionais, com 

a aplicação de todo o poder militar, execução de operações terrestres, navais e aé-

reas, convocação de reservistas e mobilização do poder nacional.  

Também não se poderiam prever quais seriam os objetivos estratégicos em 

um conflito desta magnitude, a não ser que sejam antigos territórios reclamados his-

toricamente ou zonas de valor econômico. E, se tais objetivos forem conquistados, é 

duvidoso que se tenha capacidade de consolidá-los, devido aos reduzidos meios mi-

litares dos países, à pressão da comunidade internacional e à intervenção imediata 

de organismos como ONU, OEA e UNASUL.  

A menos que seja recebida ajuda exterior, as capacidades militares não pode-

riam sustentar uma guerra prolongada, sem graves consequências para as gerações 

futuras.  

No obstante, no parece factible evitar que durante un corto lapso, se desar-
rollen operaciones militares, con uso limitado de personal y medios, ejecu-
tando operaciones terrestres con unidades de infantería de selva, de asalto 
aéreo y fuerzas especiales, con apoyo aéreo táctico y algunas incursiones 
aéreas sobre objetivos estratégicos, además de enfrentamientos navales 
como resultado de lós bloqueos de rutas marítimas y fluviales. Pero ante la 
probable involución del conflicto a uno de baja intensidad, este quedaría es-
tancado, con líneas de contacto difusas, reducido a enfrentamientos de 
pequeñas fracciones esporádicos, con escasas definiciones sobre el terreno 
y una prolongación imprevisible en el tiempo. (OSACAR, 2009). 

 
Para o diplomata CÔRTES (2010), “hoje em dia, em nossa região, dificilmente 

ocorrerá um conflito armado que dure mais do que alguns dias. Quem ocupou 

terreno já está ganhando, e aí vai parar para discutir”. 

James Lockhart-Smith, especialista em América Latina do IISS, em resposta à 

pergunta: “o senhor crê que a polarização política e ideológica na América do Sul 

possa levar o subcontinente a um conflito nos próximos anos?” respondeu que 

A diplomacia do microfone e a retórica latino-americana divergem muitas 
vezes das razões estratégicas reais. Apesar disso, o risco de um conflito 
não é desprezível. O cenário mais provável envolveria Venezuela e 
Colômbia. A afinidade do presidente venezuelano, Hugo Chávez, com as 
Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) e a proximidade do 
presidente colombiano, Álvaro Uribe, com os EUA tornam esse risco 
plausível. Se as FARC fizerem algum grande ataque com armas que 
tenham vindo da Venezuela, isso poderia ter um grave efeito. As outras 
ameaças estão ligadas ao narcotráfico, mais do que a conflitos interestatais. 
(in CHARLEAUX, 2010). 
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Figura 6: Possíveis conflitos no subcontinente sul-americano. 
Fonte: Revista Veja (2009). 
 
O senador e ex-Presidente da República Fernando Collor de Melo, 

atualmente membro integrante da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional (CREDEN) daquela casa de leis, ao discursar no plenário em junho de 

2007 colocou as impressões de um ex-chefe de Estado sobre a Venezuela e outros 

países fronteiriços com o Brasil:  

Hoje, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, quero chamar a atenção da 
Casa para a grave situação política do entorno brasileiro, que inspira 
fundada preocupação. Não se pode minimizá-la. Ver normalidade onde há 
sinais evidentes de crises potencialmente danosas aos interesses 
brasileiros. Nossa política externa não pode assistir sem reagir, como 
exigem as circunstâncias, à manipulada disseminação de sentimentos 
antibrasileiros. 
O governo venezuelano, que vem aumentando sua influência na Bolívia, 
Equador e Argentina, elevou o patamar de sua ação ao propugnar uma 
aliança militar no âmbito da ALBA (Alternativa Bolivariana para as Américas) 
e dedica-se, freneticamente, à aquisição de armas. Por outro lado, no 
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Uruguai, temos crescente insatisfação com o MERCOSUL e, no Paraguai, a 
insatisfação com o Acordo de Itaipu. Em três desses países, Bolívia, 
Uruguai e Paraguai, temos o agravante de numerosa população brasileira já 
estabelecida na região fronteiriça. Na fronteira com a Colômbia, as 
incursões das FARC já se tornaram rotina, são bem conhecidas as 
dificuldades do governo vizinho em controlar a guerrilha. 
Pode-se ver, claramente, que um arco de instabilidade cerca o país. Não 
podemos deixar de estar preparados, tanto no âmbito diplomático quanto de 
defesa, para enfrentar esses problemas, cumulativos e simultâneos, que 
surgem de nosso entorno. (MELO, 2007). 

 
Os focos de tensão, ao influenciarem no relacionamento entre os países sul-

americanos, trazem reflexos também à segurança do subcontinente, pois a ativação 

de mecanismos de defesa coletiva depende do grau de integração regional 

existente. Por outro lado, uma área de fricção trará reflexos mais negativos à 

segurança da América do Sul, quanto maior for a possibilidade de eclosão de um 

conflito armado entre as nações que se atritam. 

Esses pontos de fricção existentes na América do Sul influem de maneira 
direta no relacionamento entre os países envolvidos e de maneira indireta 
no relacionamento entre todos os países da área. Além disso, o rumo dos 
acontecimentos que marcam o desenvolvimento de cada questão pode 
causar desdobramentos que irão afetar a segurança dos países envolvidos, 
de seus vizinhos e, num sentido mais amplo, de todo o subcontinente. 
(OLIVEIRA, 1986). 

 
É possível notar uma consolidação do eixo estratégico-militar VENEZUELA 
e CUBA. Tal aliança está sendo justificada como uma reação desses dois 
países à evolução de possíveis planos, tendo como hipótese de conflito a 
invasão do seu território pelos colombianos, com o apoio dos EUA. (MI-
RANDA28, 2010). 
 

Ainda segundo MIRANDA (2010), pode-se visualizar ações por parte do 

governo bolivariano de Hugo Chávez que atentem contra a soberania de outros 

países, como o financiamento, por meio de petrodólares, de simpatizantes 

ideológicos na América do Sul e no Caribe (Equador, Bolívia, Nicarágua, Honduras, 

oposição colombiana, eleições peruanas, Argentina e até mesmo o Brasil).  

Para PAGLIARI (2009), os conflitos de fronteira não resolvidos provocam 

discrepâncias entre os países, agravadas pela influência de atores externos, e a 

ascensão de líderes políticos com projetos de governo ideologicamente diferentes 

também traz situações de ruptura, sendo exemplo as recorrentes tensões entre os 

governos colombiano e venezuelano após a implantação do Plano Colômbia. 

                                                           
28 General-de-Brigada, fez o Curso de Estado-Maior na Venezuela de 22/07/1997 a 20/07/1998 e foi 
Adido Militar na Embaixada do Brasil na Venezuela de 08/02/2004 a 08/02/2006. Resposta à 
pesquisa de campo. 
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A fragmentação de posicionamentos políticos entre os atores relevantes da 

região traz a impossibilidade de se estabelecer um arranjo continental, um plano de 

ação cooperativo entre os diversos Estados. 

A invasão do territorio do Equador, por parte da Colômbia, para a captura 
de guerrilheiros em 2008, e a assistência militar entre Equador e Venezuela 
contra a Colômbia em decorrência dessa situação, além dos acordos de co-
operação militar da Venezuela com Bolívia e Cuba, ressaltam as discrepân-
cias de posições entre o governo venezuelano e colombiano. Enquanto a 
Colômbia, especialmente a partir do governo Uribe, executa uma política em 
consonância com a estratégia dos Estados Unidos na região, a Venezuela, 
sob o governo Chávez, se opõe frontalmente à política norte-americana. 
(PAGLIARI, 2009). 
 

As condições do contexto sul-americano em que se destacam a militarização 

do conflito colombiano, com a implementação do Plano Colômbia; o estabelecimento 

de governos contrários aos EUA em países produtores de petróleo e gás, que têm 

mantido relações tensas com Washington; instabilidades políticas e sociais internas; 

e o estabelecimento de bases de operações e de vários radares, que ampliaram a 

área monitorada e descentralizaram a presença militar norte-americana na região, 

representam importantes mudanças pelas quais passa o ambiente sul-americano, 

assim como desafios à conformação da estabilidade regional. 

No entanto, movimentos de aproximação entre os países têm sido 

estabelecidos, por meio de acordos de cooperação militar e de defesa mútua, 

demonstrando as possibilidades de cooperação no subcontinente.  

Por outro lado, a modernização dos aparatos bélicos de vários Estados da 

região; a aproximação com potências extrarregionais em questões militares (Rússia 

e Irã com a Venezuela, Israel com a Colômbia, e França com o Brasil); o 

ressurgimento de questões de fronteira; e a conformação de bases militares norte-

americanas na Colômbia – em substituição à base de Manta no Equador, para além 

da já estabelecida presença militar dos EUA em território colombiano em 

decorrência da luta antidrogas – demonstram as várias questões de ruptura que se 

estabelecem no cenário sul-americano. (PAGLIARI, 2009). 

Assim, verifica-se que é de opinião de alguns autores, acima mencionados, 

que a região andina, em razão de interesses concretos diferentes, não tem 

avançado na adoção de medidas de fortalecimento da confiança, perdurando um 

clima de desconfiança resultante de discussões originadas internamente e em 

consequência, principalmente, da presença militar dos Estados Unidos. Persistem 
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rivalidades fronteiriças, como a que existe entre Venezuela e Colômbia, agravadas 

pela incidência de fatores como os ilícitos transregionais. 

Segundo o Heidelberg Institute for International Conflict Research29, na Ale-

manha, que produz o relatório anual denominado Barômetro dos Conflitos, em 2010 

só ocorreu um conflito violento de alta intensidade no subcontinente sul-americano, 

que foi o conflito na Colômbia, entre o governo e as FARC (Anexo A, Figura 8).  

O Instituto relata, ainda, que, como nos anos anteriores, a insegura e tensa 

situação econômica em vários países das Américas Central e do Sul representa a 

maior fonte de instabilidade nas Américas. Além disso, recursos e 

sistemas/ideologias foram as causas predominantes de conflito, seguidos por 

território (Anexo B, Gráfico 3). (HEIDELBERG, 2010). 

                                                           
29

 Para o Instituto, conflito é o “confronto de interesses (diferenças de posição), sobre valores 
nacionais de alguma duração e magnitude entre pelo menos dois partidos (grupos organizados, 
estados, grupos de estados, organizações) que estão determinados a perseguir seus interesses e 
atingir seus objetivos”. (HEIDELBERG, 2010, tradução nossa). 
Também segundo o Instituto, as categorias dos conflitos são: territorial, secessão, descolonização, 
autonomia, sistêmico/ideológico, poder nacional, predominância regional, poder internacional, recur-
sos e outros.  
No Anexo D (Quadro 7) está descrita a classificação dos conflitos de acordo com sua intensidade. No 
entanto, a própria publicação ressalta que a intensidade de cada conflito é mostrada nas tabelas na 
maior intensidade atingida durante o ano, podendo haver períodos em que não houve nenhuma situ-
ação conflitiva. 
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4 BOLIVARIANISMO 

 
Chávez ha dicho, que la revolución Bolivariana, a diferencia de la chilena de 
Allende, es una revolución pacífica pero no desarmada, haciendo abierta 
alusión a la mayoría de la tropa y oficiales de nuestra Fuerza Armada 
Nacional que comparten la revolución bonita. 
... el período pre revolucionario bolivariano, el cual se expresaría y 
concretaría en el año 98 a través del triunfo electoral de Hugo Chávez y con 
él, la instauración del modelo de democracia participativa y protagónica 
como instrumento político de empoderamiento del poder popular por parte 
del pueblo soberano. (BONILLA-MOLINA, 2009). 
 

O Bolivarismo representa a visão pan-americana concebida por Simón Bolívar 

(1783-1830), venezuelano que dirigiu a luta pela independência da Venezuela, 

Colômbia, Peru, Bolívia e Equador. 

Bolívar, em vários de seus escritos (cartas e proclamações), defendeu a 

necessidade de união dos países americanos face à possível contra-ofensiva da 

Espanha, apoiada pela Santa Aliança. Não desanimou de lutar pela fraternidade 

pan-americana e, em dezembro de 1824, enviou nota circular aos govemos 

daqueles países convidando-os a se reunirem para organizar uma confederação. 

(VILELA, 2008). 

Na prática, tornou-se o líder da libertação da Grã Colômbia, que reunia as 

antigas colônias espanholas do Vice-Reino da Nova Granada e da Capitania-Geral 

da Venezuela. A independência da Grã Colômbia foi proclamada em 1819, após 

uma longa campanha que reuniu cerca de 2.500 homens em marcha pela cordilheira 

dos Andes. Bolívar foi aclamado presidente da recém-proclamada república. 

(VILELA, 2008). 

Durante 15 anos, comandou uma épica resistência ao Império espanhol, 
liderando uma série de longas marchas através dos Andes que não têm 
paralelo na história anticolonial e, em 1825, finalmente, conseguiu expulsar 
os vice-reis e capitães-gerais do exército espanhol. (ALI, 2008). 
 

No entanto, encontrou dificuldades para manter o controle sobre o vasto 

território da Grã Colômbia. A sua unidade estava sendo ameaçada por divisões 

internas e movimentos separatistas. Desta forma, o sonho de Bolívar de uma nova 

república federalista nos moldes dos EUA foi gradualmente sucumbindo aos 

interesses particulares de grupos que não respeitavam os princípios liberais 

defendidos pelo principal líder da independência dos países hispano-americanos.  

Por iniciativa de Bolívar, os governos americanos reuniram-se no Congresso 

do Panamá, com sessões entre 22 de junho e 15 de julho de 1826. Considerado por 
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diversos historiadores como a primeira grande manifetação do Pan-Americanismo, o 

Congresso do Panamá aprovou: 

a. Um Tratado de União, Liga e Confederação Perpétua entre os Estados 

hispano-americanos; 

b. A cota que caberia a cada país para a organização de uma força militar de 

60.000 homens para a defesa comum do hemisfério; 

c. A adoção do princípio do arbitramento na solução dos desacordos 

interamericanos; 

d. O compromisso de preservar a paz continental; e 

e. A abolição da escravidão. 

Ao Congresso compareceram apenas os representantes da Grã Colômbia, 

Peru, México e Províncias Unidas de Centro-América.  

Em 1830, no mesmo ano após a morte do criador, terminou a Grã Colômbia, 

fragmentada em três Estados: Venezuela, Equador e Colômbia, à qual se integrava 

o Panamá. Seus esforços no sentido de unir o Peru e a Bolívia foram infrutíferos 

diante da resistência oposta pelo profundo regionalismo daquelas sociedades sul-

americanas. (O PAN-AMERICANISMO, 2000). 

No entanto, os ideais do Pan-Americanismo bolivarista foram reafirmados em 

novos congressos reunidos para discutir assuntos diversos dentro do espírito de 

solidariedade continental. Dessas reuniões, o Brasil e os EUA foram excluídos: os 

Estados Unidos, por causa de seu expansionismo territorial, envolvendo inclusive a 

anexação de terras mexicanas; e o Brasil, devido a suas constantes intervenções no 

Prata, políticas essas contrárias à solidariedade continental.  

Com representantes da Bolívia, Chile, Peru, Equador e Colômbia reuniu-se a 

Conferência de Lima (1847). Nela foram tratados princípios do Direito americano, 

intervenção, agressão, reparações, limites, como também dispositivos práticos sobre 

comércio, navegação fluvial, serviços postais e consular, extradição. 

Em 1856, celebrou-se a Conferência de Santiago, quando o Peru, o Chile e o 

Equador firrnaram o compromisso de estabelecer a união da “grande família 

americana”. No mesmo ano, Chile e Argentina concluíram acordo comercial 

estabelecendo o fim das barreiras alfandegárias entre os dois países, a chamada 

“cordilheira livre”, que funcionou até 1868. 

Por iniciativa peruana reuniu-se a Segunda Conferência de Lima (1864), a fim 

de estabelecer uma confederação de caráter defensivo. Peru, Bolívia, Chile, 
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Colômbia, Equador, Guatemala, Argentina e Venezuela concordaram em organizá-

la, pois se sentiam ameaçados pelas frequentes intervenções estrangeiras que se 

processavam no continente e constituíam um perigo à segurança dos Estados 

americanos.  

Animados de sentimentos pan-americanos bolivaristas, outros congressos 

reuniram juristas sul-americanos: Lima (1874), Caracas (1883) e Montevidéu (1888). 

Em Montevidéu chegou a se projetar um Código Interamericano, incluindo questões 

comuns do Direito Internacional e Privado. 

Desse modo, apesar dos fracassos ocorridos, os ideais do Pan-Americanismo 

bolivarista lançaram as bases da solidariedade continental assentada em posição de 

igualdade entre todos os Estados. 

Por sua vez, o presidente Hugo Chávez, da Venezuela, que chegou ao poder 

em 1999, mudou o nome oficial de seu país para República Bolivariana da 

Venezuela, em uma homenagem ao libertador. Segundo Chávez, seu governo 

constitui um processo revolucionário de caráter bolivariano. 

Chávez chegou à presidência com grandes ambições em matéria de política 

externa. Seu objetivo é nada mais nada menos do que realizar o sonho bolivariano 

de unir os povos da América Latina. (COIMBRA, 2009). 

Desta forma, trouxe novamente ao centro do imaginário popular a figura de 

Simón Bolívar, o chamado “Pai da Pátria”, de quem diz que herdou o nacionalismo, 

o espírito revolucionário e o discurso de união entre os povos da América. O antigo 

anticolonialismo foi transformado em um anti-imperialismo, uma ideia de que o país 

deve ser independente, sem aceitar determinações externas de nações poderosas e 

opressoras. Para que este ideário ganhasse consistência, os EUA tornaram-se o 

alvo mais frequentemente utilizado em seus discursos.  

... o uso estratégico dos símbolos da nacionalidade, com destaque para o 
uso do discurso e do legado bolivariano, adquire no projeto de Chávez certa 
singularidade. A figura de Bolívar permite que tal símbolo da nacionalidade 
venezuelana se transforme em uma espécie de fonte de legitimidade e de 
autoridade do ator político individual – Hugo Chávez. Tal estratégia, dessa 
forma, transcende o simples apelo, atingindo o ancestralismo. A 
recuperação do discurso bolivariano, em um país onde a figura e o exemplo 
de Bolívar continuam moldando muito a nacionalidade venezuelana, tem 
uma eficácia política importante, na medida em que oferece a um discurso 
abstrato um sentido concreto. Chávez tem feito do discurso bolivariano um 
instrumento concreto de ação política. (VILLA, 2005, p. 160). 
 

A trajetória de Hugo Chávez até a presidência explica como se tornou 

revolucionário. No início da carreira, após terminar seus estudos na Academia 
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Militar, foi classificado em um Batalhão de Caçadores, Batallón de Cazadores 

“Manuel Cedeño” de Barinas, que era uma base de luta antiguerrilha.  

Posteriormente Chávez sería trasladado, junto al Batallón de Cazadores 
“Manuel Cedeño” al Oriente del país, específicamente a Cumaná donde se 
le asigna la tarea de combatir la subversión de los Frentes Antonio José de 
Sucre (Bandera Roja, marxista leninista dirigida por Carlos Betancourt) y 
Américo Silva (FAS) perteneciente a Bandera Roja pro-chino-albanesa 
(liderada por Gabriel Puerta Aponte). Fueron años de lucha interior que 
contribuirían a moldear el pensamiento  “no alineado” de Chávez, que le 
permitirían entender la necesidad de construir un proyecto de liberación 
nacional auténticamente nuestramericano. (BONILLA-MOLINA, 2009). 

 
Os vários combates armados de que participou contra colunas guerrilheiras 

fizeram-no ganhar o respeito pelos revolucionários. Também o contato com o 

trabalho social nas comunidades rurais que serviam de base de apoio à guerrilha e 

os estudos de textos de Mao, Ho Chi Min, Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Torres, 

Marx, Engels, Mariategui, entre outros, aumentaram os questionamentos de Chávez 

sobre a validade da causa que defendia. Além disso, o irmão de Hugo Chávez, Adán 

Chávez, membro do Partido da Revolução Venezuelana (partido radical de 

esquerda), introduziu-o nas ideias do pensamento socialista.   

La infiltración de las fuerzas guerrilleras por parte de agentes del gobierno, 
la compra de delatores y/o el contacto directo con mandos rebeldes tiene 
tres incidencias. La primera le permite constatar que mientras los políticos 
en el poder viven de manera ostentosa, la gran mayoría de los cuadros y 
bases revolucionarias sostienen un modo de vida austero. Segundo, la 
preocupación nacionalista de las fuerzas insurrectas, que constituye un 
puente, un punto de contacto con el nacionalismo militar. Tercero, la 
coherencia de los planteamientos de transformación que manejan los 
alzados en armas en contraposición a la incoherencia de las propuestas del 
stablismenth.  
[...] 
... un importante sector de revolucionarios comienza a plantearse un tercer 
camino para alcanzar el poder e iniciar un proceso estructural de 
transformaciones en la sociedad venezolana. Es innegable que Chávez 
realizo inteligencia y contrainteligencia antisubversiva. Pero en un momento 
de ese recorrido la tenue línea divisoria que caracteriza esta actividad se 
diluyó y comenzó a construirse una alianza cívico-militar. Por otra parte, el 
pretexto de la contrainteligencia, de sacarle datos al enemigo, 
indispensables para su derrota, le daba cobertura al proceso de maduración 
de la conciencia del militar institucional al militar revolucionario. A nuestro 
modo de ver, de conjunto, ese proceso de interacción social, en un 
momento histórico de transformaciones y de revisiones paradigmáticas 
posibilitó la maduración revolucionaria del líder bolivariano.  
[...] 
... el FLN

30
 implementó un plan de penetración de la Fuerza Armada 

Nacional que pasaba por (a) la incorporación de militantes como cadetes y/o 
reclutas; (b) el inventario de los oficiales y sub-oficiales con tropas en el 
país, análisis que pasaba por su ubicación ideológica y simpatias; (c) la 
politización de los estudiantes de la academia militar. Penetración que 

                                                           
30 Fuerzas de Liberación Nacional. 
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procuraba captar cuadros para sumarlos a un plan conspirativo de asalto al 
poder. (BONILLA-MOLINA, 2009). 

 
Segundo GARRIDO (2002), o projeto de Revolução Bolivariana nasceu em 

1964. Em 18 de outubro, o Comitê Regional de Montanha aprovou, com o 

conhecimento das FALN31 e do Comando Geral da Frente Guerrilheira José 

Leonardo Chirinos, um informe sobre a situação político-militar do país. Este 

documento foi elaborado por Douglas Bravo e Elías Manuitt, que se encontravam no 

comando da luta guerrilheira na serra de Falcón. Este foi o primeiro escrito sobre o 

conceito de fusão entre setores revolucionários da guerrilha e das Forças Armadas 

Nacionais (FAN) do país. 

O trabalho de inserção da guerrilha nas FAN foi estimado a curto e longo 

prazos. De acordo com esta estratégia, seria a longo prazo para acumular quadros e 

recursos materiais para o momento insurrecional, evitando queimá-los em ações 

inoportunas. A curto prazo, para fazer das Forças Armadas fontes provedoras de 

armamentos, recursos logísticos e informações para o movimento revolucionário. 

No final dos anos 1970, surgiram os primeiros grupos radicais bolivarianos no 

Exército e na Força Aérea, constituídos, sobretudo, de jovens tenentes, que se 

encontravam informalmente e discutiam a situação do país e das FA. A estes 

juntaram-se alguns oficiais mais velhos, que tinham ligações com grupos da luta 

armada dos anos 1960, e integravam a organização clandestina ARMA (Aliança 

Revolucionária de Militares Ativos). (ALI, 2008). 

Em 1977, Chávez formou o Exército de Libertação do Povo da Venezuela, 

expressando sua decisão de avançar na construção de uma referência organizativa 

insurgente que contribuiria para a transformação da realidade política venezuelana. 

Este se tornou um embrião do Movimento Bolivariano Revolucionário - 200 (formado 

em 1982), o qual estabeleceu o ano 2000 como o ano da tomada de poder. 

(BONILLA-MOLINA, 2009). 

A liderança do MBR-200 sustentava a necessidade de obter primeiro o poder 

nacional para, a partir daí, desenvolver o projeto político bolivariano. Os movimentos 

sociais e distintas formas de participação e organização popular eram considerados 

como forças independentes e essenciais ao projeto político representado pelo 

Movimento, que convergiam para a articulação em uma grande Frente Bolivariana. 

                                                           
31 Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. 
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A comienzo de los ochenta a la par que se consolidaba la clase media 
fueron surgiendo cinturones de miseria, sectores sociales excluidos de los 
beneficios de la renta petrolera que constituyeron el inicio de fuertes 
bolsones de resistencia contra lo injusto y por la propia sobrevivencia.  
[...]  
Con el incremento de la pobreza crítica, la marginalidad y la exclusión 
social, la escena estaba servida en función de configurarse un cuadro pre 
revolucionario como consecuencia directa de la acrecentada deuda social. 
(BONILLA-MOLINA, 2009). 
 

Pode-se dizer que o movimento bolivariano teve como uma de suas causas o 

Caracazo, revolta da população em 1989 contra a política neoliberal do presidente 

Carlos Andrés Pérez, violentamente reprimida pelas forças do governo. Tal 

repressão acelerou os debates dentro do corpo de oficiais do Exército venezuelano 

para a tomada do poder pelo movimento bolivariano.  

Em 4 de fevereiro de 1992 irrompeu a revolução, com um levante militar lide-

rado por Chávez. Os objetivos militares foram alcançados, mas politicamente não 

houve sucesso, pois não ocorreu o levante em massa da população, conforme se 

planejara. Houve delatores que traíram a rebelião, informando o Alto Comando Mili-

tar da tentativa de golpe. 

O golpe foi tramado com o intento de prender o presidente Carlos Andrés Pe-

rez e a cúpula das forças armadas. O movimento MBR-200 agiu simultaneamente 

em quatro cidades venezuelanas: Maracaibo, Caracas, Valência e Maracay. 

Na operação, denominada Ezequiel Zamora, um dos heróis da história do pa-

ís, três objetivos foram traçados pelos conspiradores: tomada do Palácio Miraflores, 

da residência oficial La Casona e da base aérea Francisco de Miranda em Caracas. 

... vários grupos de militares haviam tomado posições estratégicas nas últi-
mas horas, não só em frente a Miraflores, mas também diante de La Caso-
na e da base aérea generalíssimo Francisco de Miranda, no bairro de La 
Carlota. Trata-se de um aeroporto militar, onde está localizado o Comando 
Geral da Aviação. O objetivo era controlar o tráfego aéreo sobre a cidade. 
No mesmo momento, ocorriam ações semelhantes diante de guarnições, 
quartéis e aeroportos de Maracaibo, Valência e Maracay. Em poucos instan-
tes, os rebeldes tornaram-se senhores da situação nessas localidades... 
(MARINGONI, 2004). 
 

A reação do governo foi imediata, sendo que 12 horas após o levante os re-

voltosos estavam derrotados. Chávez e outros militares foram presos por 2 anos na 

prisão de Yare, onde o futuro presidente se dedicou a estudos sobre a sociedade 

venezuelana e estabeleceu contatos com líderes de movimentos populares organi-

zados.  

Ao analisarmos as razões para a tentativa de golpe em 1992, percebemos 
que em seu bojo encontra-se a falência das instituições representativas da 
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Venezuela, a corrupção nas Forças Armadas, a estreita relação da CTV32 
com partidos e estruturas governamentais e a incapacidade dos partidos po-
líticos, tanto da direita quanto da esquerda, em apresentarem uma alternati-
va ao caos econômico e social. (ARAUJO, 2009). 
 

Uma das primeiras vezes em que Chávez colocou o Bolivarianismo como 

base ideológica de seu projeto de governo deu-se durante sua prisão. Organizar 

comitês bolivarianos pareceu ser a forma mais eficaz de manter o movimento que 

fracassara militarmente, mas ainda poderia vencer politicamente. 

Em 1997, Chávez lançou-se como candidato à presidência, através do 

Movimento Quinta República (MVR), movimento político bolivariano que uniu os 

setores rebeldes da sociedade e venceu as eleições de 1998. 

Nace un símbolo de la otredad ciudadana, que reconfigura el imaginario 
rebelde del pueblo y se convierte en elemento clave para entender y 
interpretar los futuros acontecimientos en las dinámicas políticas, sociales, 
económicas, culturales y religiosas nacionales: Hugo Rafael Chávez Frías. 
(BONILLA-MOLINA, 2009). 
 

Na sua campanha para a presidência, Chávez instituiu a necessidade de uma 

Revolução Bolivariana, com reformas sociais e políticas radicais – redistribuição de 

terras e uma nova Constituição – para uma transformação estrutural do sistema 

político e da vida cotidiana das pessoas.  

Es decir la Revolución Bolivariana es un proceso colectivo de construcción 
que sintetiza luchas, experiencias y combates por la dignidad, justicia, 
equidad y compromiso social del Estado a partir de la mirada solidaria de 
los más humildes. Chávez es hijo pródigo de este recorrido histórico de 
resistencias populares. Allí reside la mayor legitimidad de su mando y la 
razón social de su liderazgo revolucionario continental.  
[...] 
La Revolución Bolivariana no es un proceso nuevo, por el contrario 
constituye la síntesis de resistencia a la opresión y el poder constituido que 
ha librado nuestro pueblo contra la conquista, la colonización, contra el 
Fordismo y el Estado de Bienestar Keynesiano, contra las políticas 
imperialistas de sustitución de importaciones y reparto de los mercados y 
ahora contra el neoliberalismo. (BONILLA-MOLINA, 2009). 
 

O objetivo de campanha de Chávez era o de formar uma agenda para 

alcançar o modelo de democracia participativa, então denominada Agenda 

Alternativa Bolivariana, com ênfase, segundo ele, na educação e participação dos 

processos sociais nas decisões públicas.  

A ausência de um programa fez com que a orientação política do Polo Patrió-

tico33 ficasse balizada na Agenda Alternativa Bolivariana. Nela coexistiam pontos  

                                                           
32 Central de Trabalhadores da Venezuela. 
33

 O Polo Patriótico era composto pelo MVR, MAS (Movimento ao Socialismo), PPT (Partido Pátria 
para Todos), MEP (Movimento Eleitoral do Povo), PCV (Partido Comunista Venezuelano), Gente E-
mergente, PST (Partido Socialista de los Trabajadores), Acción Agropecuaria e Nuevo Régimen De-
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apresentadores mais de um enunciado geral de problemas e alternativas do que um 

programa verdadeiro.  

Em linhas gerais, apresentava orientações que viriam a ser implementadas 

por Chávez ao chegar à presidência, tais como: a luta pelo bem-estar da população 

e ética na política; a defesa de um Estado forte e intervencionista, abalizador das 

necessidades básicas dos indivíduos; o fortalecimento da democracia participativa; e 

a necessidade da integração latino-americana, que garanta a soberania e a inde-

pendência das nações do continente. 

Os polos estratégicos de desenvolvimento sobre os quais a Revolução 

Bolivariana decidiu concentrar seus esforços a partir de 1999 foram: 

 
Quadro 3 – Polos estratégicos de desenvolvimento da Revolução Bolivariana. 
Fonte: BONILLA-MOLINA (2009). 

 
Como base para formulação da nova constituição, foi expedido um 

documento de autoria presidencial intitulado “Ideias fundamentais para a 

Constituição Bolivariana da V República”, sob cuja orientação as comissões 

permanentes da Assembleia Nacional Constituinte formularam os artigos.  

Com este cenário, o ambiente tornou-se totalmente favorável para que as 

medidas idealizadas por Chávez pudessem ser aprovadas e inseridas na nova 

constituição. (PÁDUA, 2008). 

                                                                                                                                                                                     
mocratico. O termo “Polo Patriótico” foi designado para expressar a contradição entre os interesses 
internos e os fatores internacionais que estrangulavam a vida econômica e política do país e do con-
tinente, e a necessidade de se resolver esta contradição para solucionar o problema da pobreza. 

1. Económico1. Económico

2. Social 2. Social 

3. Político3. Político

4. Territorial4. Territorial 

5. Internacional 5. Internacional 

Construir la democracia 
bolivariana. 

Desarrollar la economía 
productiva.

Alcanzar la equidad 
social. 

Ocupar y consolidar 
el territorio. 

Fortalecer la soberanía 
nacional y promover un 
mundo multipolar.

Objetivos

Construir la democracia 
bolivariana. 

Desarrollar la economía 

productiva.

Alcanzar la equidad 
social. 
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A administração de Chávez à frente da Venezuela, a par de ganhar apoio das 

massas populares, tendo em vista sua política assistencialista, angariou a oposição 

de diversos setores da sociedade, devido à sua intromissão em vários ramos da 

estrutura nacional. 

Militar e político, Chávez não é um cientista político ou filósofo e, portanto, 

jamais definiu o conceito de “bolivariano” de acordo com o seu ponto de vista. Fora o 

nacionalismo que caracteriza o discurso do presidente venezuelano, é impossível 

verificar o que há de “bolivariano” em suas práticas, marcadas pelo populismo, o 

antiamericanismo e o autoritarismo. (CHÁVEZ, 2009). 

Chávez se autodefine como un revolucionario Bolivariano, etiqueta que 
escapaba de los cánones establecidos para catalogar a los líderes de 
gobiernos. No obstante, que en los comienzos designó un gabinete 
ecléctico, compuesto por elementos de extrema derecha, de izquierda, ex 
militares, progresivamente fue estableciendo un perfil mucho más nítido 
para aquellos que ocuparon altas responsabilidades de gobierno: militares 
conjurados, tecnocracia progresista y revolucionarios de izquierda. 
(BONILLA-MOLINA, 2009). 
 

Aparentemente, Chávez visa apenas angariar prestígio pessoal utilizando-se 

do nome de Simón Bolívar. Ao mesmo tempo, procura unir as lutas de 

independência do passado com suas posições beligerantes em relação aos Estados 

Unidos, cujo presidente faz questão de ofender sempre que pode. (CHÁVEZ, 2009). 

A partir de 2000, Chávez assumiu um papel de liderança na Organização dos 

Países Exportadores de Petróleo34 (OPEP), promovendo iniciativas no sentido de 

regular os preços e quotas petrolíferas praticados por aquele organismo. O preço do 

barril foi alavancado, o que ajudou a erguer as finanças públicas venezuelanas. 

A partir de 2001, foram formados os círculos bolivarianos35, organizações 

sociais de base para a resistência e reconstrução nacionais. 

... o presidente Hugo Chávez criou os círculos bolivarianos para dar capila-
ridade à sua revolução, criando agentes de difusão do pensamento bolivari-

                                                           
34 Organização internacional, fundada em 1961, integrada por 11 países que, no seu conjunto, são 
responsáveis pelo fornecimento de uma parte significativa do petróleo consumido pela economia 
mundial. Os membros da OPEP são: Argélia, Venezuela, Indonésia, Irã, Iraque, Qatar, Kuwait, Líbia, 
Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Nigéria. Disponível em: 
<http://www.infopedia.pt/$organizacao-dos-paises-exportadores-de>. Acesso em: 19 ago. 2011. 
35

 Criados em 17 de dezembro de 2001, no 19º aniversário do MBR-200. Estatutariamente, os círcu-
los bolivarianos são grupos organizados, formados por sete a onze pessoas, oriundos das associa-
ções de bairros, núcleo de pequenos produtores e grupos politizados, que se reúnem para discutir os 
problemas da sua comunidade, canalizá-los para o organismo competente e buscar a solução. Fun-
cionam à concepção de assembleias populares, em que se discutem, sobretudo, matérias de interes-
se local e problemas do dia-a-dia. Além disso, são responsáveis por manter discussões sobre a dou-
trina bolivariana e realizar sua divulgação pela sociedade. (UCHOA, 2003). Em 2004 já se somavam 
190 mil círculos, estimando-se mais de 1,3 milhões de pessoas atuando neste movimento.  
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ano que alcançam os pequenos recantos da sociedade onde os pesados 
braços do Estado não podem chegar.  
[...] 
Calcula-se que quase 2 milhões de pessoas estão envolvidas nestes círcu-
los, cuja boa parte de seus membros integram as milícias paramilitares e 
que em breve receberão os armamentos comprados pelo governo junto à 
Rússia e Espanha. (UCHOA, 2003).  
 

A proliferação dos círculos não está necessariamente sob controle do gover-

no. Eles se espalham rapidamente pelo país, juntamente com as mais de 200 rádios 

e TVs comunitárias, com o objetivo de defender o que foi conquistado até então, 

mas também ir criando alternativas de decisões e cooperativismo para além do con-

trole estatal. Ao explicar as razões dos avanços da revolução bolivariana, o presi-

dente Hugo Chávez afirmou: “o elemento fundamental é a organização popular; eu a 

colocaria em primeiro lugar36”.  

O movimento bolivariano, no entanto, ao contrário do que possa parecer, não 

é homogêneo, havendo setores que conformam hoje a ala radical da chamada 

“esquerda bolivariana”, defendendo o conceito de poder popular exercido 

diretamente pela população, indo além do controle do aparelho de Estado. Alguns 

coletivos político-sociais vêm da histórica Paróquia (distrito) 23 de Enero, como o 

Simón Bolívar, Alexis Vive, La Piedrita, Tupamaros37 e Lina Ron. Outros são 

movimentos mais amplos, como as Comunidades al Mando, Misión Boves, Frente 

Campesino Ezequiel Zamora e a ANMCLA (Associação de Meios de Comunicação 

Alternativos). (ROCHA, 2009). 

Todos eles se dividem pelo tipo de estrutura interna (se vertical ou horizontal) 

e na relação com o Executivo. Existe certa independência política frente ao governo 

e lealdade inquestionável ao processo bolivariano. Todos estes grupos têm 

militantes mortos em seu histórico, boa parte deles executados pela repressão 

política da chamada 4ª República (até 1998), justificando-se a intransigência com a 

oposição. Não são raros os conflitos (ainda não violentos) destes coletivos com o 

aparato governista, dominado por dirigentes chamados de “direita endógena”. 

(ROCHA, 2009). 

A América Latina tem passado por mudanças políticas na última década 
que resultam em novas configurações de poder. Alguns países passaram a 
adotar modelos políticos de caráter nacionalista, anti-imperialista e antineo-
liberal, visando à construção do socialismo do século XXI e uma maior coo-

                                                           
36 Brasil de Fato, abril de 2004. 
37 O Movimento de Libertação Nacional - Tupamaros (MLN-T), ou simplesmente Tupamaros, foi uma 
organização de guerrilha urbana uruguaia, que operou nas décadas de 1960 e 1970, durante a 
ditadura civil-militar no Uruguai. 



86 

 

peração entre as nações latino-americanas. Atualmente, Cuba não repre-
senta sozinha uma alternativa de esquerda para a região. Governos como o 
da Venezuela, Bolívia e Equador buscam construir alternativas que possam 
por fim a séculos de expropriação, colonização e dependência perante as 
nações imperialistas. Verifica-se também o fortalecimento de importantes 
movimentos sociais em vários países da América Latina, como o dos zapa-
tistas no México, os movimentos indígenas na América Andina, o MST no 
Brasil, dentre outros. (COIMBRA, 2009). 
 

A expressão “Socialismo do Século XXI” foi propagada pelo teórico alemão 

radicado no México, Heinz Dieterich, conselheiro do governo de Hugo Chávez, na 

Venezuela. Os principais aspectos do Socialismo do Século XXI são a substituição 

da economia de mercado pela economia de valor democraticamente planejada; do 

Estado classista por uma administração de assuntos públicos a serviço das maiori-

as; e da democracia plutocrática pela democracia direta. (DIETERICH, 2005). Seu 

primeiro degrau, segundo ele, é a Revolução Bolivariana. 

De acordo com DIETERICH (2005, p. 39-50), o Socialismo do Século XXI é 

uma proposta de revisão do socialismo marxista do século XIX, e busca uma civili-

zação onde as maiorias da sociedade global tenham maior grau de decisão nas ins-

tituições econômicas, políticas, culturais e militares que regem suas vidas. 

Além disso, para aquele autor, o novo manual venezuelano, “Defesa Integral 

da Nação”, marca o nascimento da doutrina militar da revolução venezuelana. Deci-

didamente antiamericano, o manual avoca a fusão do Exército e das pessoas, fun-

cionando estrategicamente como parte de uma defesa integrada durante conflitos 

assimétricos.  

El Socialismo del siglo XXI representa la profundización y extensión del 
socialismo em todas las direcciones: nacionalización y socialización de 
distintos rubros de la producción y de los servicios; difusión y enseñanza de 
una ética socialista que destrone definitivamente al individualismo; 
reforzamiento de la auto producción; consolidación de relaciones de 
intercambio con nuestros vecinos del sur basadas en la cooperación, la 
solidaridad y la complementariedad. El camino es largo, pero es el camino, 
Venezuela ya divisa la cruz del sur, punteadora del rumbo hacia el 
socialismo del siglo XXI. (COIMBRA, 2009). 
 

Segundo COIMBRA (2009), “a América Latina neste início de milênio está se 

transformando no laboratório do novo socialismo”. 

Para Chávez, a Revolução Bolivariana seria a transição para a implantação 

do Socialismo do Século XXI na América Latina. DIETERICH (2007) explica que es-

se processo de revolução seria marcado pelas seguintes macrodinâmicas: a revolu-

ção anti-imperialista; a contrarrevolução neoliberal e a pretensão de se chegar a 

uma sociedade socialista do século XXI.  
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O presidente venezuelano, desde o início de 2007, tem buscado intensificar 
as reformas rumo ao Socialismo do Século XXI, a partir de cinco eixos cen-
trais38: 1) a “Lei Habilitante”, que oferece poderes especiais ao poder execu-
tivo, durante um período de 18 meses, em diversos assuntos, como a eco-
nomia e a segurança pública; 2) a Reforma Constitucional, atribuindo as 
mudanças jurídicas necessárias ao novo socialismo, como o regime eco-
nômico, a reeleição presidencial ininterrupta, reformas fiscais e do código 
comercial, a regulação dos ganhos empresariais, as mudanças de diferen-
tes formas de propriedade privada e coletiva, incluindo as empresas de be-
nefício social, as empresas de cogestão, etc.; 3) a reforma educacional, 
mediante a construção de uma educação popular, capaz de transformar os 
costumes e valores morais capitalistas e individualistas em valores sociais e 
humanitários; 4) uma nova geometria nacional para reorganizar o poder ter-
ritorial; 5) a criação de um quarto poder (poder popular), a fim de romper 
progressivamente com a estrutura rígida do estado burguês, concebida por 
Montesquieu39. (COIMBRA, 2009).  
 

O Governo Bolivariano da Venezuela tem, dessa forma, buscado implementar 

o socialismo do século XXI, através de reformas e propostas que se chocam com o 

projeto imperialista-neoliberal.  

Dentre as principais reformas e propostas políticas que caracterizam a Revo-

lução Bolivariana, pode-se, assim, destacar: a estatização das principais indústrias e 

segmentos considerados estratégicos para a nação (energia, petróleo, comunica-

ções); a consolidação do poder popular, por meio dos conselhos comunitários, fa-

zendo avançar a democracia participativa; a implementação de reformas estruturais, 

como a reforma agrária e a reforma urbana; e a criação da ALBA-TCP40 (Aliança Bo-

livariana para os Povos de Nossa América – Tratado de Comércio dos Povos41) que, 

diferentemente da ALCA, busca integrar todas as nações latino-americanas, econô-

mica, cultural e socialmente.  

Cabe ressaltar que a Revolução Bolivariana na Venezuela, foco deste estudo, 

tem influenciado outras revoluções em curso no subcontinente sul-americano, que 

seguem o mesmo princípio ideológico: a Revolução Democrática e Cultural na Bolí-

via de Morales e a Revolução Cidadã no Equador de Correa. 

Os governos de Evo Morales na Bolívia e Rafael Correa no Equador têm 

muitas semelhanças em relação ao Governo de Hugo Chávez na Venezuela. Da 

mesma forma que este, aqueles governos buscam viabilizar alternativas de 

desenvolvimento que rompam com o neoliberalismo, através de mudanças 

econômico-estruturais, como a nacionalização de empresas estratégicas, a criação 

                                                           
38 Anexo 5, Figura 9. 
39

 “Claro-escuros Bolivarianos”. Ana Maria Sanjuan. Artigo da Revista Le Monde Diplomatique. Brasil, 
outubro de 2007, p. 11. 
40 Doravante abreviada como ALBA. 
41 Antiga Alternativa Bolivariana para as Américas. 
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de novas Constituições Federais e a ampliação dos investimentos nos setores 

sociais.  

Além disso, os três presidentes assumiram o poder em decorrência das lutas 

populares e indígenas, que adquiriram grandes proporções, em consequência de 

uma série de governos corruptos e neoliberais que, por várias décadas, ampliaram a 

concentração de renda e a exploração dos povos pobres do campo e da cidade. 

(COIMBRA, 2009). 

O governo de Chávez contava com a oposição aberta do governo de George 

W. Bush, nos EUA, que o acusou de golpe de estado e financiou o levante 

contrarrevolucionário de abril de 2002, para tirar o presidente venezuelano do poder. 

(BONILLA-MOLINA, 2009). 

La línea de distanciamiento entre el gobierno bolivariano de Venezuela y el 
gobierno republicano de los Estados Unidos es responsabilidad absoluta de 
la administración Bush.  
[...] 
En el año 2002, se producirán dos capítulos que pondrían en evidencia las 
fricciones existentes entre ambos gobiernos. El primero, cuando el gobierno 
imperialista de Bush, en alianza con la oligarquía antinacional activaron el 
golpe de Estado de abril y, segundo, posteriormente con el paro – sabotaje 
de la industria petrolera Venezolana cocinado en Washington. (BONILLA-
MOLINA, 2009). 

 
Para COIMBRA (2009), o golpe planejado pelas elites venezuelanas em 

conjunto com as elites internacionais contra o governo de Hugo Chávez fracassou 

por três motivos: a divisão entre os golpistas, a ampla resistência das classes 

populares e a oposição de um grupo de militares nacionalistas e constitucionalistas. 

La captura de un centenar de paramilitares colombianos en una hacienda, a 
apenas 20 kilómetros de Caracas, deja en evidencia que diversos factores 
como el exilio cubano, el narcotráfico, la oligarquía colombiana, sectores 
«halcones» de Estados Unidos, los dueños de los medios de comunicación 
comerciales, hacen sus esfuerzos para desestabilizar y ocupar militarmente 
Venezuela, uno de los reservatorios de hidrocarburos más grandes de 
Occidente. (AHARONIAN, 2004). 

 
Segundo FLORES (2007): 

A retórica “bolivariana” que vê nos EUA razão para um esquema regional 
daquela natureza [do TIAR] não é corroborada pela América do Sul em ge-
ral... nessas circunstâncias, tal esquema seria mais fonte de atritos que so-
lução de problema inexistente.  
[...] 
Em uma tentativa de evitar que a infecção bolivariana alcançasse 
proporções epidêmicas, os Estados Unidos reduziram marginalmente sua 
pressão sobre outros países para que se adequassem inteiramente às 
exigências imperiais. 
[...] 
Do ponto de vista dos Estados Unidos, o problema de Chávez sempre foi o 
fato de ele atacar em duas frentes. Enquanto Simón Bolívar tomou o poder 
do Império espanhol no século XVIII e lutou pela independência, o 
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venezuelano que adotou o nome do Libertador para o novo movimento 
estava determinado a fazer o mesmo em relação aos EUA. O novo 
bolivarianismo combina um nacionalismo continental e reformas 
socialdemocratas, alimentadas pela renda do petróleo. É essa mistura que 
criou uma hostilidade e uma tensão entre os dois lados. 

 
Para ALI (2008): 

Os próximos dez anos serão decisivos. Se Chávez conseguir transformar a 
Venezuela e criar as bases de uma alternativa regional bolivariana, o futuro 
será turbulento e pode se tornar um pesadelo para aqueles que sonharam 
com um incontestável paraíso neoliberal. 
 
Após Fidel, Chávez, e após Chávez, Morales, e após Morales, nosso 
continente terá outros que empunharão o bastão revolucionário. (CASTRO, 
Fidel apud ALI, 2008, p. 130). 
 

Algumas leis foram promulgadas no contexto da Revolução Bolivariana. Uma 

delas, talvez a mais polêmica de todas, foi a Lei Orgânica da Educação, aprovada 

pela Assembleia Nacional (dominada por chavistas) em 14 de agosto de 2009. Essa 

lei configura a aplicação ao sistema educacional dos princípios socialistas, 

estatizantes, centralizadores e autoritários do Bolivarianismo.  

Especialistas afirmam que a Lei Orgânica de Educação atenta contra institui-

ções como a autonomia universitária, como também desvirtua o próprio conceito da 

educação, fazendo as escolas funcionarem como comunas dentro de uma “doutrina 

bolivariana”. A legislação cria o conceito de “Estado docente” e de educação socia-

lista, eliminando ainda o ensino religioso dos currículos, mesmo de escolas privadas, 

e reduzindo a liberdade de cátedra de professores universitários.  

No bojo desta lei, os meios de comunicação também foram afetados. A mídia 

deve ceder espaço para transmitir programas educativos e pode ser punida por 

veicular conteúdo que, no entender das autoridades, exerça “influência negativa” 

sobre as crianças – algo que abre uma nova porta para o controle da imprensa.  

A ofensiva de Chávez em direção ao Estado bolivariano reduz os espaços da 

liberdade de opinião e confirma o caráter autoritário do regime com que governa os 

venezuelanos. 

As mudanças na sociedade venezuelana eram vistas como uma volta aos 
terríveis velhos dias, um primeiro passo no caminho para o totalitarismo... 
(ALI, 2008). 
 

Segundo alguns estudiosos, a filosofia do MVR, principal partido político da 

Venezuela no início do governo Chávez, não tinha nada de Bolivariana; apenas 

aproveitou-se este termo para tentar mobilizar as pessoas em torno de uma causa 

nacionalista. 
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Os venezuelanos viam Chávez como alguém que condenava os pecados do 
passado e um líder nacional, com uma tradicional mensagem populista 
latino-americana... Mas, gradualmente, após sua eleição, Chávez revelou 
ser algo mais. Ele realmente pensa que é um revolucionário, ele nunca 
acreditou no sistema democrático, e simplesmente usou-o para dar uma 
aparência de legitimidade a suas ideias.  
[...] 
Sob o que chama de “revolução bolivariana”, Chávez tentou colocar sua 
marca pessoal em uma eclética mistura que combina maior intervenção do 
Estado na economia, reforma constitucional e retórica radical. (ALI, 2008, p. 
28). 

 
O alvo dos bolivarianos é a população pobre, para ganhar poder local e 

depois regional, tornando-se um movimento progressivo e Pan Latino-Americano, 

englobando outros movimentos como o MAS Boliviano e o Movimento pela 

República Bolivariana do Equador (MRBE). 

FUCCILLE (2007) observa que esse procedimento transformador (Revolução 

Bolivariana) na Venezuela chavista tem afetado substancialmente as relações exte-

riores e a organização da defesa nacional, com impacto direto no contexto sul-

americano. Em sequência, observa-se o discurso incisivo e belicista de Chávez, a 

quebra do princípio de não intervenção em assuntos de outros Estados, o antiameri-

canismo militante e grandes investimentos na compra de armas para suas forças mi-

litares. 

A Revolução Bolivariana também afeta a esfera da segurança e defesa, uma 

vez que a proposta de transformação é cívico-militar, tratando-se de um processo 

transformador e beligerante que indubitavelmente afeta as relações exteriores e a 

defesa nacional venezuelanas, impactando toda a América Latina. 

De fato, o Bolivarianismo do século XXI permite a identificação do povo com o 

patriotismo, ligado ao sentimento nacionalista, que é realimentado por inimigos 

externos de grande poder que supostamente ameaçam a soberania venezuelana. 

Este ciclo facilita outra vertente do Bolivarianismo que é a constante mobilização 

popular, com a fusão da sociedade e do braço militar do Estado, selando uma 

aliança cívico-militar. 

No V Fórum Social realizado em Porto Alegre em janeiro de 2005, o 

presidente venezuelano Hugo Chávez expôs seu pensamento sobre a defesa 

nacional do seu país: 

Dessa forma, está em marcha uma das linhas mestras da Revolução 
Bolivariana, a união cívico-militar. Agora está sendo colocada em prática a 
nova estratégia de defesa nacional da Venezuela: 
1º O fortalecimento do aparato militar do país; 
2° Fortalecer a união cívico-militar; 
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3° Incrementar a participação popular na defesa nacional, ou seja, a 
população capacitando-se e treinando-se para a defesa do país. 
Os militares devem empunhar suas espadas para defender as garantias 
sociais e a soberania popular. (CHAVEZ apud KONRAD, 2005). 
 

Segundo ALLÃO (2010), na base da pirâmide das FARC encontra-se o 

Movimento Bolivariano, projetado como “a força social capaz de desestabilizar desde 

as ruas ao Estado”, sendo a face do movimento junto à comunidade internacional. 

Prega um discurso de anti-imperialismo americano, de igualdade e bem-estar para o 

povo e unidade latino-americana, possuindo as tarefas de organizar e planejar a 

propaganda psicológica junto às massas. 

De acordo com VILLA (1999), a grande mudança na política externa venezue-

lana a partir de Chávez veio com a defesa da democracia participativa nos fóruns 

internacionais, a qual rompeu com a visão puntofijista42 de democracia representati-

va. A democracia participativa, segundo aquele autor, é a base do Socialismo do 

Século XXI e, por conseguinte, das tensões entre a Venezuela e seus vizinhos. 

Para MARCANO e TYSZKA (2006, p. 285-352), as estratégias de política ex-

terna chavista têm um motivo bem definido: tanto manter internamente quanto ex-

portar a revolução bolivariana, concretizando o antigo sonho de Simón Bolívar de 

unificar a América Latina sob a liderança da Venezuela. 

A história do bolivarianismo na Venezuela é também a história da esquerda 
traída deste país, uma esquerda que passou anos à margem da política ne-
gociada no Congresso e nas instâncias oficiais do poder. Parte dela veio se 
refugiar nos Andes na década de 1960, onde nasceram as primeiras células 
guerrilheiras inspiradas na revolução cubana. Assim nasceu uma ideologia 
que fundia o sonho de Simón Bolívar com as teorias socialistas que, à épo-
ca, se importavam da Europa e da Rússia. (UCHOA, 2003). 
 

SALAS (2001, p. 217) pronunciou-se acerca do movimento bolivarianista na 

Venezuela, indicando que nada mais é do que uma revolução baseada no passado: 

Estamos ante una apropiación nacionalista del pasado, en la cual el sector 
popular mayoritario tiene una recepción diferenciada, en concordancia con 
su perenne situación histórica de opresión. La energía mesiánica del mito 
popular bolivariano es capitalizada por un liderazgo que llama al pasado: 
por un lado pide el renacimiento de una nueva república cobijada bajo los 
ideales bolivarianos de la felicidad a modo de retorno a una edad dorada, al 
mismo tiempo que lo inserta dentro de la esperanza de la revolución. Pero 
al fin de cuentas, una revolución centrada en el pasado. 
 

                                                           
42

 O Pacto de Punto Fijo foi um arranjo entre as principais forças políticas do país (partidos, forças 
armadas, empresários e sindicatos) no final da ditadura de Marcos Pérez Jiménez no ano de 1959. O 
pacto teve como núcleo forte os partidos políticos Acción Democrática e Comitê de Organização Polí-
tica Eleitoral Independente (Copei), representantes da socialdemocracia e da democracia cristã res-
pectivamente. O arranjo conseguiu manter-se por 30 anos (1959-1989) e teve como metas a gover-
nabilidade do sistema político venezuelano e a consolidação da democracia representativa. (VILLA, 
2007). 
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No campo externo, o Bolivarianismo tem um discurso de união dos países 

latino-americanos em torno da ALBA, em um claro contraponto à ALCA proposta 

pelos EUA. Em entrevista a um programa televisivo brasileiro, Chávez respondeu 

sobre o que era o projeto bolivarianista para a região: 

É bolivariana a missão que temos. É san-martiniana. Quer dizer, tem o 
sangue de homens e mulheres que lutaram por um continente de liberdade 
e igualdade. [Antonio Jose de] Sucre, [Bernardo] O’Higgins, [José Inácio] 
Abreu e Lima, o pernambucano. É um projeto que tem duzentos anos. 
Retomamos a ideia dele. Esse é o caminho da liberdade e salvação de 
nossos povos. O outro caminho é o do Consenso de Washington, é o 
caminho do inferno, está mais do que demonstrado matematicamente, 
inclusive. (FRÍAS apud MARKUN, 2005, p. 273). 

 
A ALBA foi fundada em 2003, inicialmente por Venezuela, Cuba, Nicarágua e 

Bolívia, sendo um organismo internacional de cunho notadamente social e 

ideológico, que pretende agregar seus integrantes em torno da Venezuela. Já está 

em sua IX Reunião de Cúpula, que ocorreu em 2010 em Caracas, reunindo os 

chefes de Estado do país sede e da Bolívia, Equador, Argentina, Cuba, Nicarágua e 

outras nações da América Central. Em seu discurso de abertura, Chávez assinalou 

que o que está ocorrendo nos dez anos que se passaram é uma revolução cultural, 

de valores, de ideais e de políticas. (BORJAS, 2010). 

A concretização da ALBA é extremamente importante para que haja de fato 
uma ampla cooperação (econômica, cultural, tecnológica, científica, etc.) na 
América Latina, que possa resultar em novas alternativas de 
desenvolvimento e superação das eventuais disputas de interesses entre as 
nações e romper as barreiras para a consolidação do ideal bolivariano da 
“grande América”. (COIMBRA, 2009). 

 
Para ampliar o alcance de seu projeto de poder, o atual governo venezuelano 

tem promovido e participado de encontros regionais e mundiais relacionados com a 

política de esquerda e a questão social. Em 2003, por exemplo, organizou o I 

Congresso Bolivariano dos Povos, em Caracas, que teve como algumas de suas 

resoluções: criar comitês nacionais para impulsionar o movimento; criar mecanismos 

de comunicação interligando as organizações populares participantes do evento; 

preparar e editar material didático sobre o retorno das lutas populares, com ênfase 

nas batalhas de libertação do continente. (AZAMBUJA, 2007). 

A base do projeto bolivariano vai muito além da região latino-americana ou 
o período de tempo presente. Fundamentalmente, é um esforço para reali-
nhar as estruturas geopolíticas de poder, ajudando a achar um caminho fora 
da dominação global dos EUA para uma estrutura geopolítica mais balan-
ceada, onde os países do Sul da Ásia, África e especialmente América Lati-
na dividam poder em bases iguais com o Norte, na ordem global. (JAMES, 
2006, tradução nossa). 
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Em 2004, foi organizado o II Congresso Bolivariano dos Povos, novamente 

em Caracas, reunindo partidos comunistas, movimentos indígenas, sandinistas, 

grupos ligados aos tupamaros, teólogos da libertação e outros. A declaração final 

exaltou a revolução bolivariana da Venezuela e a socialista de Cuba, reiterando a 

necessidade de manter articulada uma rede de movimentos sociais do continente 

contra as políticas que ameaçam a livre determinação dos povos e sua 

sobrevivência, como as políticas neoliberais e suas variadas vertentes: os tratados 

de livre comércio, a militarização do continente e a exploração dos recursos naturais. 

Um ano depois, 70 mil pessoas de 170 países participaram do Fórum Social 

Mundial de Caracas, com o objetivo de disseminar sua ideologia antineoliberal. 

(MENDONZA, MONTANER e LLOSA, 2007, p. 62). Além de congressos, o governo 

venezuelano fomenta a manutenção de comitês ou células dos círculos bolivarianos 

em diversos países da América Latina. 

Desta forma, vê-se que Chávez influencia os países da região, mesmo 

aqueles que não participam da ALBA. O Peru, por exemplo, acusou o governante 

venezuelano de incentivar as chamadas Casas da ALBA instaladas no país a 

difundir o Bolivarianismo contra o governo federal e a favor dos partidos de 

esquerda. A Missão Milagro de assistência médica cubana, financiada por Caracas, 

já se encontra no país e, de acordo com as informações oficiais de seus 

coordenadores, tem cunho meramente social. (SALAS, 2007). 

Em 2007, a imprensa paraguaia divulgou um Plano Operativo da Venezuela 

para atuar em diversas áreas dentro do Paraguai, a fim de disseminar a revolução 

social e ideológica do Bolivarianismo. Dentre os eixos de ação estão: a transmissão 

dos sinais da empresa de televisão da Venezuela, Telesur, em associação com 

canais locais; a cooperação entre as comunidades indígenas; a promoção da cultura 

venezuelana no Paraguai; a expansão da missão de assistência médica Milagro no 

país; a promoção do intercâmbio turístico e outros. (PLAN OPERATIVO, 2007). 

Hugo Chávez também tem um projeto político para o Brasil, país no qual 

assenta as bases de uma luta revolucionária em prol do Socialismo do Século XXI. 

Em várias capitais brasileiras existem Círculos Bolivarianos e outras unidades de 

apoio à causa chavista, e, em dezembro de 2007, foi realizada a I Assembleia 

Bolivariana Nacional, no Rio de Janeiro, quando foi lançado o Movimento Bolivariano 

brasileiro, uma frente anti-imperialista destinada a transformar o país em uma 

democracia socialista.  
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A organização tem como fachada jurídica a Associação Nacional pela 

Educação Popular e a Cidadania, em cujo nome estão todas as propriedades e 

documentos legais do Movimento Bolivariano. As linhas teóricas do estatuto desse 

organismo repetem o ideário da reforma constitucional que está sendo feita na 

Venezuela, bem como a meta de Hugo Chávez de construir um poder popular para 

formar uma Federação Socialista Latino-Americana. (AZAMBUJA, 2007). 

Trechos do Estatuto do Movimento Bolivariano do Brasil43:  

É uma organização política que se define como bolivariana, guevarista e 
brizolista. Fundamenta na teoria marxista sua visão crítica e revolucionária, 
contra o capitalismo… Se propõe a combater por meio da luta ideológica 
frontal. Utilizaremos todas as formas de luta tendentes à resolução da luta 
de classes que tem como objetivo a tomada do poder. 
[...] 
Lutamos por uma sociedade socialista que prepare as condições para uma 
sociedade sem classes e sem estado: a sociedade comunista. Um 
movimento da luta socialista pela libertação nacional brasileira, pela unidade 
e independência da América Latina. 
 

A sede do movimento situa-se no centro do Rio de Janeiro e se reúne para 

discutir e divulgar os ideais de Simón Bolívar. O grupo, apesar de pouco expressivo 

na mídia brasileira, recebe ajuda do governo venezuelano por intermédio dos 

consulados daquele país no Brasil. Desta forma, o governo de Chávez conseguiu 

acesso às favelas do Rio de Janeiro para obter apoio de moradores favoráveis a seu 

governo.  

Segundo o coordenador brasileiro do movimento, em 2007 havia 

representações dos Círculos em sete estados do país (Rio de Janeiro, Distrito 

Federal, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Bahia e Amazonas). 

(FERNANDES, 2007). 

Em dezembro de 2006, foi fundado no Rio de Janeiro o Partido da Revolução 

Bolivariana Nacional (PRBN), com 109 assinaturas de eleitores de 11 estados. Seus 

integrantes dizem se inspirar em Simón Bolívar e no presidente Hugo Chávez. O 

PRBN intitula-se nacionalista e defensor da economia de mercado com presença 

forte do Estado, e seu presidente é o empresário Paulo Memória, que já foi do 

PMDB e do PT do B. (AZAMBUJA, 2007). 

Para esse autor, “a infiltração ideológica do governo venezuelano no Brasil vai 

muito além do lançamento do livro de Simón Bolívar”. 

                                                           
43 Disponível em: <http://assembleiabolivariananacional2007.blogspot.com>. Acesso em: 15 ago. 
2010. 
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Apesar de os efeitos práticos dessas atividades na região serem ainda pouco 

expressivos, o fato é que o Bolivarianismo está presente em diversos países da 

América Latina, em maior ou menor grau. Isto empresta uma conotação de política 

de expansão ideológica pelo subcontinente, o que não é o desejo do Brasil. 

No âmbito internacional, o governo venezuelano tem buscado promover a 
ideologia bolivariana, através da integração dos países latino-americanos e 
da construção de projetos regionais de caráter anti-imperialista e 
antineoliberal na América Latina, como os projetos de construção da ALBA, 
do Banco do Sul44, da Telesul45 e do Oleoduto do Sul46. O governo 
venezuelano tem buscado estabelecer relações diplomáticas e parcerias 
estratégicas com diversos países, da América Latina e do Oriente Médio, 
inclusive com os países classificados pelos EUA como inimigos, como o Irã, 
o Iraque e Cuba. Por outro lado, a Venezuela tem rechaçado o 
intervencionismo estadunidense na América Latina, como no caso da 
Colômbia. (COIMBRA, 2009). 
 

Segundo COIMBRA (2009), o conjunto de transformações que está ocorrendo 

na Bolívia (Revolução Democrática e Cultural), por exemplo, não acontece no 

mesmo ritmo que as que ocorrem no Equador (Revolução Cidadã) ou na Venezuela 

(Revolução Bolivariana). Como são distintas as realidades históricas, sociais, 

econômicas e culturais destas nações, as suas propostas governamentais também 

têm suas especificidades. Porém, as muitas semelhanças entre as experiências 

institucionais venezuelana, boliviana e equatoriana correspondem a um processo 

específico de transformação geopolítica na América Latina, caracterizado por 

governos nacionalistas, anti-imperialistas e antineoliberais, com amplo apoio popular 

e de movimentos sociais. 

Ainda segundo o autor, Venezuela, Bolívia e Equador passaram a adotar me-

didas políticas semelhantes para saírem da crise social, política e econômica e fazer 

avançar as reformas necessárias à transformação da estrutura política que sempre 

estivera subordinada aos interesses das elites nacionais e estrangeiras.  

Dentre as principais medidas políticas adotadas pelos três governos, desta-

cam-se: a criação de novas Constituições; o empenho em fazer avançar a democra-

cia participativa, através de constantes consultas populares, referendos, ampliação 

da participação política dos movimentos sociais, associações de bairro, “misiones” e 

                                                           
44 Desde 2007, está em fase de construção, sendo uma instituição concebida para financiar projetos 
de desenvolvimento em infraestrutura e de integração comercial regional, com o reconhecimento de 
Argentina, Bolívia, Brasil, Equador, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Entretanto, até o momento, 
apenas quatro dos sete países – Argentina, Bolívia, Equador e Venezuela – ratificaram em seus 
respectivos tratados de congressos internacionais que darão vida a este projeto. 
45 Canal de televisão regional. 
46 Este projeto, que atualmente conta com a participação da Bolívia e dos países do MERCOSUL, 
visa construir um gasoduto desde o Caribe até o Rio da Prata. 
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conselhos comunais (na Venezuela), etc.; a introdução do referendo revogatório, 

que garante ao povo o poder de revogar os cargos escolhidos, em todos os níveis, 

na metade do mandato; a necessidade do controle estatal sobre os recursos natu-

rais e estratégicos, tendo em vista que a maior parte da economia destes três países 

provém dos recursos naturais (petróleo e gás); a plataforma política antineoliberal e 

anti-imperialista; a luta pela integração regional dos países latino-americanos, medi-

ante a criação da ALBA e do Banco do Sul; a defesa dos povos indígenas e demais 

setores excluídos; e a ampliação dos investimentos nos setores sociais, como saú-

de, educação, reforma agrária, previdência social, etc. 

Muito do que está acontecendo na Bolívia e no Equador iniciou-se na Vene-
zuela, como as estatizações de diversas empresas estratégicas, incluindo a 
nacionalização das indústrias petrolíferas, inversamente oposto ao que    
acontece nos países que adotam o modelo neoliberal; a convocação de no-
vas assembleias constituintes e a aprovação popular (mediante a realização 
de referendos) de novas constituições nacionais; a ampliação da democra-
cia participativa, através da ampliação de instrumentos que permitem a par-
ticipação direta da população, como nos referendos revogatórios. Com os 
referendos constitucionais que ocorreram na Venezuela, em 1999, no     
Equador, em 2008, e na Bolívia, em 2009, pela primeira vez na história des-
tes países, a população foi consultada para decidir se aceita ou não sua 
Constituição. (COIMBRA, 2009). 
 
Ele [Hugo Chávez] é radical na busca por transformações estruturais. Com 
um programa que ganha cada vez maior nitidez antineoliberal e um cres-
cente protagonismo das massas populares, ele tem obtido conquistas em 
três áreas nevrálgicas: defesa da soberania nacional e da integração regio-
nal; ampliação da democracia, com novos mecanismos de participação dire-
ta; e priorização dos interesses dos trabalhadores e dos setores excluídos. 
O segredo da vitalidade da revolução bolivariana reside, basicamente, nes-
tes três expressivos avanços. (BORGES, 2004, p. 1). 
 

Segundo ARAUJO (2009), os processos boliviano e venezuelano são revolu-

cionários. Há uma revolução nas formas de agir político e nas estruturas estatais, 

que contam com a atuação dos movimentos como um pilar essencial da arregimen-

tação e implementação de políticas públicas.  

Os movimentos sociais dos dois países também são revolucionários, pois  

apontam para a perspectiva do Socialismo do Século XXI e da democracia participa-

tiva, agindo em consonância com as instituições democráticas em transformação e 

com as agremiações partidárias. Estas revoluções não se apresentam da mesma 

forma que em outros períodos da história. O poder de influência dos atores sociais 

nas ações políticas exercidas por Morales e Chávez e a edificação do novo socia-

lismo fazem com que os dois processos combatam a ordem vigente e revolucionem 

as respectivas sociedades. 
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Ainda segundo aquele autor, os partidos políticos MAS na Bolívia e PSUV na 

Venezuela apontam para a perspectiva revolucionária, sendo centros irradiadores de 

políticas e de tarefas. Buscam formar politicamente quadros revolucionários que   

atuem no desenvolvimento das lutas políticas pela construção da democracia parti-

cipativa e do novo socialismo. 

Hoje, acreditamos que o que se denomina como “nova esquerda sul-
americana” apresenta aspectos programáticos e de construção mais radi-
cais do que os de outrora. A transferência de poder à população via demo-
cracia participativa ou pela criação dos instrumentos de poder popular, con-
selhos comunitários e participação ativa dos sindicatos na elaboração de 
políticas governamentais; o programa de nacionalização dos recursos natu-
rais e utilização das verbas extraídas dessa estatização em políticas socio-
econômicas; a edificação do Socialismo do Século XXI com a participação 
estatal; a organização/solidificação de partidos políticos que visam propiciar 
a continuidade dos presentes processos transformadores; e a relação de 
proximidade com os movimentos sociais, não de uma forma cooptativa ou 
clientelista, mas com a perspectiva de efetiva construção de instrumentos 
transformadores, são aspectos que nos fazem crer na maior radicalidade 
dos presentes processos políticos sul-americanos.  
[...] 
Os presentes processos revolucionários na Bolívia e Venezuela possuem 
dois partidos que reivindicam a acepção revolucionária em seus discursos e 
programa. O MAS e o PSUV buscam desenvolver a luta pela consolidação 
dos processos de ruptura liderados, respectivamente, por indígenas e cam-
poneses, e uma liderança bonapartista com influência de massas. (ARAU-
JO, 2009). 
 

Pelas observações constantes deste item do trabalho, pode-se verificar que o 

Bolivarianismo é um processo bastante controverso e polêmico, que angaria a 

simpatia ou a visão crítica de vários autores e pensadores da atualidade. 

Consubstancia-se em um movimento interno na Venezuela, que tem procurado se 

expandir, por obra de seu presidente, para outros países do entorno regional. 
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5 PERFIL ESTRATÉGICO DA VENEZUELA, BOLÍVIA, EQUADOR, COLÔMBIA E 

GUIANA 

 

5.1 VENEZUELA 

 
O governo venezuelano é uma república presidencialista, dividida administra-

tivamente em 23 estados, 1 distrito federal e 72 dependências federais. O presidente 

é Hugo Rafael Chávez Frías, do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), elei-

to pela coligação Polo Patriótico em 1998 e reeleito em 2000 e 2006.  

Além do partido do presidente, há a coalizão Mesa da Unidade Democrática 

(MUD), composta pelos partidos Social-Cristão (COPEI), Primeiro Justiça, Ação De-

mocrática (AD), Pela Democracia Social (Podemos), entre outros.  

O Poder Legislativo é unicameral, sendo que a Assembleia Nacional é com-

posta por 165 membros. Há ainda os poderes Executivo, Judiciário, Cidadão e Elei-

toral. A Constituição é de 1999. 

Na economia, a moeda é o bolívar forte. O PIB é de US$ 326,5 bilhões e a 

renda per capita de US$ 10.150,00 (dados de 2009). A inflação anual é de 31%, a 

dívida externa de US$ 50,2 bilhões e o desemprego de 6,9% (dados de 2008)47.  

A economia venezuelana vem enfrentando sérios problemas desde 2009, 

com a queda do preço internacional do petróleo, matéria-prima responsável por mais 

de 90% das exportações do país.  

A diminuição de receitas afetou os programas sociais mantidos pelo governo 

de Hugo Chávez e atingiu também as relações externas, que se apoiam na oferta de 

petróleo barato a países aliados. Quinto maior exportador de petróleo do mundo, a 

Venezuela depende fundamentalmente da sua produção. Atualmente, 94% das divi-

sas que ingressam no país são de origem petroleira. 

Quanto à defesa, o Exército venezuelano tem o efetivo de 63 mil homens, a 

Marinha de 17,5 mil e a Aeronáutica de 11,5 mil (dados de 2009). Os gastos com de-

fesa, em 2008, foram de US$ 3,3 bilhões.  

                                                           
47 Fontes de dados dos países: The Europa World Year Book 2010; Relatório do Desenvolvimento 
Humano 2009/2010 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud); Indicadores de 
Desenvolvimento Mundial 2010 – Banco Mundial; Organização Internacional do Trabalho (OIT); e The 
Military Balance 2009 (IISS).  
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O país faz parte dos seguintes organismos internacionais: Banco Mundial, 

Fundo Monetário Internacional (FMI), G-Rio, MERCOSUL, OEA, Organização 

Mundial do Comércio (OMC), ONU e OPEP. 

No século XX, inicialmente a esquerda venezuelana estava orientada pelo 

Partido Comunista Venezuelano (PCV), baseado nas teses stalinistas da III Interna-

cional, que preconizava a América como um continente de restos feudais e cuja tare-

fa do partido era fazer uma aliança com a burguesia nacional progressista. Começa-

ram a surgir, então, as dissidências políticas, com os partidos: Vanguarda Comunis-

ta (VC), Movimiento al Socialismo (MAS)48, La Causa Radical (LCR)49, Partido da 

Revolução Venezuelana (PRV)50 e ARMA51. 

... para o entendimento dos embates que se colocam na Venezuela hoje, é 
necessário tomar como relevante a preocupação que seus partidos têm com 
os ideais preconizados pelo bolivarianismo, sobretudo porque os pensa-
mentos de Simón Bolívar influenciam além dos venezuelanos, o movimento 
guerrilheiro das FARC na Colômbia. (ALMENDRA, 2011). 
 

O período republicano do Pacto de Punto Fijo, segundo alguns estudiosos, foi 

a maior e mais clara expressão de democracia vivida pela Venezuela. Ainda que a 

alternância no poder fosse limitada praticamente a dois partidos, o que restringia so-

bremaneira as possibilidades de diálogos e articulação política, o chefe do executivo 

era eleito de forma direta e as instituições políticas foram preservadas.  

                                                           
48 Fundado em janeiro de 1971, como dissidência do PCV, e em cuja definição inicial se colocava 
uma visão crítica do marxismo, que deveria ser integrada com outras correntes progressistas do 
pensamento. Tornou-se um importante partido no país, lançando a candidatura presidencial de 
Vicente Rangel (atual vice-presidente) em 1973 e a de Teodoro Petkoff em 1983. Em 1987, ocorreu 
sua fusão com o Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que havia abandonado a luta 
armada. Em 1993, apoiaram a candidatura vencedora de Rafael Caldera (1993-1998), na qual Petkoff 
assumiu o Ministério do Planejamento e, apesar de ter abandonado o marxismo e se reivindicar 
socialdemocrata, acabou conduzindo a Agenda Venezuela, um plano econômico definido em acordo 
com o FMI. Quando o partido resolveu apoiar Chávez em 1998, Petkoff desligou-se dele. 
(ALMENDRA, 2011). 
49 Fundado em 1970, por um ex-guerrilheiro chamado Alfredo Manero, por ser um partido de massas 
e que se mantinha distante da ortodoxia do PCV. Em 1997, sofreu uma divisão gerando o Partido 
Pátria para Todos (PPT), que fez parte da coligação que elegeu Chávez. (ALMENDRA, 2011). 
50 Douglas Bravo, fundador do PRV – que nos anos 90 passou a se chamar Terceiro Caminho – 
assim relata os acontecimentos que culminaram no rompimento com o PC: “Nossa expulsão se dá 
porque reivindicávamos os elementos teóricos de Simón Bolívar, de Simon Rodrigues, de Ezequiel 
Zamora e de outros pensadores venezuelanos, cujos princípios entravam em choque com a ortodoxia 
do pensamento soviético. Nós publicamos um documento chamado Marxismo-leninismo-
bolivarianismo, onde pela primeira vez se colocou a questão da nacionalização do pensamento 
revolucionário”. (ALMENDRA, 2011). 
51 Grupo organizado fundado na Aeronáutica em 1983, cujo principal dirigente era o piloto de caça e 
Major William Izarra – afastado das atividades militares entre 1984 e 1989 por atividades esquerdistas 
– que, por intermédio do comandante Luis Reyes Reyes, militante da LCR, conheceu Hugo Chávez. 
(ALMENDRA, 2011). 
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No subcontinente sul-americano, este regime democrático era praticamente 

uma exceção, pois vários países viviam regimes ditatoriais ou não eleitos pelo povo. 

Talvez por isso fosse pouco questionado internamente e até recebia apoio aberto 

dos EUA. Internamente, era exaltado pelos representantes do Executivo como mo-

delo a ser seguido pelos demais países da região. 

Neste período, as altas nos preços do petróleo em termos mundiais ajudaram 

a manter as finanças venezuelanas em dia. 

Na América Latina, como no caso da Venezuela, populações inteiras, 
muitas vezes manipuladas por governantes que politizam o tema do 
petróleo nos termos da política internacional, necessitam dos preços altos 
do petróleo para sobreviverem ou para terem acesso a mecanismos 
redistributivos internos de renda e escolarização. (OLIVEIRA e LESSA, 
2006, v. 1, p. 72). 

 
É certo que a Venezuela também conta com outros fatores estratégicos, pois 

é um dos maiores países da América do Sul, com quase 30 milhões de habitantes. 

Além disso, seu PIB está à beira dos 100 bilhões de dólares e é possuidora de um 

grande território, em boa parte ainda não explorado. No entanto, a Venezuela per-

maneceu quase que inteiramente um país alheio aos seus vizinhos do sul e secun-

dário no concerto hemisférico. Em grande medida, isso se explica pela sua vocação 

caribenha (já que ao sul há a barreira da floresta Amazônica) e pelo histórico de   

acentuada dependência em relação aos EUA.  

No início dos anos 1990, percebe-se um ponto de inflexão nesse panorama. 

As mudanças no quadro político e o agravamento do cenário econômico forçaram o 

país a diversificar parceiros, e a Venezuela passou a se interessar pelo processo de 

integração que se desenvolvia ao sul, com o MERCOSUL. (FUCCILLE, 2009). 

Segundo ARAUJO (2009), a chegada ao poder de Chávez não foi fruto de um 

ascendente movimento de massas, mas de uma onda de descontentamentos e opo-

sição à estrutura estatal venezuelana. A organização do chavismo e das massas ao 

seu entorno ocorreu a partir do aparelho de estado e não de forma autônoma, ge-

rando com isso manipulações, burocratização e ausência de conscientização.  

A fluida organização popular fez também com que o processo revolucionário 

ficasse dependente de Chávez, gerando com isso uma idolatria ao chefe de estado, 

que muitas vezes é perniciosa para a construção do novo socialismo venezuelano. 

O nacionalismo do governo Chávez foi delineado no chamado Plan Nacional 

de Desarollo 2001-2007, no qual se defendia “fortalecer a soberania nacional e pro-

mover um mundo multipolar”. 
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O presidente Chávez acrescentou algumas características que tornaram o 

seu regime ainda mais peculiar. Seu forte componente militar pode ser observado 

pela quantidade de militares da ativa e da reserva que compõem o aparelho admi-

nistrativo do Estado.  

Suas forças armadas estão sendo transformadas no centro da estrutura de 

poder, ao convocar 150 mil reservistas para serem os guardiões da revolução. As-

sim, emerge também seu espírito autoritário e impositivo, que por vezes descaracte-

riza a democracia que afirma manter. (KELLER R., 2004). 

Essas características do governo Chávez aumentam as atividades oposicio-

nistas, com reações a sua forma de conduzir os destinos da nação. 

A oposição ao governo é feita pelas lideranças políticas tradicionais, 

provenientes do Pacto de Punto Fijo. Os sindicatos de oposição ao governo, a 

Fedecámaras, o grupo “Gente del Petróleo” (formado por diretores da Petróleos de 

Venezuela Sociedade Anônima – PDVSA), a cúpula da Igreja Católica e partidos, 

como o COPEI, a Acción Democrática, Primero Justícia, Bandera Roja e o MAS (que 

rompeu com o governo), fundaram o movimento antigovernista intitulado 

Coordenadoria Democrática. 

Os estados de Zúlia, Tachira (onde estão os principais portos do país) e Ca-

rabobo são regiões oposicionistas, que fazem divisa com a Colômbia. Os primeiros 

são ricos em petróleo (uma das maiores reservas de petróleo do hemisfério Ociden-

tal) e também se destacam no setor agropecuário, que fornece 80% do consumo 

nacional; Carabobo é um grande centro industrial e agropecuário. 

Em 2001 foi aprovado pelo Congresso Venezuelano o Decreto Habilitante, 

que oferece poderes especiais ao presidente da república. O objetivo deste decreto 

é a aprovação de aproximadamente cinquenta leis consideradas fundamentais para 

a realização do projeto bolivariano, como a Lei de Terras, que objetiva fazer avançar 

a reforma agrária, a Lei de Pesca e a nova Lei de Hidrocarbonetos. Diante destas 

medidas, as forças opositoras ao governo, representadas principalmente pela Fede-

cámaras e pela CTV, sentiram-se ameaçadas e passaram a lutar contra as leis rela-

cionadas às estatizações e à reforma agrária. (COIMBRA, 2009). 

Em dezembro de 2002, uma paralisação por decisão patronal e uma greve 

geral pela renúncia de Chávez pararam o país. As manifestações duraram semanas 

e derrubaram a produção de petróleo. Ocorreram protestos nas regiões centrais de 

Caracas, onde vivem as classes média e alta, e a Venezuela chegou à beira de uma 
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guerra civil. 

Com a mediação da OEA, Chávez e a oposição chegaram ao acordo de que 

até a metade do mandato do presidente a oposição poderia usar o dispositivo legal 

do referendo, para que a população decidisse se o presidente completaria ou não 

seu mandato.  

Na tentativa de derrubar o governo, dois anos mais tarde, os oposicionistas 

angariaram votos para o referendo revogatório do mandato presidencial, em 2004. 

Com a derrota no referendo, a oposição perdeu muito espaço e poder de 

negociação, corroborando a percepção de que a força política do presidente afasta 

qualquer possibilidade de alternância no poder. O destino da Venezuela gravita cada 

vez mais em torno da figura presidencial.  

Cabe destacar que não houve, após os acontecimentos de 2002 (tentativa de 

derrubada do governo por parte da oposição), uma recomposição do sistema político 

com oposição ativa e organizada. O que aconteceu foi uma redução sistemática do 

espaço para debates, para o contraditório e para a liberdade de expressão. Tal 

cenário favorece as ações do governo que não encontra maiores resistências para 

implementar seus projetos políticos. 

A partir de 2003, Chávez alterou sua forma de governar o país. Os reflexos 

perduram até os dias de hoje. Seu fortalecimento político, resultante da superação 

das turbulências em seu governo, resultou em crescente radicalização do regime, 

em que foram aplicadas as ferramentas que a lei permitia para concentrar ainda 

mais o poder político, enfraquecer os adversários e controlar mais de perto os meios 

de comunicação.  

Em outra vertente, foram ampliados os investimentos sociais, angariando-se o 

apoio popular, com programas como os Conselhos Comunitários e as “Misiones”, 

que visavam solucionar problemas na área social, principalmente da camada mais 

pobre da população. 

O projeto político do governo de Hugo Chávez tem como objetivo central re-
cuperar o controle estatal sobre a economia, destinando recursos aos seto-
res sociais e transferindo o poder político ao povo mediante o avanço da 
democracia participativa. (COIMBRA, 2009). 
 

Uma das formas de ampliação da democracia participativa na Venezuela con-

sistiu na criação desses Conselhos Comunitários, que têm o objetivo de desarticular 

as estruturas do Estado burguês, através da transferência do poder ao povo organi-

zado nos conselhos. Correspondem a uma forma de organização comunitária onde 
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o povo de cada comunidade é quem formula, executa, controla e avalia as políticas 

públicas.  

Esses conselhos são de fundamental importância para o projeto bolivariano, 

pois representam um modelo de democracia participativa e direta e fundamentam a 

criação do quarto poder, isto é, o Poder Popular, construído horizontalmente, de bai-

xo para cima. 

Conforme a Constituição Federal, não pode existir mais de um Conselho Co-

munitário numa mesma área geográfica. A criação dos conselhos deve obedecer 

aos seguintes parâmetros: um para cada grupo de 200 a 400 famílias em áreas ur-

banas; um para cada grupo de 10 a 20 famílias em áreas rurais; e um para comuni-

dades indígenas acima de 10 famílias. De acordo com a Lei Federal, promulgada em 

abril de 2006, o Conselho Comunitário é organizado em três instâncias: o Órgão  

Executivo, a Unidade de Controladoria Social e a Unidade de Gestão Financeira 

(Banco Comunal). (COIMBRA, 2009). 

A palavra revolução enfeita absolutamente todos os discursos e documen-
tos oficiais, mas na prática é um processo de cima para baixo, sem povo na 
rua. Até os Conselhos Comunais, que Chávez define como uma versão lo-
cal dos soviets da Rússia de 1917, foram formados de acordo com instru-
ções saídas no diário oficial. (MOREIRA LEITE, 2007). 
 

Outro projeto que vem sendo implementado pelo governo de Hugo Chávez 

são as chamadas “Misiones”. Criadas a partir de 2003, consistem em uma série de 

programas sociais abrangendo variados temas, como saúde, educação, trabalho, 

habitação, etc. Todas as “misiones” reúnem-se na “Misión Cristo” que é o nome da-

do ao conjunto de missões bolivarianas. Existem três tipos de missões: 1) as educa-

tivas, que abrangem todos os níveis de ensino; 2) as relativas às necessidades bási-

cas, como alimentação, habitação e saúde; 3) as relativas a variados temas, como a 

defesa dos direitos das minorias, a questão agrária, etc. 

Algumas delas são: a Missión Barrio Adentro, um convênio entre Venezuela e 

Cuba para levar médicos cubanos a bairros pobres da Venezuela; Missión Robin-

son, missão educativa para erradicar o analfabetismo no país (também Missión Ri-

bas e Sucre de bolsas de estudo universitário); Missión Mercal, com o objetivo de 

construir armazéns e supermercados com alimentos de primeira necessidade a bai-

xos preços, e com isso beneficiar as cooperativas do país em detrimento das gran-

des empresas monopolistas internacionais do setor alimentício; Missión Piar para 

criar cooperativas e comitês de construções de casas, recuperação ambiental etc.; 
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Missión Vuelvan Caracas, com objetivo de transformar a estrutura produtiva do país, 

criar emprego produtivo e superar a dependência petroleira; e a Missión Zamora, 

com o intuito de dar conteúdo ao artigo 307 da Constituição de abolição do latifún-

dio. 

Em 2005, Hugo Chávez ampliou seu projeto nacionalista e popular fazendo 

avançar a Revolução Bolivariana. Uma série de medidas foi tomada nessa direção, 

como a reforma agrária, as estatizações de setores estratégicos, as campanhas de 

alfabetização e criação de cooperativas, a entrega de empresas falidas para o 

controle dos funcionários em parceria com o Estado, o aumento da participação do 

Estado nas receitas provenientes da exploração do petróleo, etc. Além das reformas, 

a Venezuela se aliou politicamente a Cuba, tem ampliado suas relações políticas e 

comerciais com os demais países latino-americanos e condenado veementemente 

as intervenções militares estadunidenses. 

Em janeiro de 2006, houve a nacionalização do petróleo venezuelano, ficando 

a empresa estatal PDVSA com o controle de 32 campos de petróleo, antes operados 

por empresas privadas estrangeiras. Essas empresas tiveram que acatar o acordo 

de formar joint ventures (empresas conjuntas) com a estatal petrolífera, que ficou 

com a maior parte das ações. Em maio, foi aprovada na Assembleia Nacional a 

proposta do governo que aumentou de 16,67% para 33,3% os impostos sobre a 

exploração de petróleo na Venezuela. 

Focando-se, agora, a Constituição de 1999, verifica-se que ela mexeu nas 

instituições do Estado, eliminando o Senado e instituindo o Parlamento unicameral, 

como único órgão do legislativo federal. É interessante salientar que, com esta 

configuração institucional, os estados diminuíram sua participação nas decisões 

federais, já que não mais existem os senadores. Isto caracteriza a centralização do 

poder no nível federal. 

A Constituição também ampliou os poderes do presidente, cujo mandato 

passou de cinco para seis anos, com direito a reeleição. Consagrou, ainda, o 

monopólio do petróleo, reforçou a seguridade social e reduziu a jornada semanal de 

trabalho para 44 horas, o que provocou protestos dos empresários. 

O Art. 71 da Constituição Bolivariana instituiu os referendos, um dos 

instrumentos mais utilizados pelo presidente para classificar seu governo como 

legitimamente democrático, com a seguinte redação: 

Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a 
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referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la 
República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, 
aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un 
número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos 
en el Registro Civil y Electoral. (VENEZUELA, 1999). 

  
Assim, a Constituição Bolivariana tem como ponto positivo seu amplo 

espectro de atuação, abordando todos os segmentos sociais e citando inúmeras 

vezes que os poderes são conferidos ao povo ante as questões nacionais.  

Por outro lado, percebe-se que, ao invés da descentralização do poder, por 

meio da participação do povo, o que ocorreu na prática foi a concentração de poder 

na figura do Presidente da República, seja ao legislar por decretos, seja ao estender 

o período de seu próprio mandato ou diluir a penetração do Poder Legislativo, 

tornando-o unicameral.  

A análise da história política moderna remete ao fato de que a concentração 

de poder nas mãos de um só homem pode carregar de incertezas as relações 

internacionais, amenizadas com o equilíbrio entre poderes constituídos internamente 

em uma verdadeira democracia. 

Outra inovação da Constituição Bolivariana de 1999 foi a transformação do 

tradicional esquema de três poderes, herdado das ideias de Montesquieu e de 

Rousseau, em uma estrutura de cinco poderes: Legislativo, Executivo, Judicial, 

Cidadão e Eleitoral. 

Após mais uma vitória eleitoral em dezembro de 2006, o Presidente procurou 

aprofundar as reformas do socialismo do século XXI. Ele foi reeleito para um 

mandato de seis anos e no início deste período, já em 2007, anunciou a 

nacionalização de empresas do setor de telecomunicações, eletricidade e gás 

natural. Declarou também que não mais renovaria a concessão para funcionamento 

do canal televisivo RCTV e passou a proferir a frase emblemática do líder cubano 

Fidel Castro: “Pátria, Socialismo ou Morte”. Além disso, utilizou-se bastante dos 

decretos presidenciais para governar o país durante 18 (dezoito) meses, o que 

fortaleceu ainda mais o Poder Executivo. (JONES, 2008, p. 475). 

As políticas de Estado em direção às classes populares durante o governo 

Chávez têm sido diversas. Abertura política, programas sociais, dentre outras, têm 

proporcionado uma mobilização e apoio dessas classes ao presidente. Com um dis-

curso ideológico, Chávez levanta a bandeira da Revolução Bolivariana, defendida na 
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medida em que a receita do petróleo proporciona economicamente a base para tais 

ações sociais. (LOPES, 2009). 

A defesa da soberania é uma das principais tônicas da revolução bolivaria-
na. Esta vertente marcadamente nacionalista congrega setores hoje majori-
tários das Forças Armadas, parcelas residuais do “empresariado produtivo” 
e a esmagadora maioria dos assalariados e dos despossuídos da socieda-
de. (BORGES, 2004, p. 2). 
 

Na votação de 2007, quando pretendia modificar radicalmente a Constituição, 

com leis que restringiriam a liberdade de expressão e a propriedade privada, bem 

como ampliariam ainda mais os poderes do chefe do Executivo, houve a primeira 

derrota governista, por pequena margem. O nível de abstenções nesse pleito subiu 

para 44,9%, o que pode ser apontado como uma das causas do fracasso nas urnas. 

Mas é fato que o eleitorado não aceitou todas as propostas que aprofundariam o 

regime socialista na Venezuela. 

Mesmo tendo perdido o referendo em 2007, diversas leis derrotadas nas 

urnas foram colocadas em prática por meio das Leis Habilitantes, promulgadas pelo 

Presidente. Neste caso, há uma deturpação das funções do Executivo, que acaba 

legislando sem o devido contrapeso dos demais poderes e sem a anuência do 

eleitorado. (FRANCO, 2010). 

Os decretos e leis habilitantes, mecanismos com força de lei, têm tido, desta 

forma, destaque no governo Chávez. São frequentemente utilizados para executar 

sua ideia de revolução bolivariana ou socialismo do século XXI, sua atual filosofia de 

governo. A adoção dessas leis já conseguiu a legitimidade para Chávez se reeleger 

indefinidamente, nacionalizar o petróleo, controlar os meios de comunicação e 

reformular a educação para o socialismo, entre outras medidas.  

De fato, as grandes molas propulsoras do socialismo do século XXI têm sido: 

as Leis Habilitantes, que conferem poderes ao Presidente para legislar; a reforma 

constitucional, prevista para 2007 e que visava impulsionar as mudanças 

ideológicas; a reforma educacional, claramente focada em disseminar a filosofia do 

novo regime; a reorganização do poder territorial; e, por último, a afirmação do poder 

das comunas. (SANJUAN, 2007). 

Em 14 de março de 2008, foi fundado oficialmente o Partido Socialista Unido 

da Venezuela (PSUV), que passou a ser a base do governo federal. O objetivo da 

criação deste partido foi aglutinar em um mesmo organismo as diversas bases cha-
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vistas do país, que até então estavam em diferentes partidos ou até fora da organi-

zação partidária. 

O MVR, partido original com o qual Chávez foi eleito pela primeira vez, era 

muito heterogêneo, com origens em personalidades nacionalistas, esquerdistas e 

até mesmo remanescentes do Pacto de Punto Fijo. Assim, as características federa-

tivas e fragmentadas do MVR geraram problemas para a revolução bolivariana, pois 

a ausência de uma estrutura partidária orgânica e disciplinada enfraqueceu a dire-

ção do movimento de massas e a elevação da conscientização das camadas popu-

lares. O PODEMOS (Partido Socialdemocrata), que antes fazia parte do MVR, ficou 

fora do PSUV, bem como o Partido Comunista da Venezuela. 

Por sua vez, o PSUV teve como base para sua criação um apelo militar 

centralizador, pois suas células são denominadas batalhões socialistas. Esta parece 

ser uma vertente radical do regime que poderá até mesmo debilitar politicamente o 

próprio presidente, por ampliar as divergências pré-existentes na base governista, 

em vez de buscar a conciliação. (SANJUAN, 2007). 

Diferentemente do MAS52, o PSUV não foi formado para ser o instrumento 
político dos movimentos sociais venezuelanos. Sua formação ocorre a partir 
do executivo nacional controlado por Chávez. Argumenta-se que este parti-
do almeja atender uma demanda de maior organicidade e formação de 
quadros revolucionários por parte dos integrantes do bolivarianismo revolu-
cionário, permitindo desta forma, a sua perpetuação no período pós-
Chávez.  
[...] 
Neste sentido, uma das tarefas do PSUV consiste na formação de quadros 
revolucionários e no auxílio direto ao presidente para a sedimentação dos 
caminhos do bolivarianismo ao novo socialismo. Os mecanismos de partici-
pação popular devem ser consolidados e expandidos, pois estes agem em 
conjunto com os pesuvistas para que se evite a paralisação da revolução ou 
derrotas eleitorais. (ARAUJO, 2009). 
 

Segundo a crítica da esquerda do PSTU53, o objetivo da criação deste partido 

foi: 

Integrar todas as organizações da esquerda num único partido. A decreta-
ção do PSUV como “partido único” foi acompanhada por ataques a outras 
correntes do movimento. Quem não aceitasse entrar neste partido era cha-
mado de “contrarrevolucionário”. Mas o PSUV é, desde sua própria forma-
ção, um partido burguês, construído a partir do Estado burguês e com uma 
direção burguesa, mesmo que sua base seja operária e popular. Também é 
um partido ultracentralizado em torno de um “líder”, ou “alto comando”, com 
poderes totais. Trata-se, na verdade, de uma iniciativa para tentar disciplinar 
e controlar o movimento de massas “por cima”, como fizeram no passado 
governos populistas como Perón (Argentina). (PARTIDO SOCIALISTA DOS 
TRABALHADORES UNIFICADO, 2008). 
 

                                                           
52 O autor se refere ao MAS boliviano. 
53 Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. 
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O que se observa atualmente é que o partido governista possui ampla maioria 

no comando dos governos estaduais e na Assembleia Nacional. São 141 (cento e 

quarenta e um) deputados, de um total de 165 (cento e sessenta e cinco) vagas na 

Assembleia Nacional, além de 17 (dezessete) governadores e 265 (duzentos e 

sessenta e cinco) prefeitos. (PSUV, 2011). Esta distribuição favorece a aprovação 

das decisões conforme o interesse político do governo federal, ferindo o sistema de 

freios e contrapesos. 

5.722 milhões se filiaram ao novo partido, cerca de 36% dos eleitores do pa-
ís. A meta era filiar 3 milhões, mas ela foi superada de forma impressionan-
te. A partir daí iniciou-se o trabalho de estruturação do partido, com a cons-
trução dos núcleos, os batalhões socialistas, com no máximo 300 filiados. 
Foram criados 14.363 batalhões no país, reunindo pessoas que se conhe-
cem, que são vizinhos, que apoiam a revolução bolivariana, mas que nunca 
tinham se organizado para discutir política. Os batalhões socialistas reali-
zam assembleias semanais, todos os sábados, quase que religiosamente. 
Em 29 de setembro, eles reuniram mais de 1,5 milhão de aspirantes a mili-
tantes do PSUV e elegeram um porta-voz, um suplente e cinco coordenado-
res de comissões (ideológica, propaganda, logística, defesa territorial e tra-
balho social). Eles são porta-vozes, devem expressar os anseios dos filia-
dos, e não representantes afastados da base. Hoje temos mais de 100 mil 
integrantes nestas comissões, que atuam de forma organizada e são a van-
guarda da construção de um partido altamente democrático. Em 20 de ou-
tubro, as assembleias elegeram os 1.676 delegados ao congresso funda-
cional. (BORGES e CARVALHO, 2008). 
 

Apesar de ser uma federação, por não possuírem a representatividade dos 

senadores (sistema unicameral), os estados não têm poder decisório. Além disso, as 

Assembleias Legislativas foram substituídas por Conselhos Legislativos Estaduais, 

perdendo boa parte da autonomia política. Os municípios também têm autonomia 

limitada. Desta forma, após a promulgação da Constituição Bolivariana, o poder fi-

cou significativamente concentrado na esfera federal. 

Cada vez mais o Estado controla as atividades da sociedade, o que afasta 

sua ideologia do liberalismo e a aproxima do socialismo e de um regime autoritário. 

Para neutralizar a opinião pública opositora, foi realizada uma série de mudanças 

em legislações que permitiram aumentar o controle sobre os meios de comunicação, 

inclusive revogando a concessão de funcionamento de diversos canais de televisão 

e rádio que de alguma forma realizassem uma propaganda negativa do governo,  

ainda que fosse uma simples demonstração da realidade. 

Chávez prossegue demonstrando em seus pronunciamentos que seu projeto 

revolucionário, embalado pelo Bolivarianismo, necessita de longo prazo, sinalizando 

uma hegemonia no poder.  
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Neste sentido, a Assembleia Nacional aprovou, em janeiro de 2009, a convo-

cação de um referendo para decidir sobre a emenda constitucional que possibilitava 

reeleições sem limites do presidente, governadores e prefeitos. Apesar das críticas 

da oposição, a proposta foi aprovada por 54,8% dos votantes. Os meses seguintes 

foram marcados por decisões que reforçaram a estatização de setores da economia 

e o controle do aparato de Estado por parte do chavismo. Foram nacionalizadas vá-

rias empresas e retomadas as expropriações de terras ociosas. 

Além disso, Chávez substituiu grande parte das elites intelectuais por figuras 

emergentes independente das suas qualificações. Com estas medidas, ocorreu no 

país um grave desequilíbrio institucional entre os poderes, o que impede o sistema 

de fiscalizações que a democracia tão bem executa. (KELLER R., 2004). 

Em 15 de março de 2009, Hugo Chávez determinou que o Exército e a 

Marinha tomassem os portos e aeroportos da Venezuela, com o objetivo de controlar 

as instalações que estavam nas mãos de governos estaduais da oposição. Chávez 

argumentou que os portos de Carabobo, Zulia e Porlamar eram controlados por 

mafiosos e traficantes de drogas, que dominavam, segundo ele, as operações 

portuárias.  

O anúncio foi feito após a Assembleia Nacional da Venezuela ter aprovado 

uma medida que reverteu, parcialmente, a lei de descentralização, em vigor há 20 

anos, transferindo dos governos estaduais para o governo federal o controle sobre 

as estradas, portos e aeroportos do país, se líderes estaduais não conseguissem 

fazer sua manutenção de maneira adequada. Chávez foi, então, acusado de buscar 

o enfraquecimento de autoridades oposicionistas eleitas, para ampliar seu poder. 

Em 21 de março ocorreu a ocupação, com os militares venezuelanos 

tomando o controle de sete portos e aeroportos. Os soldados ocuparam os terminais 

portuário e marítimo da cidade petroleira Maracaibo (estado de Zulia, oeste, 

segunda mais importante do país e reduto da oposição) e os dos estados de 

Carabobo (centro) e Nueva Esparta (norte), assim como o porto de Guanta (estado 

de Anzoátegui, leste). (Militares tomam portos e aeroportos venezuelanos por ordem 

de Chávez, 2009). 

Os alcances do discurso bolivariano têm alçado a personalidade de Chávez a 

um lugar de maior influência externa regional, seja por meio da ALBA, seja por proje-

tos específicos. Um desses projetos é o de um gasoduto binacional, patrocinado pe-



110 

 

los governos da Venezuela e da Colômbia e coordenado pela multinacional do petró-

leo, a norte-americana Chevron Texaco, desde 2004. (LOPES, 2009). 

Outro projeto é o da Petrosul, lançado em 2005, que consiste em uma 

empresa de energia baseada na parceria entre as estatais petrolíferas da Argentina 

(Enesa), Venezuela (PDVSA) e do Brasil (Petrobras). A construção de um gasoduto 

unindo Venezuela e Brasil até a cidade de Recife também é uma proposta no campo 

externo da política de Chávez. Ambos os projetos ainda não se concretizaram, 

apesar de terem sido colocados na mídia como se já estivessem em fase de 

execução. (FRANCO, 2010). 

Assim, em relação à América Latina, a política externa venezuelana tem sido 

marcada pelo discurso de união, sob os auspícios do Bolivarianismo, mas pontuada 

pelas atitudes e declarações controversas de seu chefe de governo. O principal eixo 

de integração defendido pela Venezuela é baseado no desenvolvimento de 

parcerias em energia, particularmente petróleo, enquanto o afastamento econômico 

dos EUA é buscado nas parcerias com outras potências da Ásia e Oriente Médio.  

Nos últimos anos, a nação tem passado por muitas transformações, que em 

vários momentos a colocam à beira da ruptura institucional. O presidente Hugo Chá-

vez, grande opositor dos EUA, toma medidas que desagradam o setor empresarial, 

como o início da reforma agrária e a ampliação do poder estatal sobre a extração 

petrolífera. 

A crise de governabilidade da VENEZUELA contemporânea é resultante do 

conflito entre os setores da oposição, que rechaçam o projeto político de CHÁVEZ, e 

o governo, que pretende levá-lo adiante a qualquer custo.  

A crise venezuelana decorre da incompatibilidade do sistema democrático 
pluripartidário convencional com o projeto chavista, de caráter totalitário e 
revolucionário. A Revolução Bolivariana pretende se constituir numa 
alternativa ao neoliberalismo, o qual considera como a causa de todos os 
males que afligem os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento.  
[...] 
A VENEZUELA atual trilha um caminho radical em direção à adoção de um 
regime fechado internamente.  
[...] 
Os anos bolivarianos registram o mais alto índice de perda de poder 
aquisitivo, de empobrecimento e de desemprego. (MIRANDA, 2010). 
 

A revolução bolivariana não apresentou, ainda, resultados significativos no 

campo interno, especialmente no aspecto econômico. Até o momento, revela-se 

como um regime populista, com o agravante de estar, em grande parte, baseado na 
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luta de classes, o que agrega o fator violência ao que, de outra forma, seria apenas 

uma disputa política pelo poder. (MIRANDA, 2010). 

Por sua vez, a utilização política que faz o Presidente Chávez das imensas 

reservas energéticas do país assegura maior peso relativo à Venezuela no cenário 

regional e indica que a Revolução Bolivariana usará esses recursos para tentar 

influenciar a direção que tomará o processo de integração latino-americano.  

No que se refere à segurança nacional, o governo venezuelano adotou, em 

2005, um plano estratégico para a defesa integral do país, baseado em três pilares: 

fortalecimento do seu aparato militar; fortalecimento da união cívico-militar e 

aumento da participação da população na preservação da nação, treinando-a e 

fornecendo-lhe os meios para o resguardo do país, formando as unidades populares 

de defesa.  

Este plano está estruturado em uma nova doutrina militar, que altera a 

histórica doutrina de segurança nacional, focada em reprimir uma possível invasão 

colombiana por meio de táticas convencionais. A nova doutrina é baseada em uma 

guerra assimétrica, de baixa intensidade, contra uma invasão dos EUA, que poderia 

valer-se do território colombiano para esse fim. (BROMLEY e PERDOMO, 2005). 

Quanto à união cívico-militar, este é um termo muito recorrente na política 
venezuelana, cujo foco central é o estabelecimento de uma aliança entre 
militares e os não militares. Tais premissas baseiam-se em três fatores: 1) o 
perfil da formação dos militares de esquerda no país que, inclusive, veem 
nas lutas da Coluna Prestes e na história pessoal de Luiz Carlos Prestes, 
um referencial prático do engajamento do militar nas questões políticas; 2) 
diante da carência da organização popular, ofuscada na vigência do Pacto 
de Punto Fijo pela repressão ao PCV e demais partidos e movimentos soci-
ais, essa unidade tem se mostrado indispensável para o êxito da revolução 
bolivariana e; 3) para que ocorra uma confluência entre o conhecimento prá-
tico militar e o indivíduo não militar, Hugo Chávez criou as milícias não mili-
tares, cujo intuito é defender e aprofundar as conquistas da revolução boli-
variana. (ALMENDRA, 2011). 
 

Nesse contexto, como parte de um plano de modernização de cinco anos (de 

2007 até 2011), a partir do ano de 2008 a Força Armada Nacional recebeu a 

denominação de Força Armada Nacional Bolivariana (FANB), por proposta do 

Presidente da República à Assembleia Nacional, como uma homenagem a Simón 

Bolívar:  

Esto para que cada uno de los soldados del Ejército, la Marina, la Aviación y 
la Guardia Nacional, cada día seamos más verdaderamente bolivarianos en 
la idea, el pensamiento y en la acción; como soldados, como ciudadanos de 
esta Patria, como soldados de este pueblo… 
[…] 
… serán cinco años de intenso trabajo, planificación y concreciones para 
continuar mejorando, superando cada día los niveles de excelencia en 
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cuanto a ideología, conciencia, el nuevo pensamiento militar, la doctrina de 
defensa nacional, la capacitación para la resistencia nacional, la 
incorporación de la Reserva como combatiente, el pueblo a la Fuerza 
Armada, la capacitación, el incremento del nivel académico de los oficiales y 
cadetes, el incremento del nivel de vida, de la moral de los cuadros en todos 
los niveles, de la logística, del potencial, el armamento, la ciencia, la 
tecnología, de la unidad de la FAN, de la unidad cívico militar. (FRÍAS, 
2007). 
 

Dentre as ideias centrais deste discurso, tem-se que as Forças Armadas 

devem ser ideologicamente bolivarianas, introduzindo a política no seio militar. Além 

disso, dentro do projeto de modernização está incluído um aumento dessa ideologia 

em meio ao pensamento e à doutrina militares. Também a reserva militar e o povo 

serão mais combatentes a partir do plano de modernização (este é o cerne da 

formação da Milícia Nacional) e a união cívico-militar é destacada como 

imprescindível ao país, reforçando-se o princípio da corresponsabilidade do povo e 

do Estado no que se refere à segurança e defesa nacionais.  

A Lei Habilitante Nr 6.239, de 22 de julho de 2008, regula várias funções das 

FANB por meio do seu Art. 4º, como a de preparar e organizar a população para a 

defesa integral do território venezuelano. Assim, as FANB podem ministrar 

instruções a grupos populares, tais como as Milícias Nacionais Bolivarianas e 

algumas Missiones. Pode-se, assim, adequar o país à sua estratégia de guerra 

assimétrica contra uma potência mundial, baseando sua defesa no uso de táticas de 

guerrilha, com o povo em armas. 

Segundo alguns autores, a atual Lei Orgânica das Forças Armadas é 

inconstitucional em alguns pontos, por conceder poderes relativos à defesa para os 

cidadãos comuns, o que é a base para a formação da Milícia Nacional Bolivariana 

(MNB). Esta milícia se subordina diretamente ao Presidente da República e tem 

como missão complementar as ações da FANB na defesa integral do território, 

garantindo a soberania e a independência nacionais.  

A organização da MNB está prevista na lei, dos Art. 43 ao 51, devendo a 

mesma ser composta por dois grupos distintos: os reservistas das FANB e as 

Milícias Territoriais. Os primeiros são os que prestaram o serviço militar e tiveram 

uma preparação coerente para comporem a reserva das Forças Armadas. As 

Milícias Territoriais, no entanto, são formadas por cidadãos comuns que se 

apresentarem voluntariamente, sob o princípio de que a responsabilidade pela 

segurança do país é do Estado e do povo. Os cidadãos passam por um período 
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mínimo de treinamento militar, recebem fardamento e um salário e carregam forte 

apelo ideológico pró-Chávez. 

Uma análise dessa nova Lei Orgânica mostra um ordenamento jurídico 

diferente e consolida as orientações bolivarianas para uma nova doutrina militar, 

inserindo os conceitos amplamente divulgados sobre a Defesa Integral da Nação, 

semelhantes aos da Lei de Segurança e Defesa de CUBA.  

A criação do Corpo da Reserva Nacional e Mobilização Nacional, com cerca 

de trinta vezes o efetivo dos quatro componentes militares juntos (conforme 

anunciado), no mesmo nível da FAN, com subordinação direta ao Presidente da 

República, pode trazer um desprestígio para os profissionais militares. É evidente a 

politização do Poder Militar, já que o Presidente da República pode convocar os 

militares da reserva, bem como estender o serviço de seus seguidores, seja em 

guerra ou em tempo de paz, para atender as necessidades do serviço.  

REIS (2007) descreve que, quando um governo adota uma política interna 

nacionalista, tende a aumentar a capacidade de mobilização de seus recursos 

humanos em prol de qualquer divergência externa. Neste caso, é a política interna 

de coesão fortalecendo a atuação da nação no sistema internacional. 

No campo externo, a preocupação com a nova Lei diz respeito ao caráter 

ofensivo da Venezuela, particularmente porque o governo venezuelano vem 

semeando seu projeto bolivariano em países latinos e caribenhos. (MIRANDA, 

2010). 

Ainda, de acordo com o Art. 322 da Constituição Bolivariana, os venezuelanos 

são responsáveis pela defesa do país, sendo que o princípio da segurança da nação 

baseia-se na corresponsabilidade do Estado e do povo em diversos setores, 

inclusive o de defesa. É neste princípio que se ampara a criação da MNB. No 

entanto, o Art. 324 prevê que só o Estado pode possuir armas de guerra, o que 

contrasta com a intenção declarada por Chávez de ver o povo em armas. Assim, a 

lei magna venezuelana traz algumas contradições que abrem caminho para 

diferentes interpretações, deixando livre o caminho para que o presidente, com 

pouca ou nenhuma oposição política, tome decisões praticamente unilaterais que 

podem conduzir ao armamento da população e ao aumento da politização das 

forças militares do país. 
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O Exército Venezuelano possui seis divisões, além dos demais órgãos de 

planejamento, comando e apoio. Cada divisão possui uma organização própria, 

voltada para as missões principais a que se destina. Notadamente, a 1ª, 2ª e 4ª 

Divisões têm vocação para a defesa externa, principalmente no que tange às 

fronteiras com a Colômbia. Por isso são as que têm o maior número de unidades 

blindadas e os efetivos mais completos. A 5ª Divisão é vocacionada para a selva 

amazônica e realiza a vigilância e a segurança na fronteira com o Brasil e Guiana. É 

importante salientar que no mapa que descreve a área dessa divisão consta até os 

dias atuais a área em litígio com a Guiana, como parte do território venezuelano 

(Figura 7). (FRANCO, 2010). 

 

Legenda: 

   1ª Divisão de Infantaria 

   2ª Divisão de Infantaria 

   3ª Divisão de Infantaria 

   4ª Divisão Blindada 

5ª Divisão de Infantaria de  
Selva 

9ª Divisão de Cavalaria  
Motorizada e Hipomóvel 

Zona em litígio com a Guiana 

Figura 7 – Áreas de responsabilidade do Exército Bolivariano. 
Fonte: FRANCO (2010). 
 

 Em 2006, foi criado mais um Grande Comando, a 9ª Divisão de Cavalaria 

Motorizada e Hipomóvel, pela transformação da 43ª Brigada de Cavalaria 

Motorizada, que originalmente pertencia à 4ª Divisão Blindada. No site do Exército 

Venezuelano, essa nova divisão tem área de responsabilidade coincidente com 

parte da área prevista para a 4ª Divisão (Figura 7).  

A Armada Bolivariana é o componente da FANB que tem menor projeção. 

Atualmente a Marinha está dividida em Esquadrão de Comando, Comando da 

Marinha, Comando da Aviação Naval, Comando da Guarda Costeira, Comando de 

Rio e o Corpo de Fuzileiros Navais. Entre seus principais meios estão: 02 (dois) 

submarinos convencionais de origem alemã, 06 (seis) fragatas classe Lupo 

fabricadas na Itália e embarcações de patrulha costeira e fluvial, além de navios de 

transporte e apoio. Como projeto de modernização da Armada está em andamento a 

aquisição de submarinos, sete fragatas, quatro corvetas e lanchas de patrulhamento. 

(GLOBAL SECURITY, 2010).  
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A Aviação Bolivariana está organizada em três Comandos Aéreos principais: 

o Operacional, o Logístico e o de Integração de Defesa Aeroespacial. A chegada de 

caças de última geração e helicópteros tem melhorado as perspectivas do setor para 

os próximos anos. O processo de compra destas aeronaves surgiu como alternativa 

à Venezuela quando os EUA, em 2005, resolveram impedir a aquisição de aviões e 

navios da Espanha pelo governo de Caracas. Como parte dos sistemas 

componentes desses equipamentos era norte-americano, o embargo tornou-se 

facilmente executável. Sem muitas opções no mercado de defesa, haja vista que a 

grande maioria dos sistemas contém itens dos EUA, a Venezuela resolveu buscar 

aproximação com os mercados russo e chinês. (FRANCO, 2010). 

Ao se analisar os dados de transferências de armamentos para a América do 

Sul até o ano de 2006, a Venezuela sequer aparecia no ranking dos principais 

países-destino de armamentos. Não obstante, em 2008 já figurava como primeiro 

importador da região e em terceiro lugar entre os países em desenvolvimento do 

mundo, ficando atrás somente da Arábia Saudita e Índia. (HACKETT, 2008). Desta 

forma, depreende-se a intenção do atual governo de aumentar os investimentos em 

defesa na Venezuela, restando saber quais são os objetivos de Hugo Chávez. 

Segundo a edição 2011 do SIPRI (Anexo F, Quadro 8), a Venezuela 

aumentou seus investimentos em defesa da ordem de 136% entre 2003 e 2008, em 

termos reais, período que coincide com o que o regime do governo Chávez mais 

expandiu internamente sua ideologia, após as turbulências políticas de 2002. 

Em 2009, em meio à crise econômica mundial, os gastos com defesa 

venezuelanos foram reduzidos em cerca de 25% em relação ao ano anterior, devido 

à retração da economia do país (extremamente dependente das exportações de 

petróleo) em cerca de 2,9% do PIB.   

No entanto, ao se analisar os gastos militares absolutos da Venezuela desde 

1991, pode-se observar que houve um aumento médio constante, com picos em 

alguns períodos (entre 2003 e 2008) e quedas mais acentuadas (entre 1991 e 1995 

e mais recentemente no ano de 2009). Isso afasta a ideia de que os gastos militares 

no período Chávez estariam desproporcionais em relação à média histórica recente. 

Além disso, o percentual dos gastos militares em relação ao PIB aponta para 

uma manutenção de investimentos militares da ordem de 1,6% do PIB entre 1991 e 

1998 e de 1,3% do PIB entre 1999 e 2009 (Anexo F, Quadro 9), o que mostra uma 

tendência de decréscimo de despesas venezuelanas no setor de defesa durante o 
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atual governo. Isto reforça a tese de que as compras recentes são para modernizar 

as Forças Armadas e não para envolvimento em um conflito bélico. 

Outro fator a ser avaliado é que as aquisições não têm sido acompanhadas 

de transferência de tecnologia, tornando-se meras compras de mercadorias, 

dependentes da logística e até do treinamento dos países fornecedores. Isto traz 

dependência externa, sem capacidade de atingir uma situação de autossuficiência 

no complexo industrial-militar do país. Seria como se o país aumentasse 

artificialmente a sensação de dissuasão militar, normalmente com um fim específico 

e de curto prazo. (FRANCO, 2010). 

... há um descompasso enorme entre as compras que o governo 
venezuelano fez e a capacidade de operar, de empregar e manter estes 
equipamentos. Eles não têm, por exemplo, pilotos suficientes para os aviões 
e nem a capacidade logística para manter a operacionalidade destes 
equipamentos. São aviões de longo alcance com uma autonomia muito 
elevada, mas eles não constituem propriamente uma ameaça militar. Não 
estou dizendo que nós não devamos nos preocupar com as fronteiras 
porque isso é o papel do militar. Mas, pesando as Forças, não só com os 
meios militares, mas também com a capacidade de emprego, ela é muito 
limitada. A expressão militar venezuelana certamente não tem condições de 
suportar um conflito em larga escala. Lógico que é possível que haja 
aqueles problemas de fronteira, mas a capacidade de emprego é muito 
limitada. Eles precisariam de um exército mais profissional. Na verdade eles 
nunca tiveram um exército profissional propriamente. É preciso que se 
tenha um exército profissional em termos de comando e controle, 
hierarquia, disciplina, valores que eu nem preciso citar para você, coisas 
que eu não consigo enxergar no exército venezuelano. (Professor de 
Relações Internacionais apud FRANCO, 2010). 
 
Na verdade, a doutrina atual do país é muito mais defensiva do que 
ofensiva, envolvendo inclusive o povo defendendo o território com armas 
sob a forma de milícias. 
Não há, a médio prazo, um indício de que a evolução do campo militar por 
si só possa oferecer real ameaça de conflitos que envolvam a Venezuela... 
se depender da qualidade, do profissionalismo e da coesão das Forças 
Armadas venezuelanas, é inverossímil o sustento de um conflito bélico. 
(FRANCO, 2010). 
 

Além disso, o fato de o governo venezuelano ter passado a comprar de 

fornecedores alternativos como Espanha, Brasil e Rússia, em detrimento de seu 

tradicional supridor, os Estados Unidos, após ter cancelado, em 2005, o acordo 

militar entre ambos, provocou uma reprimenda norte-americana, que passou a 

bloquear a venda de armas à Venezuela.  

O governo Chávez tem destacado que, embora suas compras visem substituir 

armamentos obsoletos, os Estados Unidos são significativamente importantes na 

determinação das compras militares venezuelanas, pois ameaçam a sua 

estabilidade governamental. O presidente tem, assim, motivações internas 
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(consolidar seu governo para evitar novas tentativas de golpe), regionais (aumento 

da capacidade militar colombiana e esforço para um papel de protagonismo na 

América do Sul) e globais (fortalecimento das relações com a Rússia, como 

alternativa à influência norte-americana), para as aquisições de MEM. 

Desta forma, os preços do petróleo em alta, a vontade política presidencial de 

melhorar as capacidades militares do país e a procura pela melhora na posição 

política regional levaram a Venezuela a esses grandes incrementos no seu 

orçamento militar. Além disso, a grande participação militar como base de 

sustentação política de Chávez leva a crer que as compras de armamentos foram 

realizadas para prestigiar este apoio castrense, na sua demanda por modernização 

dos equipamentos das Forças Armadas. 

Segundo analistas, há também uma motivação defensiva da Venezuela 

quando se preocupa com o reforço e a segurança de suas fronteiras, devido à 

infiltração de grupos paramilitares, guerrilheiros e criminosos, tanto do Brasil quanto 

da Colômbia. Assim, grande parte dos equipamentos que tem comprado destina-se 

às suas fronteiras, como os veículos blindados da Rússia para reforçar as unidades 

de cavalaria de estados limítrofes venezuelanos. 

Em relação às HE venezuelanas, segundo FELIPPES54 (2009) as mais 

estudadas são com a Colômbia e a Guiana. 

MIRANDA (2010) destaca que a Venezuela considerava em seu 

planejamento estratégico, em 2005, as seguintes hipóteses relativas ao tema desta 

pesquisa: 

Ameaças Atuais ou Potenciais 
Probabilidade de 

Materialização 
Alta Média Baixa 

Organizações subversivas e de narcotráfico colombianas, projetando sua 
ação criminosa em território nacional.  X   

País limítrofe atuando para fomentar conflito limitado, à raiz de incidente 
fronteiriço. 

 X  

Consórcios multinacionais e potências globais ou regionais atuando para 
globalizar conflito limítrofe com Guiana.   X  

Consórcios multinacionais e/ou potências mundiais/regionais em 
conjunção com Colômbia e outros países da região do Caribe, atuando 
para obter direitos de exploração em áreas territoriais marítimas e 
submarinas cuja delimitação está em processo.  

 X  

País limítrofe atuando para fomentar conflito global tipo convencional.    X 
 
 
 

                                                           
54 Coronel da Reserva, realizou o Curso de Estado-Maior na Venezuela no período de 05/07/2000 a 
31/07/2002. Resposta à pesquisa de campo. 
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Ameaças Atuais ou Potenciais 
Probabilidade de 

Materialização 
Alta Média Baixa 

Potência global ou regional atuando como força invasora ou de controle 
territorial.  

  X 

Quadro 4: Ameaças atuais ou potenciais à Venezuela. 
Fonte: MIRANDA (2010).  
 

“Também o conflito regional como extensão de conflitos internos de países 

vizinhos e a intervenção militar ao estilo das coalizões com ou sem a aprovação da 

OEA e da ONU passou a ser uma ameaça à Revolução Bolivariana”. (Discurso do 

Gen Baduel – Comandante do Exército Venezuelano em 2004/05 – depois foi 

Ministro da Defesa). 

MIRANDA (2010), em sua resposta à pesquisa de campo, também destacou 

que a capacidade militar venezuelana é limitada para dividir seus meios e atuar fora 

do seu território. Quanto ao número de efetivos do Exército, o da Venezuela é sete 

vezes inferior ao da Colômbia. Não há, desta maneira, como a Venezuela lutar em 

mais de uma frente.  

Para CÔRTES (2010), “os militares venezuelanos não tem boa formação nem 

conduta pessoal”, o que dificulta seu emprego em qualquer ação de defesa externa. 

Quanto ao ensino militar da Venezuela, a Ley Organica de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana (Decreto Nr 6.239, de 22 de julho de 2008) prevê a sua 

reformulação. A partir dela aparece a figura de Simón Bolívar como exemplo e como 

inspirador de uma doutrina socialista:  

La educación militar, debe tomar como inspiración las bases filosóficas y el 
pensamiento educativo y social venezolano de Simón Bolívar, quien fue un 
pensador pre-socialista que, con una claridad política extraordinaria, señaló 
a “la igualdad establecida y practicada en Venezuela” como el basamento 
“exclusivo e inmediato” del sistema de gobierno al que visualizó como “el 
más perfecto” y el de Simón Rodríguez “El Sócrates de Caracas”, quien 
profundizó aún más que Bolívar en el proyecto socialista original para las 
Naciones Sudamericanas. “Cada uno para sí, y Dios para todos”, era según 
él “la máxima más perversa que puede haber inventado el egoísmo”. En 
este sentido se extrapola esa igualdad social que debe estar contemplada 
en la nueva educación militar, en todos los espacios, lugares y momentos. 
(VENEZUELA, 2008). 

 
Desta forma, pode-se observar a conotação ideológica que passou a existir 

no ensino castrense venezuelano, em que os militares aprendem a função de 

participar ativamente do desenvolvimento nacional e a noção do inimigo interno 

instigado por potência estrangeira, como forma de adequar o pensamento militar à 

visão estratégica do atual governo. 
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Essa politização militar pode ser percebida no adjetivo “Bolivariana” acrescido 

à denominação oficial da Força Armada Nacional, que simboliza a ideologia pregada 

por Hugo Chávez desde que assumiu o poder na Venezuela. Além disso, o brado de 

saudação disseminado nas FANB passou a ser “pátria, socialismo, ou morte”. 

De modo geral, o nível de profissionalismo nas Forças Armadas 

venezuelanas diminuiu durante o governo Chávez, pois a carreira se tornou 

ideológica, deixando-se de lado o mérito e a capacidade combativa.  

Com baixo profissionalismo torna-se difícil uma Força Armada ter coesão 

suficiente para entrar em um conflito, onde seus integrantes têm que estar 

suficientemente motivados para darem suas vidas pelo país, se for preciso. Esta 

deficiência tende a ser amenizada pela constante massificação dos inimigos do 

sistema, como Colômbia e EUA, mas uma tropa sem valores arraigados não resiste 

às dificuldades de um combate mais prolongado. Decorre daí a ideia de que um 

combate de baixa intensidade, localizado, seria uma das poucas hipóteses 

exequíveis pela Venezuela, até mesmo porque de outra forma as FANB não teriam 

suporte logístico adequado. (FRANCO, 2010). 

Numa ótica geopolítica, baseada na visão de Clausewitz, que preconizava a 

guerra como continuação da política por outros meios, o fortalecimento do braço 

militar venezuelano está sendo efetivado para respaldar os interesses da política 

externa federal. O aumento da influência sobre Bolívia, Paraguai e Nicarágua são 

exemplos disso. (FRANCO, 2010). 

Em 2006, a Venezuela assinou um acordo de cooperação militar com a 
Bolívia, cujos objetivos seriam “gestão de crises”, “controle de armamento e 
desarmamento”, “controle democrático das forças” e participação 
venezuelana na organização das Forças Armadas. Adicionalmente, o 
governo venezuelano contribuiria com US$ 47 milhões para a construção de 
uma base militar em Riberalta, a 90 Km da fronteira com o Brasil, e um 
porto militar em Quijarro, no rio Paraguai. (VILLA, 2008, p. 32). 

 
Essa cooperação mostra a intenção de Chávez de aumentar sua influência 

geopolítica na América do Sul, por meio de sua diplomacia militar.  

A análise da política interna revelou-se importante para concluir que o alto 
grau de liberdade de ação que o governante adquiriu ao longo dos últimos 
cinco anos, aliado ao nacionalismo disseminado em propaganda massiva 
de seu regime político, pode gerar a coesão necessária a um esforço de 
guerra, se for o caso. Essa não parece ser a finalidade do atual governo, 
mas pode ser um meio de desviar atenção da população para seus 
problemas internos. (FRANCO, 2010). 

 
Assim, o Conceito Estratégico da Nação referente à Constituição Bolivariana 

da Venezuela diz respeito à segurança, desenvolvimento e defesa integral. Este do-
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cumento propõe um aumento quantitativo e qualitativo das forças armadas e um 

modelo regional e hemisférico de cooperação em defesa. Além disso, em relação à 

política internacional, o plano é pacifista e rejeita a força como meio de solucionar 

conflitos entre nações. 

Quanto ao aspecto socioeconômico, um dos fatos a serem observados é o de 

que, ao ser eleito pela primeira vez, em 1998, Chávez prometeu acabar com a 

miséria que assolava a maioria absoluta do povo venezuelano. No entanto, no seu 

governo, o número de indivíduos pauperizados diminuiu somente de forma relativa 

no país. 

A pobreza em geral diminuiu de 49,9% da população em 1999 para 37,1% em 

2005, e a chamada miséria absoluta passou de 21,7% para 15,9%. Essas mudanças 

se devem à implementação de programas assistencialistas promovidos por Chávez 

nesses últimos anos, e não a um aumento significativo da renda dos trabalhadores. 

Por sua vez, esses programas assistencialistas são baseados nos lucros do 

petróleo. (ANTUNES, 2007). 

Segundo VIDIGAL (2010), os recursos auferidos pela PDVSA estão sendo 

desviados para implementação da política bolivariana e para os pesados 

investimentos sociais que são feitos pela empresa para manter em alta a 

popularidade do presidente: de 2003 a 2006, o gasto em investimentos sociais da 

PDVSA aumentou de US$ 210 milhões para US$ 13,36 bilhões. 

Os níveis de desemprego em 2005 são maiores do que quando Chávez 

assumiu o governo em fevereiro de 1999 (11,3% em 1999 contra 12,4% em 2005). 

Além disso, pelo menos 53% da população total do país continua vivendo ou na 

pobreza ou na miséria absoluta (dados da CEPAL – Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe).  

O “socialismo Bolivarista do século XXI” de Chávez é um socialismo que 
está totalmente adaptado às necessidades do capitalismo mundial. As 
corporações multinacionais, apesar das tão alardeadas “nacionalizações”, 
continuam a operar livremente no país e a ter seus lucros garantidos pelo 
próprio governo venezuelano, como dito no próprio site da estatal petroleira 
PDVSA: “O Executivo Nacional deixou claro que em caso algum se 
questiona a presença das empresas em nosso país e que as mesmas 
obtenham seus respectivos lucros, produto de seus investimentos, mas o 
que exigimos de maneira irredutível é que esta participação se faça no 
marco do respeito à nossa lei e à nossa soberania”. (ANTUNES, 2007). 

 
Segundo LOPES (2009), durante o governo Chávez, apesar de haver um po-

sicionamento ideológico e político anti-imperialista contra os EUA, porque defende 

os interesses políticos da nova pequena burguesia nacionalista, no plano econômico 
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este conflito não se realiza, na medida em que os contratos com os trustes interna-

cionais do petróleo ainda são realizados, até pelo lugar ocupado pela Venezuela na 

divisão internacional do trabalho. O processo chamado por muitos teóricos e pelos 

chavistas de “revolução bolivariana”, em seu limite, demonstra uma nova correlação 

de forças e conformação do bloco no país, mas não um processo de revolução soci-

alista. 

Para CORREA55 (2010), a busca de uma unidade consensual ideológica no 

país é improvável e de difícil obtenção, face à diversidade do nível cultural e de 

distribuição de renda existente. Existe um verdadeiro fosso entre as elites, contrárias 

à Revolução Bolivariana, e a imensa população desassistida e pouco instruída. 

Na avaliação do Heidelberg Institute for International Conflict Research, no 

seu relatório anual denominado Barômetro dos Conflitos (2009-2010), que faz uma 

avaliação dos conflitos que ocorreram no ano do estudo, na Venezuela, além dos 

problemas externos, a disputa pelo poder nacional e de fundo ideológico/sistemático 

entre vários partidos da oposição e o governo continua. Segundo o estudo, tal 

conflito está no nível de intensidade 3, ou seja, média intensidade, sendo então 

classificado como crise (Anexo C, Quadro 6 e Anexo D, Quadro 7). A oposição 

consiste de organizações de estudantes e da coalizão MUD.  

Os principais conflitos internos destacados pelo relatório no período foram os 

seguintes (HEIDELBERG, 2010): 

a. Em 8 de dezembro de 2009, houve conflitos entre governistas e opositores, 

causando a morte de um estudante e pelo menos dez outros feridos. Os estudantes 

criticavam os cortes nos gastos sociais, a malversação do dinheiro público e defici-

ências na infraestrutura elétrica e outros serviços públicos. 

b. Em 24 de janeiro de 2010, o governo fechou seis redes de televisão, inclu-

indo a Radio Caracas Televisión Internacional, pró-oposição, que tinha se recusado 

a transmitir a apresentação semanal do presidente. Em resposta a essas medidas, 

grupos pró e antigovernistas entraram em conflito no dia seguinte. Dois oposicionis-

tas foram mortos. 

Alguns dados sobre a Venezuela retirados do informativo Latinobarómetro 

2009-201056 são bastante interessantes. Em uma escala de 1.0 a 10.0, sendo 1.0 

                                                           
55 Coronel da reserva, foi Adido Militar na Embaixada do Brasil na Venezuela no período de 
08/02/1996 a 07/02/1998. Resposta à pesquisa de campo.  
56 Disponível em: <http://www.latinobarometro.org/latino/latinobarometro.jsp>. Acesso em: 22 jul. 
2011. 
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não democrático e 10.0 totalmente democrático, os venezuelanos consideram que 

seu país está no nível 7.0. Enquanto isso, os demais países latino-americanos con-

sideram, em sua média, que o país está no grau 4.3, sendo que em 2009 seu grau 

era 5.0.  

Na avaliação de todos os latino-americanos consultados, os países desta re-

gião estão na sua média no nível 6.5 de democracia. Ou seja, a Venezuela é um pa-

ís considerado pouco democrático pelos demais países da América Latina, em sua 

média, mas bem democrático pelos próprios venezuelanos. 

Outro dado a ser verificado é que todos os países da região, com exceção da 

República Dominicana, Equador, Uruguai, Nicarágua e a própria Venezuela (62% 

dos entrevistados), consideram que a influência venezuelana na América Latina é 

mais negativa do que positiva. Na média latino-americana, a Venezuela ficou com 

41% de influência positiva, sendo o Peru, México, Colômbia, Costa Rica e Brasil os 

países que têm a percepção mais baixa de influência positiva. Segundo o próprio es-

tudo, tal fato se deve à influência ideológica.  

Quanto a Hugo Chávez, apenas na República Dominicana e na própria Vene-

zuela (55%) as pessoas opinaram favoravelmente ao presidente. Nos demais países 

a opinião desfavorável prevaleceu, sendo a média latino-americana de somente 33% 

de opiniões favoráveis. 

A democracia venezuelana está prestes a cruzar a fronteira que a separa do 
autoritarismo. (COUTINHO, 2007, p. 1). 

 
Para DE SOUZA (2007),  

Quem assesta o foco no esvaziamento das instituições, na truculência do 
mando, na repressão à mídia, na intimidação dos opositores e na 
manipulação de plebiscitos e assembleias constituintes vê, ao contrário, 
sinais inequívocos de autoritarismo. Plantada sobre os escombros dos 
freios e contrapesos institucionais do sistema político, a democracia 
plebiscitária bolivariana tem maior probabilidade não de aprofundar, mas de 
extirpar qualquer vestígio de democracia no país.  
 

5.2 BOLÍVIA 

 

A Bolívia é uma república presidencialista, dividida em 9 departamentos. Seu 

presidente é Evo Morales, eleito em 2006 pelo Movimento ao Socialismo (MAS) e 

reeleito em 2009. 

Os partidos que compõem o cenário político do país são: MAS, Plano 

Progresso para a Bolívia – Convergência Nacional (PPB – CN), Frente de Unidade 
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Nacional (UN) e Movimento Nacionalista Revolucionário (MNR). O Poder Legislativo 

é bicameral, sendo que o Senado é composto por 36 membros e a Câmara dos 

Deputados por 130 membros.  

A Constituição é datada de 2009, tendo sido aprovada por 61,4% dos 

eleitores, através de um referendo. Ampliou os direitos das populações indígenas e 

estabeleceu quatro níveis de autonomia no país: departamental, regional, municipal 

e indígena, sendo que cada um deles pode eleger seus dirigentes e administrar seus 

recursos econômicos. 

Quanto à economia, a moeda é o boliviano, o PIB de US$ 17,3 bilhões e a 

renda per capita de US$ 1.620,00 (dados de 2009). A inflação anual gira em torno 

de 14% e a dívida externa era de US$ 5,5 bilhões em 2008. O desemprego, em 

2006, era de 8%.  

O governo tem assegurado os interesses econômicos nacionais através das 

nacionalizações e interrupções de renovações de contratos com empresas 

estrangeiras.  

Em maio de 2005, o Congresso Nacional Boliviano aprovou a Lei de 

Hidrocarbonetos, que elevou os impostos e royalties sobre a exploração de gás e 

petróleo de 18% para 50%.  

Em 1º de maio de 2006, Morales anunciou a total nacionalização dos recursos 

hidrocarbonetos da Bolívia, através de um decreto presidencial que estabeleceu a 

recuperação da propriedade, posse e controle dos recursos de gás e petróleo pelo 

país. No mesmo mês, o governo boliviano comprou duas refinarias da Petrobras por 

112 milhões de dólares.  

A empresa estatal boliviana, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

(YPFB), passou a controlar a produção e o repasse de receitas de todas as 

empresas petrolíferas estrangeiras que atuam na Bolívia. Em cumprimento às 

promessas de campanha, Morales firmou o Decreto Supremo n° 28.701, que 

concedeu ao governo boliviano o controle dos hidrocarbonetos do campo petroleiro 

de San Alberto, localizado em Tarija, ao sul de La Paz.  

A Lei exige que as empresas que explorem os recursos sejam empresas 

mistas associadas à YPFB, sendo que a estatal boliviana terá, pelo menos, 51% do 

capital. A Lei garante também que a comercialização e a definição dos preços e 

condições, tanto para o mercado interno, como para a exportação e a 

industrialização, são atribuições exclusivas da YPFB. (COIMBRA, 2009). 
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Além disso, a Constituição de 2009 também estabeleceu o controle nacional 

sobre os recursos hídricos.  

A Bolívia abriga a segunda maior reserva conhecida de gás natural da 

América do Sul (atrás da Venezuela), com um depósito de 380 milhões de metros 

cúbicos descoberto no ano de 2000 em Tarija. Apesar disso, é uma das nações mais 

pobres do continente americano (¼ do orçamento boliviano vem dos impostos que o 

governo cobra da Petrobras). 

Dentro do perfil estratégico boliviano, nenhum país tem tanta importância 

como o Brasil. Mais da metade de toda a fronteira boliviana é com este país e um 

terço de suas exportações corresponde ao gás natural destinado a São Paulo. Além 

disso, o único grande porto que a Bolívia tem para alcançar as rotas do comércio 

transoceânico se encontra na fronteira com o Brasil: Puerto Aguirre, que dá acesso 

às águas internacionais da hidrovia Paraguai-Paraná.  

O total das exportações bolivianas ao Brasil, incluindo de gás natural, 

representa menos de 2% das importações brasileiras, e a Bolívia não representa 

sequer 0,5% das exportações desse país. (LASERNA, 2010). 

A Bolívia sofre ainda pela falta de diversificação de mercados, apesar de ex-

portar um produto de grande necessidade nos dias atuais, energia. O país perdeu 

importantes mercados e não tem capacidade para atender aos demais, como Argen-

tina, Uruguai e Paraguai. Além disso, os investimentos no setor de hidrocarbonetos 

têm diminuído de forma constante, afetando as reservas e restringindo a capacidade 

de produção.  

As importações de diesel têm crescido e, depois de cinquenta anos, a Bolívia 

voltou a importar gasolina, além de importar gás natural líquido do Peru. Enquanto o 

Brasil avançou com o projeto de geração elétrica no rio Madeira, na Bolívia não exis-

te um único estudo do impacto ambiental do projeto sobre as planícies inundadas de 

Beni, e tampouco foram retomadas as negociações para avaliar alguma eventual 

partilha. (LASERNA, 2010). 

Em relação à defesa, o efetivo do Exército é de 34,8 mil homens, da Marinha 

de 4,8 mil homens e o da Aeronáutica de 6,5 mil (dados de 2009). Os gastos com 

defesa em 2008 foram de US$ 250 milhões.  

O país faz parte dos seguintes organismos internacionais: Banco Mundial, 

Comunidade Andina, FMI, G-Rio, MERCOSUL (membro associado), OEA, OMC e 

ONU. 
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Uma rebelião em Cochabamba, em abril de 2000, contra a privatização da 

água, marcou o início da queda da elite política do país. Outro movimento de mas-

sas, predominantemente indígenas, ocorreu em outubro de 2003, contra a privatiza-

ção dos recursos energéticos, em que vários manifestantes foram mortos por tropas 

do governo, resultando na queda do presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.  

Dois anos depois, na eleição geral boliviana de dezembro de 2005, Evo 

Morales e Álvaro García Linera, um dos principais intelectuais marxistas do país, 

foram eleitos presidente e vice-presidente da Bolívia. Segundo ALI (2008), foi a 

pressão das bases que possibilitou o triunfo de Morales e do MAS naquela eleição. 

O primeiro ato público de Morales, após a vitória, foi viajar para Havana, 
onde teve uma acolhida de herói, seguida de uma longa e tutorial conversa 
com Fidel Castro sobre o poder. Em sua volta, fez outra parada: Caracas. 
Lá também foi recebido com muita alegria por Hugo Chávez. Havia agora 
três governos do continente comprometidos com a ideia de uma Federação 
Bolivariana. (ALI, 2008). 
 

A assunção do primeiro presidente indígena da história boliviana foi fruto de 

árduos embates entre os setores marginalizados e excluídos do país mais pobre da 

América do Sul com uma elite branca, beneficiada durante décadas pela exploração 

das principais riquezas naturais da Bolívia. Acirrados conflitos entre estes polos an-

tagônicos ocorreram, balizando a construção do projeto encarnado na liderança de 

Morales, principal figura do movimento social. (ARAUJO, 2009). 

Eles compartilharam uma agenda central, de por fim a um regime político 
não representativo e repressivo, estabelecendo controle sobre os recursos 
naturais e convocando uma assembleia constitucional para reestruturar a 
política nacional e a vida econômica. (ALI, 2008). 
 
Evo Morales quer refundar a Bolívia Pré-Colombiana, torná-la novamente 
um país indígena, e isto não tem nada a ver com as teses bolivarianas, a 
não ser a animosidade antiamericana e a vontade de manifestar seu 
desagrado contra a exploração do passado. (GONÇALVES57, 2010). 
 

O MAS58 reúne diversos movimentos sociais bolivianos, como o movimento 

dos cocaleiros, das comunidades locais, da Coordenadoria da Água de Cochabam-

ba, dentre outros. Um dos principais objetivos do MAS e do presidente Evo Morales 

                                                           
57 Entrevista concedida em 19/11/2010. 
58 Alguns dos movimentos sociais que convergiram para a formação do MAS: Federação Nacional de 
Mulheres Camponesas de Bolívia - Bartolina Sisa (FNMCB-BS), Confederação Sindical Única de 
Trabalhadores Camponeses de Bolívia (CSUTCB), Federação Nacional de Colonizadores de Bolívia 
(FNCB), as 6 Federações de Cocaleros do Trópico de Cochabamba e a CIDOB (Confederação Indí-
gena do Oriente Boliviano). A Fejuve (Federação de Juntas de Vizinhos) e os Ponchos Rojos de  
Omasuyos não estão dentro das estruturas organizativas do MAS, pois se reivindicam enquanto mo-
vimentos sociais que não disputam estruturas partidárias. Contudo, são entidades que se colocam ao 
lado do masismo nas diversas reivindicações sociais que ocorrem no país. 
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é acabar com a exclusão de quase 70% da população indígena, que ocupa a parce-

la mais pobre da sociedade boliviana. 

Indígenas e camponeses são protagonistas e sustentadores do movimento 
revolucionário boliviano, liderando um processo de mudanças reivindicador 
da construção do Socialismo do Século XXI em um país em que mais de 
70% da população reivindica-se descendente de indígenas e mantêm práti-
cas ancestrais. (ARAUJO, 2009). 
 

Dentre os aspectos programáticos do MAS, ressalta-se o antineoliberalismo. 

O programa masista aponta para a necessidade de nacionalização dos recursos na-

turais bolivianos, ressaltando o processo histórico de expropriação das riquezas do 

país desde o período colonial, e a urgência do Estado voltar a ser um propulsor de 

projetos socioeconômicos.  

Insistimos propositalmente no exemplo da Bolívia porque talvez ali, mais 
que em qualquer outro país latino-americano, a crise de hegemonia neolibe-
ral tenha chegado ao seu ponto central, colocando em crise as bases do Es-
tado boliviano. Na Bolívia, de modo exemplar, configura-se um novo Estado, 
a saber, uma ampliação do poder estatal para além do governo, o que 
Gramsci chamou de “sociedade política”. Incorpora-se, de modo gradativo, 
a participação da sociedade civil (movimentos, povos indígenas, associa-
ções), a tal ponto de se aprovar uma nova constituição para o país. (ALVES, 
2009). 
 

Além disso, a reestatização de empresas públicas estratégicas, o aumento 

dos investimentos nas áreas sociais, a realização de reforma agrária e a valorização 

da cultura indígena foram aspectos inseridos no programa masista no momento de 

sua constituição. O MAS também buscou agregar em suas fileiras setores sociais 

das mais variadas origens. 

O objetivo do partido é o de revolucionar as instituições democráticas através 

dos êxitos eleitorais e da inserção da maioria indígena, inclusive no controle do po-

der político. O respeito à constituição e à ordem democrática, segundo alguns auto-

res, é uma das marcas dos masistas, visto que, mesmo nos períodos de grave ins-

tabilidade e de abertura de crises revolucionárias que poderiam propiciar a tomada 

do poder através de uma revolução armada, como em 2003 (Guerra do Gás59) ou 

2005 (mobilizações pela renúncia do presidente Carlos Mesa60), o MAS defendeu a 

                                                           
59 Ocorreu entre setembro/outubro de 2003, devido à imposição por parte do governo Sanchéz de 
Lozada da exportação de gás natural para os Estados Unidos, via Chile. A medida adotada pelo go-
verno desencadeou uma série de manifestações pelo país, sobretudo na região de El Alto, forçando a 
renúncia do presidente Lozada. Como consequência dos embates, o MAS e as entidades sociais co-
locaram em pauta para os seguintes governos uma agenda de demandas, denominada Agenda de 
Outubro, que continha os seguintes itens: realização de uma Assembleia Constituinte, nacionalização 
dos hidrocarbonetos e reforma agrária. 
60 Vice-presidente que assumiu o governo após a renúncia de Gonzalo Sanchéz de Lozada em 2003. 
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saída negociada e constitucional sob o argumento da garantia da democracia, evi-

tando-se qualquer tipo de interferência autoritária. 

A direção do MAS encontra-se em ligação constante com as bases do cha-

vismo, e suas estruturas de direção, programa, organização e dinâmica funcionam 

ligadas às demandas do movimento social camponês e indígena. 

Há similitudes entre esses processos políticos61 a serem ressalvadas. A 
primeira delas encontra-se no caráter do projeto político transformador. Am-
bos defendem a reestruturação estatal, a partir da repulsa ao neoliberalis-
mo. A nacionalização dos recursos naturais e empresas estratégicas, a efe-
tiva participação do Estado no desenvolvimento econômico, o aumento dos 
investimentos públicos em infraestrutura e nas áreas sociais, a realização 
de assembleias constituintes transformadoras das estruturas estatais e a 
constituição de frentes anti-imperialistas são semelhanças entre os dois pro-
jetos centralizados nas figuras de Chávez e Morales. (ARAUJO, 2009). 
 

No entanto, para GONÇALVES (2010), a Bolívia está distante econômica e 

politicamente da Venezuela, sendo muito mais ligada à Bacia do Prata, o que 

dificulta a influência venezuelana. 

No campo interno, a Bolívia tem passado por sérios problemas envolvendo 

tentativas de emancipação de seus departamentos.  

Desde a posse de Evo Morales, em 2006, a divisão interna tem se acentuado 

no país. As reformas estruturais, principalmente a nacionalização dos 

hidrocarbonetos, desagradaram à elite econômica da chamada região da Meia Lua, 

formada pelos quatro departamentos mais ricos da Bolívia – Santa Cruz de La 

Sierra, Tarija, Pando e Beni.  

Situada no leste boliviano, a região concentra quase todas as reservas de gás 

e petróleo da nação e ostenta diferenças étnicas e culturais em relação ao restante 

da população, na qual prevalecem indígenas e mestiços. Esses departamentos 

buscam autonomia para obterem maior controle sobre os recursos minerais, 

tornando a região a principal frente de oposição ao governo Morales na atualidade. 

Os brancos em Santa Cruz sonham com um contendor apoiado pelos EUA 
e com uma possível “independência”. Santa Cruz é o único departamento 
onde o MAS não venceu... É vital que as elites sejam cuidadosamente 
separadas de suas bases por uma série de medidas inclusivas, que 
beneficiem a maioria da população. Importantes batalhas políticas estão por 
vir. (ALI, 2008). 
 

A região da Meia Lua gera 80% do PIB da Bolívia e corresponde a quase 2/3 

do território, onde estão 58% dos quase 10 milhões de bolivianos. Santa Cruz, que 

faz limite com o Brasil e o Paraguai, concentra 1/4 da população, coleta 40% dos 

                                                           
61 O autor se refere aos projetos políticos de Evo Morales e Hugo Chávez. 
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impostos nacionais e tem uma poderosa economia agroindustrial e importantes 

jazidas de petróleo e gás que, em conjunto, representam 1/3 do PIB boliviano. Cerca 

de 40% de todos os investimentos estrangeiros feitos no país vão para Santa Cruz, 

onde estão localizadas as jazidas de ferro e manganês de El Mutún. Beni e Pando 

produzem soja, e Tarija, que faz fronteira com a Argentina, concentra 80% das 

reservas de gás. (VIDIGAL, 2010). 

Os representantes dos departamentos do leste, aliados às elites nacionais 
(principalmente empresários e latifundiários agroexportadores) e 
estrangeiras, com o suporte dos Estados Unidos, têm articulado uma 
violenta campanha contra o governo, que inclui a ação de movimentos 
paramilitares que tentam desestabilizar o país provocando a morte de 
centenas de bolivianos. A oposição de direita, sentindo-se ameaçada pelas 
mudanças políticas em curso no país, tem promovido uma onda de violência 
pelas ruas e povoados que apoiam o presidente boliviano. (COIMBRA, 
2009). 
 

O conflito interno envolve poder, a nova constituição e a relocação de lucros 

entre os movimentos de oposição das províncias ricas das terras baixas do leste e o 

governo central. Como a oposição de extrema direita está se esfacelando, o governo 

central passou a suportar também crescente insatisfação de seus seguidores. 

Na Bolívia, são dois países em um mesmo território político: o Altiplano e a 
Media Luna, racialmente totalmente diferentes: o Altiplano é todo indígena, 
enquanto a parte plana é majoritariamente branca e zona mais rica. (CÔR-
TES, 2010). 
 

Em 2008, nova campanha de desestabilização começou em Santa Cruz, que 

é um dos centros de resistência da velha oligarquia, culminando com outra tentativa 

de emancipação dessa província. 

“Uma Bolívia mais pobre e institucionalmente mais fraca causa danos aos pa-

íses vizinhos e pode criar novos problemas”. (LASERNA, 2010). 

Segundo o Barômetro dos Conflitos (2010) do Instituto Heidelberg, na 

avaliação da Bolívia, o conflito entre o governo e a oposição por autonomia, 

ideologia/sistema, poder nacional e recursos está no nível de intensidade 3, ou seja, 

média intensidade, classificando-o como crise (Anexo C, Quadro 6 e Anexo D, 

Quadro 7).  

Os principais conflitos internos destacados pelo relatório no período foram os 

seguintes (HEIDELBERG, 2010): 

a. A partir de 26 de abril de 2010, moradores de Caranavi, departamento de 

La Paz, bloquearam uma importante estrada de suprimento para a capital boliviana, 

exigindo a instalação de uma fábrica prometida por Morales. Setecentos policiais 
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tentaram sem sucesso desfazer o bloqueio em 7 de maio, usando balas de borracha 

e gás lacrimogêneo, mas foram atacados com paus, pedras e, de acordo com a 

polícia, explosivos e armas de fogo. Quatro manifestantes foram mortos e 60 

pessoas feridas, sendo 4 policiais. Além disso, o prédio da academia de polícia local 

foi queimado. 

b. Quando o governo aumentou os salários do setor público em 5%, a 

principal união sindical – Central dos Operários Bolivianos (COB), uma das antigas 

aliadas chave de Morales – bem como professores e operários reivindicaram um 

acréscimo de pelo menos 9%, ao invés dos 5%, e anunciaram protestos. Em 4 de 

maio, os manifestantes tomaram as ruas de todo o país. 

c. Em La Paz, foram lançados explosivos no Ministério do Trabalho. Pelo 

menos uma pessoa foi ferida e 15 manifestantes presos. No mesmo dia, a COB 

convocou uma greve nacional por tempo indeterminado pela primeira vez desde que 

o MAS assumiu o governo em 2006. No entanto, a greve terminou depois de um dia. 

d. Ao final de junho, as principais organizações indígenas realizaram marchas 

contra o governo, reivindicando o aumento da quota de assentos indígenas no Poder 

Legislativo e criticando o governo por não conceder suas exigências por autonomia. 

A oposição acusa o presidente de se sobrepor à Constituição, desprezar a 

separação de poderes e realizar perseguições políticas. 

A Bolívia enfrenta profundos problemas de divisão étnica (caracterizada pe-
la histórica relação de dominação entre as classes rica, de maioria branca, e 
pobre, de maioria indígena), cultural (a cultura indígena é discriminada pela 
visão elitista e etnocêntrica) e geográfica (proporcionada pela divisão do pa-
ís, cuja maior parte da riqueza concentra-se na região da “Media Luna”). 
(COIMBRA, 2009). 
 

Considerando a situação caótica de disputa política e a divisão do país, verifi-

ca-se que a oposição ao governo de Morales tem sido, atualmente, mais forte que a 

oposição ao governo de Chávez, na Venezuela, e também mais forte que a oposição 

ao governo de Correa, no Equador. Por conseguinte, a situação de divisão do país e 

o movimento separatista são mais intensos na Bolívia. (COIMBRA, 2009). 

Nas eleições gerais de 6 de dezembro de 2009, Morales foi reeleito com mais 

de 64%, e seu partido MAS atingiu a maioria de dois terços nas duas casas 

legislativas. O MAS também venceu as eleições municipais e regionais de 4 de abril, 

enquanto os departamentos de Santa Cruz, Tarija e Beni permaneceram sob 

governo da oposição. 
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Da mesma forma que Chávez, Morales convocou uma Assembleia Constituin-

te e conseguiu estender seu mandato para além dos limites legais em vigor. 

A nova Constituição boliviana, apoiada amplamente pelos movimentos soci-
ais e indígenas, apresenta uma série de avanços históricos como: a cons-
trução de um Estado plurinacional e comunitário, descentralizado, autônomo 
e democrático; a pluralidade econômica, garantindo a existência de econo-
mias estatais, comunitárias (que compreendem as empresas cooperativas e 
as Terras Comunitárias de Origem, que são reservas cedidas aos povos in-
dígenas) e privadas (sempre que esta cumpra com a sua função social); a 
obrigação do Estado em garantir os direitos fundamentais (educação, saú-
de, trabalho, terra, previdência social, etc.); a existência de vários níveis de 
autonomia (departamentos, províncias, municípios e territórios indígenas); e 
o controle estatal sobre as riquezas naturais. (COIMBRA, 2009). 
 

A Bolívia, apesar de estar mergulhada na pobreza, investe milhões de dólares 

em sua segurança. A partir de 2006, o país passou a destinar um percentual do va-

lor de suas exportações de gás para investimentos militares, além de ter estabeleci-

do com a Venezuela acordos militares, os quais permitem até a construção de bases 

militares em território boliviano. O país tem, também, um acordo bilateral de defesa 

com o Brasil. 

Na opinião do atual Adido do Exército Brasileiro (EB)62 na Bolívia, o armamen-

to e equipamento das Forças Armadas Bolivianas estão muito ultrapassados, sem 

manutenção e já não atendem sua finalidade, o que justifica a corrente aquisição de 

material bélico e doações da China, Rússia e Venezuela. Sendo assim, o país está 

se atualizando e visa estar em condições de atuar internamente, evitando alguma 

tentativa de separação por parte de algum departamento. 

A Bolívia tem se aproximado da Rússia para intercâmbio comercial. Já foi 

ventilada a compra de mísseis nucleares para defesa aérea e o apoio no desenvol-

vimento de energia nuclear para fins pacíficos e da indústria espacial, além de mate-

rial bélico em geral. Os dois países negociam atualmente um crédito de 150 milhões 

de dólares solicitado pelo governo boliviano para equipar e modernizar suas forças 

armadas. 

O comandante do Exército Boliviano, em entrevista, declarou que o Exército é 

socialista, anti-imperialista e anticapitalista, em uma clara politização das FA que 

configura o alinhamento com a ideologia do presidente Evo Morales. Cabe ressaltar 

que o presidente trocou os ocupantes de todos os altos cargos das forças armadas, 

colocando militares alinhados com seu pensamento político. (El País, 16/11/2010). 

                                                           
62 Resposta à pesquisa de campo. 
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Em 19 de outubro de 2010, os presidentes Evo Morales da Bolívia e Alan 

García do Peru assinaram um acordo que dará aos bolivianos acesso ao oceano 

Pacífico, ampliando um convênio de 1992 com o qual o Peru cedia uma zona franca 

industrial e comercial à Bolívia, o que atende ao maior anseio histórico do país. 

Com o convênio de 1992, o Peru cedeu à Bolívia uma faixa litorânea a 17 

quilômetros de Ilo, entre os departamentos (estados) de Moquegua e Tacna. O 

pacto tem vigência de 99 anos, renováveis. Além disso, o Peru concedeu uma área 

de 163,5 hectares dentro da Zona Franca Industrial de Ilo, por um prazo de 50 anos 

renováveis. 

Agora, o pacto se ampliou com maiores facilidades portuárias e de livre 

trânsito na área concedida à Bolívia, onde poderão ser instaladas indústrias e 

armazéns voltados para a exportação, principalmente de minérios bolivianos. 

O novo acordo também renova por 99 anos uma zona franca turística em Ilo, 

na qual um quebra-mar esportivo e pesqueiro poderá ser construído com capital 

boliviano. E amplia de 2 quilômetros quadrados para 3,6 quilômetros quadrados a 

área a ser chamada de “Mar Bolívia”. (Tratado dá à Bolívia acesso ao litoral 

peruano, 2010). 

 

5.3 EQUADOR 

 

O governo é uma república presidencialista, com 21 províncias subdivididas 

em cantões e paróquias. O presidente, desde 2007, é Rafael Correa, da Alianza 

PAIS (Pátria Ativa e Soberana) (AP), aliança liderada pelo Movimento País. Outros 

partidos: Sociedade Patriótica 21 de janeiro (PSP), Social-Cristão (PSC), Renovador 

Institucional de Ação Nacional (Prian), Democracia Popular (DP).  

O movimento político AP reúne vários partidos e movimentos de centro-

esquerda e esquerda, como a Izquierda Democrática, o movimento Nuevo País, o 

movimento Poder Ciudadano e o movimento indígena Pachakutik. Uma das princi-

pais bandeiras do Alianza PAIS é a defesa ambiental e sua cor é verde, ao contrário 

da maioria dos movimentos e partidos políticos de esquerda que utilizam o verme-

lho. 

Nas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, realizadas em 30 de 

setembro de 2007, a AP conquistou 80 das 130 cadeiras, 70% do total. O projeto po-

lítico do movimento é denominado “Revolução Cidadã” e o objetivo consiste em 
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transformar o modelo neoliberal em um Estado Social de Direito voltado para o soci-

alismo do século XXI. (COIMBRA, 2009). 

O Poder Legislativo é unicameral, sendo que o Congresso Nacional tem 124 

membros. A Constituição é de 2008, e seguiu a trilha das transformações políticas 

em curso na Venezuela e Bolívia, aumentando o papel do Estado na economia e 

atribuindo mais poderes ao presidente em detrimento do Congresso. 

Na economia, o PIB é de US$ 57,2 bilhões e a renda per capita de US$ 

3.920,00 (dados de 2009). A inflação anual é de 8%, a dívida externa de US$ 16,9 

bilhões e o desemprego de 7,3% (dados de 2008).  

No litoral, desenvolvem-se as culturas de café, cacau e banana, produto do 

qual o Equador é um dos grandes exportadores mundiais. Coberta pela selva 

amazônica, a região leste possui importantes reservas de petróleo, que responde 

por 50% das exportações do país. 

Após a grave crise econômica de 2000, o Equador passou a adotar o dólar 

americano como moeda oficial.  

Atualmente, o país também passa por uma crise financeira, tendo em vista a 

retração do preço do petróleo no mercado internacional, aliada à ineficiência da 

gestão econômica do governo, o que tem levado Correa a promover uma política de 

redução dos gastos públicos.  

Quanto à defesa, o Exército tem um efetivo de 46,5 mil homens, a Marinha de 

7,3 mil e a Aeronáutica de 4,2 mil (2009). Os gastos em 2008 foram de US$ 1,1 

bilhões.  

O país faz parte das seguintes organizações internacionais: Banco Mundial, 

Comunidade Andina, FMI, G-Rio, MERCOSUL (membro associado), OEA, OMC, 

ONU e OPEP. 

A história recente da nação foi marcada por instabilidade política: nos dez 

anos antes de Correa assumir o poder em 2007, três presidentes foram derrubados 

por protestos populares. 

A Revolução Cidadã idealizada por Rafael Correa e seus aliados da Alianza 

País consubstancia-se em um processo de transformação do Estado, baseando-se 

em um novo modelo de desenvolvimento, com justiça e igualdade. O programa con-

tém cinco eixos principais: 1) Revolução Constitucional; 2) Revolução contra a Cor-

rupção; 3) Revolução Econômica; 4) Revolução na Educação e na Saúde; e 5) Re-
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volução pelo Resgate da Dignidade, Soberania e Busca da Integração Latino-

Americana. 

Dentre as principais propostas políticas do governo estão: a ampliação da 

participação do Estado na renda do petróleo; o aumento dos investimentos sociais; a 

renegociação da dívida externa; a revisão dos contratos petrolíferos; a não renova-

ção da concessão da base militar estadunidense de Manta, cujo contrato terminou 

em 2009; a convocação de uma Assembleia Constituinte; o apoio à ALBA, em detri-

mento das negociações de livre comércio com os Estados Unidos e a ALCA; a am-

pliação das parcerias políticas, econômicas e sociais com os países latino-

americanos; e a utilização de uma moeda regional, em substituição ao dólar estadu-

nidense. (COIMBRA, 2009). 

Um dos pontos principais do governo de Correa consistiu na elaboração da 

nova Constituição, que, segundo ele, tem o objetivo de acabar com a “partidocracia”, 

isto é, com os privilégios das oligarquias políticas e com as influências dos partidos 

tradicionais nas instituições públicas do país. Outro objetivo da nova Carta Magna é 

o de reverter as consequências da implantação do projeto neoliberal no Equador, 

que resultou na privatização de serviços básicos como a saúde, educação e 

abastecimento de água. A nova Constituição tem cunho estadista e transfere forte 

poder para o Executivo, com possibilidade de reeleição por até 8 anos. 

A maioria das cadeiras do Congresso é ocupada por movimentos políticos 

que apoiam o presidente, sendo que o Judiciário também é fortemente influenciado 

pelo governante, que criou um novo poder denominado Conselho de Participação 

Cidadã e Controle Social, com sete membros, a maioria ligada politicamente ao 

governo e com encargo de nomear os integrantes de importantes órgãos públicos do 

país.  

No plano econômico, Correa se diferenciou de seus predecessores ao se 

recusar a pagar uma parte da dívida externa. Em dezembro de 2008 e março de 

2009, o Equador anunciou moratória dessa dívida, sendo que os valores chegavam 

a 165 milhões de dólares. O presidente alegou que o débito era ilegítimo e pediu 

revisão desses valores. 

Correa também renegociou os contratos petroleiros vigentes em favor do 

Estado. Em junho de 2006 foi aprovada a Lei de Hidrocarbonetos, que elevou de 

18% para 50% a renda do governo equatoriano na exploração do petróleo. Em julho 

de 2009, o presidente equatoriano assinou decreto que nacionalizou o setor, 
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transformando as empresas petrolíferas em prestadoras de serviços, devendo 

vender toda a produção de gás e petróleo ao Estado. Em agosto de 2009, o país 

selou acordo com a ONU para não explorar petróleo na Amazônia, recebendo em 

troca 3,6 bilhões de dólares. 

Graças aos fundos obtidos dessa forma, o orçamento destinado à educação e 

à saúde mais do que dobrou. O presidente equatoriano define sua política como 

“nacionalista, soberanista, socialista e... lógica”. 

Além disso, segundo ele, seu discurso é baseado na ruptura e refundação do 

país, com defesa da soberania.  

No entanto, os inconsistentes negócios do governo com empresas 

multinacionais levaram a um descrédito do país junto às operadoras financeiras 

mundiais e restrições de linhas de financiamento internacionais, o que agravaram a 

crise econômica equatoriana. 

Os gastos do Equador com compra de armamentos, em relação ao PIB, são, 

depois da Colômbia, os mais altos da região andina. Entre os anos de 2003 e 2008, 

o Equador teve uma média de 2,6% do PIB com gasto militar e foi o terceiro que 

mais gastou da América Latina em 2009 (3,4%) (Anexo F, Quadro 9). Nesse ano, as 

aquisições de equipamentos de defesa atingiram US$ 900 milhões, mais alto 

investimento já realizado pelo governo equatoriano em defesa. 

Para GUIMARÃES (2010), atual Adido Naval e do Exército do Brasil no 

Equador, os gastos em defesa apenas minimizaram a situação crítica vivida pelas 

Forças Armadas Equatorianas, em função da desatenção para a pasta dos governos 

anteriores ao de Rafael Correa. Soma-se a isso o fato de que os gastos militares são 

reflexos das falhas dos sistemas de defesa, que ficaram patentes após as ações 

colombianas na fronteira norte do país, em 2008. 

O governo preocupa-se bastante com a estabilidade e a segurança de suas 

fronteiras com a Colômbia e o Peru, devido à infiltração de grupos guerrilheiros, 

narcotraficantes e traficantes de armas. Vem aumentando suas forças de ar e terra 

e, segundo o Plano Equador, de março de 2007, pretende fortalecer suas fronteiras, 

alocando unidades operacionais para elas, com aumento do orçamento militar. 

A guerra civil na Colômbia consiste num problema também para o Equador, 
que abriga mais de quinhentos mil refugiados colombianos em seu território, 
que foram desalojados nos conflitos. (COIMBRA, 2009). 
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As FA equatorianas não têm um bom preparo e adestramento e possuem 

grandes restrições de equipamentos. O Exército desdobra-se em quatro divisões, 

articuladas nas regiões Central (serrana), Litorânea, Amazônica e Norte (4ª Divisão 

de Exército), a qual tem prioridade, onde atuam três Brigadas (Bda) de Selva em 

operações contínuas. Possuem uma Bda de Forças Especiais de Emprego 

Estratégico, na região central do país, apoiada pela Aviação do Exército e Força 

Aérea, além de uma Bda de Cavalaria Blindada na fronteira com o Peru, porém com 

baixa disponibilidade de carros de combate. 

Para efeito de defesa, o Equador se subdivide em Zonas de Defesa, de 

acordo com os ambientes operacionais (serra, costa, Amazônia e Ilhas Galápagos). 

... as FA do País têm baixa capacidade operacional, fruto de um 
adestramento falho, restrições de materiais, equipamentos e meios de 
locomoção, sistemas de detecção e de interceptação aérea com limitações 
e poder naval muito restrito. (GUIMARÃES, 2010). 
 

Perguntado sobre as hipóteses de emprego da Força Terrestre Equatoriana, 

GUIMARÃES (2010) respondeu que as principais são na fronteira Sul (Peru) e 

atualmente ao Norte (Colômbia), HE que surgiu recentemente, após os problemas 

fronteiriços e a incidência de narcoguerrilheiros que atuam na área. Foi criada uma 

Força Tarefa com área de atuação em toda a linha de fronteira Norte. 

Todavia, o mesmo adido lembrou que o poder militar da Colômbia é muito 

superior ao do Equador, não havendo a possibilidade de ações militares desse 

contra aquele país. Além disso, segundo ele, não há alianças militares dos países 

“Bolivarianos”. 

O Equador mantém uma postura defensiva, em termos estratégicos. Sua 
prioridade é a defesa de sua integridade territorial. (GUIMARÃES, 2010). 
 

MALTA63 (2010) afirmou que há fortes indícios da presença da guerrilha no 

Equador, com numerosas apreensões de armas, identificação de acampamentos 

clandestinos desocupados, depósitos, agentes químicos, laboratórios, etc., mas que 

os fatos recentes (combate com guerrilheiros) não sugerem ligações atuais entre o 

Governo do Equador e as FARC. 

Segundo HEIDELBERG (2009-2010), há uma forte oposição interna no 

Equador, causada principalmente por conflito ideológico e de sistema de governo, 

existindo vários grupos de oposição. Este conflito atingiu grau 3 na classificação do 

Instituto (crise) (Anexo C, Quadro 6 e Anexo D, Quadro 7).  
                                                           
63 General-de-Brigada da reserva, foi Adido Militar na Embaixada do Brasil no Equador, no período de 
17/06/1992 a 16/06/1994. Resposta à pesquisa de campo. 
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A oposição é formada principalmente por grupos indígenas, representados 

pela Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador (CONAIE), que 

protesta contra leis de imprensa, água e mineração. Outro importante grupo de 

oposição é a Federação Nacional de Indígenas, Afro-equatorianos e Agricultores 

(FENOCIN). 

Os principais conflitos internos destacados pelo relatório Barômetro dos Con-

flitos no período foram os seguintes (HEIDELBERG, 2010): 

a. Em 17 de dezembro de 2009, a agência nacional de telecomunicações 

revogou a licença da estação de rádio “La Voz de Arutam”, acusando-a de apoiar 

movimentos revolucionários. Alguns dias mais tarde, a instituição tirou do ar por 3 

dias a estação de TV oposicionista Teleamazonas. Por causa desses atos, o 

principal oponente político de Correa, Jaime Nebot, prefeito de Guayaquil, iniciou 

uma demonstração contra o governo com cerca de 250.000 participantes, em 11 de 

fevereiro de 2010. 

b. Em 26 de fevereiro, o presidente da CONAIE, Marlon Santi, convocou uma 

rebelião nacional contra o governo para protestar contra a falta de representação 

dos interesses indígenas. Uma semana depois, 3.000 indígenas se insurgiram 

contra as reformas propostas para as leis de mineração e exploração de água, 

temendo a privatização dos suprimentos de água. 12.000 apoiadores da CONAIE 

fizeram passeatas em vários lugares pela mesma razão, no dia 8 de abril.  

c. No início de maio, grupos indígenas cercaram o Congresso e bloquearam 

ruas para protestar contra a aprovação pelo parlamento da nova conta de água. 

Forças policiais usaram gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes, que 

estavam atirando pedras nos veículos dos parlamentares. Alguns policiais e 

manifestantes ficaram feridos. 

d. Além disso, grupos indígenas bloquearam a rodovia Pan-americana, nas 

províncias de Pichincha, Imbabura e Cotopaxi, de 10 a 12 de maio. Forças policiais 

usaram gás lacrimogêneo para desobstruir as estradas. No dia seguinte, o 

Parlamento adiou a decisão sobre a “Lei da Água”. 

e. Em 30/09/2010, um grupo de policiais se rebelou contra uma lei de 

reformas salariais que diminuiu os benefícios de policiais e militares, tomando 

estradas e o aeroporto de Quito por várias horas. Em resposta à insurreição policial, 

Correa apareceu em público e foi atingido por bombas de gás lacrimogêneo. 
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O presidente foi encaminhado para exames no hospital, onde acabou cercado 

por forças policiais contrárias ao governo. Para conter a rebelião, o governo 

decretou estado de exceção por cinco dias.  

Correa afirmou que não iria rever a decisão, e qualificou os atos de 

insurreição como “golpe” orquestrado “por aqueles que não conseguem chegar ao 

poder com eleições”. (Correa confirma que está refém da polícia no Equador, 2010). 

Na mesma noite, o presidente foi resgatado do hospital por tropas leais ao governo. 

Segundo o balanço do governo, a rebelião de policiais deixou ao menos cinco 

mortos e 193 feridos. Após os incidentes, o Comandante Geral da Polícia Nacional 

do Equador renunciou ao cargo. 

Correa chamou o levante de “golpe de Estado” e recebeu o respaldo unânime 

da comunidade internacional, incluindo a ONU e a OEA, além dos Estados Unidos e 

de vários governos da América Latina. O presidente descartou a possibilidade de 

conceder anistia política às pessoas envolvidas nos protestos. (Balanço do governo 

diz que rebelião policial no Equador deixou pelo menos cinco mortos, 2010). 

 

5.4 COLÔMBIA 

 

O país é uma república presidencialista, com 32 departamentos e o distrito da 

capital. O presidente atual, eleito em junho de 2010, é Juan Manuel Santos, do 

Partido Social da Unidade Nacional, ex-ministro da Defesa de Álvaro Uribe.  

Além do partido do governo, há os seguintes: Conservador (PCC), Liberal 

(PL), Mudança Radical e Verde. O Poder Legislativo é bicameral, sendo que o 

Senado tem 102 membros e a Câmara de Representantes tem 166 membros. A 

Constituição é de 1991. 

Na economia, os principais produtos de exportação do país são o petróleo e 

seus derivados, carvão e têxteis. A moeda é o peso colombiano, o valor do PIB é de 

US$ 230,8 bilhões e a renda per capita de US$ 4.930,00 (dados de 2009). A inflação 

anual é de 7%, o desemprego de 11,4% e a dívida externa de US$ 46,9 bilhões 

(dados de 2008). A Colômbia é o país mais industrializado do lado andino da 

América do Sul. 

O Exército tem 237,5 mil integrantes, a Marinha 34,6 mil e a Aeronáutica 13,1 

mil (dados de 2009). Os gastos com defesa são de 9,5 bilhões (2008).  
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Organismos internacionais dos quais o país participa: Banco Mundial, 

Comunidade Andina, FMI, G-Rio, MERCOSUL (membro associado), OEA, OMC e 

ONU. 

Devido ao conflito interno, a Colômbia tem um dos maiores contingentes 

mundiais de deslocados – pessoas que foram obrigadas a deixar suas casas, em 

virtude de embates, mas que permanecem no interior das fronteiras nacionais. De 

acordo com HEIDELBERG (2010), embora os indígenas representem apenas cerca 

de 3,4% da população, eles respondem por 7% do total da população deslocada.  

O tráfico de drogas na Colômbia, além da subversão, tem sido um grande 
fato desestabilizador do País, com consequências graves na política, na 
economia e na sociedade... (HIDALGO, 1991). 
 

A violência na Colômbia teve sua origem na marginalização em relação à 

população rural, cuja reação culminou em uma guerra subversiva, dirigida pelos 

partidos marxistas do país, organizados em grupos que passaram a controlar zonas 

dentro do território. Essa crescente atividade subversiva foi criando um ambiente de 

desestabilização social, política e econômica. 

Entre 1946 e 1953, as repressões violentas dos conservadores aos 

movimentos populares, como a confrontação armada entre liberais e conservadores 

que ocorreu em 1948, chamada de El Bogotazo, resultou na união de liberais e 

comunistas. Foram criadas milícias camponesas, reprimidas por unidades especiais 

antiguerrilha, gerando cerca de 200.000 mortes. O período ficou conhecido como “A 

Violência”, e daí se originaram os grupos guerrilheiros: Exército de Libertação 

Nacional (ELN) e FARC. 

As guerrilhas, dessa forma, surgiram em decorrência da quebra das 

instituições políticas estabelecidas, bem como da perda da legitimidade do Estado, 

que não conseguiu se fazer presente em algumas áreas do país, permitindo o 

surgimento de estados paralelos. 

As FARC, com cerca de 8.000 combatentes, são a mais antiga guerrilha da 

Colômbia, tendo se formado em 20 de julho de 1964. A guerrilha mantém militares e 

policiais reféns, alguns com mais de dez anos de cativeiro, e sua meta é trocá-los 

por rebeldes presos.  

As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) garantem que 
lutam pela segurança e o bem-estar dos colombianos, mas isso não os 
impede de planejar e executar atos de violência e terror na Colômbia... os 
incidentes relatados deixam claro que as FARC não têm o menor interesse 
pelo bem-estar dos colombianos... Na prática, o terrorismo das FARC foi 
reforçado até pelo receio de sua própria sobrevivência. (RECH, 2009). 
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Segundo o manifesto das FARC, elas são uma organização guerrilheira cujo 

objetivo declarado é o de por fim às desigualdades sociais, políticas e econômicas e 

à intervenção militar e de capitais norte-americanos no país, mediante o 

estabelecimento de um Estado marxista-leninista e bolivariano. 

Já o ELN surgiu em 7 de janeiro de 1965, com a invasão do povoado de 

SIMACOTA, e o Movimento Dezenove de Abril (M-19) em 1973, com uma 

conferência realizada em Cali. Em 1985, o Exército reprimiu uma invasão do Palácio 

da Justiça pelo M-19 e, em 1986, o grupo depôs as armas e se tornou partido 

político, a Aliança Democrática M-19 (ADM-19). 

As guerrilhas passaram a cobrar impostos de cocaleiros e narcotraficantes 

das áreas que elas controlavam, aumentando sua captação de recursos. 

Entre os paramilitares de extrema direita, o grupo mais importante é a milícia 

Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC). Há denúncias de vinculação de seus 

integrantes ao grupo político do ex-presidente Álvaro Uribe. A organização, que 

afirmava reunir 30 mil combatentes, foi oficialmente desmobilizada em 2006, como 

resultado das negociações de paz com o governo. Contudo, há indícios de que parte 

dos milicianos continua em ação. 

Em 1998, o conservador Andrés Pastrana venceu as eleições presidenciais 

com um plano de pacificação da Colômbia. Como as negociações com as FARC não 

avançaram, o presidente lançou o Plano Colômbia, em 2000, com o apoio dos EUA, 

para acabar com a produção da droga no país. Os EUA enviam helicópteros e 

aviões para fumigar as plantações de coca com herbicidas, além de treinar e equipar 

as forças policiais e militares colombianas. 

O novo acordo para instalação de bases militares norte-americanas64, se 

aprovado, permitirá aos EUA manter 1.400 pessoas, entre militares e civis, em 

bases na Colômbia, pelos próximos dez anos. Os dois aliados afirmam que o acordo 

não é novo, mas apenas uma extensão do acordo de combate ao narcotráfico e às 

FARC chamado de Plano Colômbia, e argumentam que todas as bases 

permanecerão sob o controle colombiano.  

Conforme INÁCIO (2008), o Plano Colômbia é uma iniciativa colombiana 

apoiada firmemente pelos EUA e orçada em 7,5 bilhões de dólares, abrangendo 

                                                           
64

 Colômbia e Estados Unidos assinaram em 2009 um convênio militar que autorizava o uso 
controlado de sete bases naquele país. No entanto, em 2010, a Corte Constitucional colombiana o 
rejeitou, pois considerou que devia ter sido submetido à aprovação do Congresso. 
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cinco eixos temáticos: restabelecer a economia, promover a paz, eliminar o cultivo 

de drogas ilícitas, fomentar o desenvolvimento social e fortalecer a democracia na 

Colômbia. 4 bilhões de dólares foram providos pela própria Colômbia e 3,5 bilhões 

por financiamento externo. 

Durante o governo do conservador Álvaro Uribe, eleito presidente em 2002 e 

reeleito em 2006, os EUA forneceram grande ajuda econômica para ampliar e 

modernizar as forças de segurança colombianas, permitindo o aumento do 

investimento em segurança e defesa e do número de efetivos da força pública. Além 

disso, ocorreu uma mudança na doutrina operacional para permitir a ofensiva contra 

os grupos armados, incrementando-se a participação militar no combate ao conflito. 

Em relação aos gastos colombianos com defesa e segurança no período do 

Plano Colômbia, esses passaram de 3,5% do PIB em 1999 para 4,6% em 2005. A 

Colômbia também aumentou o número de efetivos das forças públicas em 52,1%, 

passando de 249.833 em 1998 para 380.069 em 2005; não apenas esses efetivos 

foram aumentados, como também o número de soldados profissionais. Tais 

incrementos são consideráveis em termos regionais, comparando-se com os dados 

dos demais países da região, que mantiveram seus efetivos estáveis. (PAGLIARI, 

2009). 

Além disso, os dados do governo são de que foram investidos US$ 10.732,00 

milhões até 2005, sendo que, desses, 64,8% tiveram como origem o esforço fiscal 

colombiano e 35,2% foram provenientes dos EUA.  

Com a política de segurança do governo Uribe, foi adotada pelas FA 

colombianas uma postura mais ofensiva, além de haver a sua reorganização, seu 

reaparelhamento e a atualização da doutrina e da logística. Privilegiou-se a 

capacidade efetiva de pronta resposta da força pública e foram tipificadas como atos 

de terrorismo as ações das organizações armadas ilegais que ocorram em território 

colombiano, incitando-se os demais países a cooperarem para fechar os espaços 

que permitam financiamento e atuação dessas organizações.  

A estreita ligação com Washington para o combate às drogas desagradou os 

vizinhos, sendo que Venezuela, Equador e Brasil não atenderam ao pedido do 

governo colombiano para que declarassem como terroristas os grupos guerrilheiros 

colombianos. A Colômbia atribui aos EUA a condição de único país que pode ajudá-

la a responder à ofensiva armada interna. 
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Por meio do Plano Colômbia, o Exército Colombiano empurrou as FARC para 

regiões despovoadas perto das fronteiras com os países vizinhos. Enfraquecida, a 

milícia tenta negociar com o novo presidente, Juan Manuel Santos, que só aceita 

conversar depois que o grupo depor as armas e libertar os reféns. Estima-se que as 

FARC tenham hoje cerca de 8 mil guerrilheiros – 12 mil a menos do que em 2002.  

PARANAGUÁ (2009) afirma que a Colômbia, único país da região com um 

conflito armado interno, reserva para seus gastos militares 4% do PIB. O orçamento 

colombiano, bem como o tipo de armamento e de treinamento privilegiados desde a 

presidência de Andrés Pastrana (1998-2002) visam combater as guerrilhas de 

extrema esquerda, sustentadas pelo dinheiro do narcotráfico. 

A Colômbia enfrenta uma guerrilha que se beneficia de fronteiras porosas 
com a Venezuela e com o Equador. A cooperação de que Bogotá precisa 
não encontra eco na América do Sul. Além do auxílio na luta contra o 
narcotráfico, a presença de militares americanos nessas bases constitui 
uma dissuasão contra qualquer ataque externo. (PARANAGUÁ, 2009). 
 

A farta ajuda militar dos EUA trouxe o temor de desequilíbrio regional entre os 

países vizinhos à Colômbia, principalmente à Venezuela, que tem questões fronteiri-

ças ainda pendentes com aquele país. Em 2008, a força terrestre colombiana já con-

tava com mais de 270.000 homens e mulheres, agrupados em sete divisões do    

Exército ao longo do território, o que a torna superior à de seus vizinhos, inclusive do 

Brasil. (GUZMÁN, 2008). 

No entanto, ALVES e HEYE (2008, p. 8 e 9) alertam para o fato de que a ca-

pacidade militar colombiana é preponderantemente antiguerrilha, ou seja, voltada 

para a guerra interna.  

A Força Aérea Colombiana, por exemplo, é a segunda maior da região sul-

americana, mas não detém jatos ofensivos modernos em número. É uma força aé-

rea basicamente voltada para combater guerrilheiros e narcotraficantes que atuam 

na selva.  

... a organização do Exército colombiano está voltada preponderantemente 
para a luta interna contrainsurrecional. Seus altos investimentos na Força 
Aérea, por exemplo, destinam-se a helicópteros que podem atuar em 
qualquer ponto de sua selva amazônica, ao invés de adquirir caças de 
última geração e longo alcance. (ALVES e HEYE, 2008).  

 
A preferência de compras de material de emprego militar por parte do governo 

colombiano inclui veículos brasileiros como Urutu e Cascavel, bem como equipa-

mentos para aumentar sua capacidade de patrulhamento naval, como barcos patru-

lheiros e lanchas de ataque rápido. No entanto, o principal investimento tem sido em 
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sua capacidade aérea, o que tem permitido um melhor monitoramento e em maiores 

áreas do país. Igualmente, tem priorizado a compra de helicópteros e aviões para 

reconhecimento e ataque, com a aquisição de aeronaves Cessna-550 e Super Tu-

cano, versão combate. 

... depois do conflito com o Equador em torno da invasão e morte de guerri-
lheiros das FARC, pode haver algumas hipóteses de conflito no curto ou 
médio prazo. Some-se a isso o fato de que a Colômbia, por vários anos, 
tem desconfiado dos vínculos entre as FARC e Chávez, e existe um temor 
de que a compra de armamentos mais leves, como os Kalashnikov, acabem 
tendo como destinatários finais o grupo insurgente colombiano. Então, dada 
a sensibilidade de setores militares e civis colombianos com o vizinho vene-
zuelano, e agora com o Equador de Rafael Correa, que também é acusado 
de vínculos com as FARC, não é de descartar que planos de modernização 
de equipamentos militares tenham a ver com aqueles dois vizinhos andinos. 
(VILLA, 2008). 
 

Segundo ALMEIDA65 (2010), considerando sua experiência em combate, o 

treinamento recebido no país e no exterior (fruto do Plano Colômbia) e a 

disponibilidade de meios de emprego militar modernos, as Forças Militares da 

Colômbia têm os mais elevados níveis de operacionalidade, de adestramento e de 

experiência de quadros de toda a América do Sul. 

A opção do presidente Uribe pelo enfrentamento armado ao inimigo interno 

(abandonando as políticas de seus antecessores imediatos, de conversações e con-

cessões) levou à melhoria da qualidade dos gastos militares. 

Ainda segundo ALMEIDA (2010), o governo Uribe, ao adotar o enfrentamento 

militar como principal política diante do conflito, valorizou e prestigiou suas forças 

militares. Além do aumento de efetivos, foram criadas mais unidades especializadas 

no combate em montanha e na selva. Sempre tendo como prioridade o combate ao 

inimigo interno, foram reorganizadas as grandes unidades e aumentada a presença 

da força pública.  

Houve, ainda, sensível melhoria da imagem das instituições armadas e os 

desvios e faltas graves que poderiam macular as forças foram solucionados com a 

aplicação de uma legislação que dá ao presidente poderes para passar para a 

reserva ou demitir, de maneira irreversível, qualquer militar sem que seja aberto 

nenhum processo administrativo ou judicial. Desta forma, mesmo com a perda de 

militares competentes, fruto de indícios de irregularidades, ocorre a rápida solução 

de conflitos, preservando as instituições.  
                                                           
65

 Coronel da reserva, foi Adido Militar na Embaixada do Brasil na Colômbia no período de 31/07/2002 
a 30/07/2004. Resposta à pesquisa de campo. 
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A prioridade ao conflito interno é marcante e não são observadas medidas 

levando em consideração a possibilidade de conflito com seus vizinhos. A gravidade 

e intensidade do problema interno vivido pela Colômbia obrigam a que todos os seus 

esforços sejam direcionados para esta área, praticamente afastando a possibilidade 

de emprego em operações considerando a área do seu entorno regional. Para 

solucionar o conflito interno são empregadas estratégias desenvolvidas pelo Plano 

Colômbia e pelo Plano Patriota, objetivando reocupar as áreas do território sob 

controle dos grupos insurgentes e paramilitares. 

Historicamente, a Colômbia tem problemas de limites com a Venezuela, em 
função da demarcação de sua fronteira na região do lago de Maracaíbo e, 
momentaneamente, em função das diferenças entre as posturas de seus 
presidentes. Embora remota, esta é a única possibilidade de conflito externo 
que vislumbro, fruto de minha estada no país. Importante salientar que a 
Venezuela hospeda e depende da mão de obra colombiana, presente em 
muitos setores de sua economia. (ALMEIDA, 2010). 

 
O conflito interno colombiano pode levar a um envolvimento dos países do 

entorno, na medida em que os territórios fronteiriços são usados como área de 

descanso ou para a obtenção de apoio logístico para as atividades dos 

narcotraficantes. Esses fatos criam áreas de tensão, e se algum dos governos do 

entorno vier a apoiar claramente essas atividades poderá originar um conflito 

armado. 

A presença de elevado número de militares e assessores civis americanos 

(que aumentou quando da prorrogação do Plano Colômbia em 2003/2004) causa 

desconfiança e desconforto aos vizinhos, pela presença e pelo conhecimento que 

proporciona do ambiente operacional sul americano. 

Mesmo sendo visto pelo eleitorado como seu herdeiro político, o presidente 
eleito aponta para uma maior flexibilidade na política externa em geral e na 
relação com a Venezuela em particular, podendo ir além do belicismo 
midiático. A essência das propostas de Santos e Uribe é a mesma, mas a 
opção tática no curtíssimo prazo pode apontar para a busca de uma solução 
negociada – ou ao menos a protelação de um conflito iminente. O novo 
gabinete tem em conta a possibilidade de que os ataques verbais resultem 
em algo factual, haja vista a operação conjunta com o Império, que resultara 
no ataque ao território equatoriano, em março de 2008. (ROCHA e 
CAVALCANTI, 2010). 
 

Segundo ALLÃO (2009), os militares colombianos se consideram cercados 

pelo eixo do mal (Foro de SP66), incluindo o Brasil. 

                                                           
66 Encontro de partidos políticos e organizações não governamentais de esquerda da América Latina 
e Caribe, constituído em 1990. 
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Cabe ressaltar que as operações terrestres nas áreas de fronteira, exceto 

com a Venezuela, não permitem o emprego de tropas convencionais, devido às 

vastas extensões de selva amazônica. 

Segundo o atual Adido de Defesa, Naval e do Exército na Colômbia67, este 

país esteve nos últimos anos totalmente dedicado ao seu conflito interno, adequan-

do toda sua estrutura militar para este fim, o combate irregular. Assim, a Colômbia 

não se preparou adequadamente para a defesa do território de uma agressão exter-

na. Na atualidade, no entanto, o país busca diminuir suas deficiências nesse aspec-

to, adquirindo material de emprego militar que lhe permita fazer frente a ameaças 

deste tipo, o que não configura uma corrida armamentista. 

As HE da Colômbia estão voltadas para o conflito interno e para uma possível 

coalizão de países fronteiriços, excetuando-se o Brasil. Podem ocorrer conflitos re-

gionais por divergências históricas e pela presença de grupos armados ilegais atu-

ando desde territórios de países vizinhos, sendo o cenário mais visível o de uma co-

alizão de países bolivarianos contra a Colômbia. 

Além disso, em um quadro de agravamento da situação interna provocado pe-

lo narcotráfico, a ocorrência de um conflito armado é provável, sendo que a utiliza-

ção das regiões de fronteira para homizio ou abastecimento dos grupos ilegais pode 

gerar o envolvimento do entorno colombiano. 

O atual adido militar brasileiro na Colômbia também relatou a existência de in-

formes sobre a presença das FARC em território de países vizinhos, inclusive com 

apoio desses governos, principalmente logístico.  

O problema colombiano se situa em um conflito nacional, cujos reflexos nega-

tivos se espalham regionalmente, criando focos de instabilidade, seja em decorrên-

cia dos deslocamentos da população (sobretudo para Equador, Venezuela e Pana-

má), dos cultivos ilícitos na fronteira ou, ainda, do tráfico de drogas. 

Mais do que a ameaça do conflito se espalhar como um todo para a região, o 

que tem ocorrido é que determinados problemas – agravados pelas debilidades in-

ternas – têm repercutido nos vizinhos, somando-se a isso o desconforto gerado pela 

presença militar norte-americana e a securitização dessas questões. 

Uribe, com sua política de segurança democrática voltada para elevar o nível 

e a sensação de segurança no país, conseguiu gerar desenvolvimento e captar re-

cursos externos para a economia nacional, sendo que a Colômbia cresceu economi-
                                                           
67 Resposta à pesquisa de campo. 
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camente e diversificou o seu mercado, diminuindo a pobreza e o desemprego e ge-

rando melhores condições de vida para a população. Há uma preocupação se esta 

política será mantida por Juan Manuel Santos e se os êxitos conquistados perdura-

rão e continuarão promovendo o desenvolvimento atual. 

Em julho de 2010, pouco antes de deixar o governo, Uribe denunciou na OEA 

que a Venezuela abriga em seu território guerrilheiros das FARC. Em resposta, 

Chávez rompeu relações diplomáticas com a Colômbia. A crise foi contornada em 

agosto, logo após a posse de Santos, que se reuniu com Chávez e reatou as rela-

ções. O fim do impasse foi vital para a economia colombiana, que viu suas exporta-

ções para a Venezuela declinarem desde o início da crise entre os dois países, em 

2009. 

Segundo o Barômetro dos Conflitos (2010) do Instituto Heidelberg, na 

avaliação da Colômbia, o conflito entre o governo e a guerrilha por diferença 

ideológica/sistêmica, predominância regional e recursos está no nível de intensidade 

3 em relação ao ELN (crise) e 4 em relação às FARC, considerado para esta última 

como sendo de alta intensidade, classificado como crise severa. Em relação ao 

conflito do governo com grupos paramilitares e cartéis de drogas por predominância 

regional e recursos, também é classificado como sendo de nível 3. O conflito do 

governo com grupos indígenas por diferença ideológica/sistêmica e recursos está no 

nível 2 – baixa intensidade, sendo denominado conflito manifesto (Anexo C, Quadro 

6 e Anexo D, Quadro 7).  

 

5.5 GUIANA 
 

A Guiana é uma república com forma mista de governo, dividida 

administrativamente em 10 regiões. O presidente é Bharrat Jagdeo, do Partido 

Progressista do Povo (PPP), eleito em 1999 e reeleito em 2001 e 2006, e o primeiro-

ministro é Samuel Hinds, também do PPP, desde 1997. Outros partidos são o Cívico 

e o Congresso Nacional Popular (PNC). O Poder Legislativo é unicameral, sendo 

que a Assembleia Nacional tem 65 membros.  

O atual partido do governo (PPP) vem mantendo forte ligação com Cuba e 

Rússia, principalmente na área educacional. 
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A atual Constituição do país foi promulgada em 1980 e, em seu primeiro 

artigo, define que a Guiana é um país democrático, em transição do capitalismo para 

o socialismo. 

Quanto à economia, a moeda é o dólar guianense e o PIB de US$ 1,2 bilhões. 

A inflação anual é de 8% e a dívida externa de US$ 816 milhões, com renda per 

capita de US$ 1.450,00 (dados de 2008).  

Na defesa, o Exército tem 900 homens, a Marinha 100 e a Aeronáutica 

também 100 (2009). Os gastos em 2008 foram de US$ 67 milhões.  

Os organismos internacionais dos quais o país participa são o Banco Mundial, 

a Comunidade do Caribe (CARICOM), a Comunidade Britânica, o FMI, o G-Rio, a 

OEA, a OMC e a ONU. 

A Guiana é um país muito pobre, com grandes carências de infraestrutura e 

dificuldades na política interna, devido à divisão entre os afrodescendentes e os 

indivíduos de origem indiana. É membro da Commonwealth. 

A economia tem suas bases na agricultura e na mineração, ainda mal 

explorados, sendo que a maior incidência de minérios está na região pleiteada pela 

Venezuela (Essequibo). Os principais produtos agrícolas são a cana-de-açúcar e o 

arroz.  

Está localizada em uma posição geográfica de grande interesse internacional, 

sendo ponto de ligação física entre a América do Sul, o Caribe e a América do Norte. 

Somente há pouco tempo o país tem se voltado para a América do Sul, sendo 

que, anteriormente, seus vínculos externos eram mais com a Comunidade do Caribe 

(CARICOM), e aliados tradicionais como Inglaterra, EUA e Canadá. 

A Guiana tem contenciosos fronteiriços com o Suriname e a Venezuela, 

sendo que as áreas pleiteadas por esses países são consideradas território 

guianense atualmente, mas ainda dependem de arbitragens internacionais que 

estão em andamento. 

Em 2007, o país venceu disputa na ONU contra o Suriname pela soberania 

de uma área marítima, potencialmente rica em petróleo.  

A Força de Defesa da Guiana (GDF) possui um efetivo de aproximadamente 

1.000 homens, com as missões constitucionais de defender a independência 

nacional, preservar a soberania e a integridade do país, garantir o funcionamento 

das instituições e a segurança dos cidadãos contra agressão armada. 
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A GDF organiza-se em Guarda Costeira, Componente Aéreo e Terrestre. A 

Guarda Costeira tem barcos para navegação fluvial e apenas um navio-patrulha com 

capacidade de navegar no mar, enquanto o Componente Aéreo tem apenas 3 (três) 

helicópteros e uma aeronave pequena. 

O Componente Terrestre é formado pelo 1º Batalhão de Infantaria, com 

frações destacadas nas proximidades da fronteira com o Brasil, Suriname e 

Venezuela; 2º Batalhão de Infantaria, destinado a formar e atender a reserva 

mobilizável; núcleo de outro Batalhão de Infantaria em formação, com uma 

subunidade (SU) já instalada, para emprego na faixa costeira do país; um Batalhão 

de Engenharia e uma SU de Artilharia, ambos com parcos meios em equipamentos 

e pessoal; e uma SU de Operações Especiais, para atividades aeroterrestres e 

operações em ambiente de selva. 

A Guiana não possui Ministro da Defesa, sendo o correspondente para esta 

função o Chefe do Gabinete do Presidente. O fato da mais alta autoridade militar do 

país – o Chefe do Estado-Maior da GDF, não possuir status de ministro, dificulta o 

relacionamento com as forças armadas de outros países, inclusive dentro do 

Conselho de Defesa Sul-Americano/UNASUL. 

As FA dos EUA e da Inglaterra atuam bastante na Guiana, inclusive com 

exercícios de tropa no contexto de assuntos civis. O país não tem evidenciado 

investimentos em material de defesa, mas existem planejamentos de aquisições na 

indústria de material de defesa do Brasil. 

Segundo o atual Adido Brasileiro de Defesa, Naval e do Exército na Guiana68, 

não há um planejamento estratégico da Força Terrestre da Guiana em termos de 

HE, mas há um direcionamento de seu emprego na manutenção da integridade 

territorial do país, sendo esta a missão principal da GDF. 

Ainda segundo o Adido na Guiana, a maior possibilidade de envolvimento do 

país em crises ou conflitos no entorno regional acontecerá na manutenção da sua 

integridade, principalmente devido à demonstração das autoridades venezuelanas 

que consideram a região a oeste do rio Essequibo como pertencente à Venezuela. 

Nesse caso, haveria ação de organismos internacionais como CARICOM, 

UNASUL, OEA e uma grande potência militar, provavelmente os EUA. O governo da 

Guiana ressalta a importância do país participar desses organismos internacionais, 

                                                           
68 Resposta à pesquisa de campo. 
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na tentativa de solução diplomática de seus conflitos de fronteira com a Venezuela e 

o Suriname. 
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6 CENÁRIOS FUTUROS NO ENTORNO SUL-AMERICANO  

 

6.1 GENERALIDADES 

 

Após estudar a conjuntura atual do subcontinente, a Revolução Bolivariana e 

o perfil estratégico dos países do entorno noroeste do Brasil, tentar-se-á, neste tópi-

co e seus subitens, vislumbrar alguns cenários prospectivos. 

Para isso, deve-se, em primeiro lugar, considerar que nem sempre a guerra é 

o resultado pretendido para a resolução de situações conflitivas, sendo bastante uti-

lizadas as negociações e os acordos sem recorrer à força militar, pois dificilmente a 

população está disposta a arcar com os custos de uma guerra.  

Desta forma, os custos do emprego do poder militar devem ser dimensiona-

dos segundo a estratégia político-militar para o uso da força, o balanço estratégico 

entre as partes envolvidas e as características da força militar. (PAGLIARI, 2009). 

Considerando-se esse cenário, MARES (2008) classificou os conflitos entre 

os Estados em: desacordos não violentos, sanções não violentas (em que há a   

ameaça do uso da força), ações encobertas (a força é demonstrada), disputas milita-

rizadas (conflitos em que a força militar é utilizada, mas se produz menos de 1.000 

mortos em combate) e guerras (a última etapa do conflito armado, que produz mais 

de 1.000 mortos em combate). 

Vê-se, então, que o conflito militarizado pode ser empregado em várias situa-

ções e, mesmo que na América Latina a resolução das disputas raramente tenha 

escalado até a guerra e os Estados se empenhem em produzir mecanismos para a 

resolução pacífica dos conflitos, não se pode desconsiderar a questão militar na re-

gião. 

Por ocasião da construção dos Cenários para o EB até 2022 (considerado 

médio prazo), tarefa elaborada em 2005, um dos cenários-alvos elencados foi o da 

ocorrência de conflitos na América do Sul, com reflexos para o poder militar do Bra-

sil.  

Concluiu-se para este cenário-alvo o seguinte: quanto à não ocorrência de 

conflitos na América do Sul que exijam emprego das FA do Brasil em defesa do país 

ou da paz, em mediação de conflitos na região, observa-se que, mesmo sendo uma 

das áreas do mundo menos sujeitas a conflitos de grandes proporções, a paz regio-

nal é ameaçada pela latente instabilidade política e social em alguns países, pelos 
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riscos de internacionalização de movimentos que apelam para a violência como es-

tratégia de luta, por históricas tensões entre países ou por conflitos armados que 

possam transbordar para o Brasil. (SOUZA, 2008). 

Na nova elaboração de cenários (EB 2030) manteve-se, inicialmente, esse 

cenário-alvo, conforme o quadro abaixo, elencando-se os seguintes fatos portadores 

de futuro: 

CENÁRIO EB 2030 FATOS PORTADORES DE FUTURO 
3. OCORRÊNCIA DE 

CONFLITOS NA AMÉRICA 
DO SUL  

A questão se refere à probabilidade 
de que, até 31/12/2030, ocorram 
conflitos na América do Sul, com 
reflexos para o Poder Militar do 
Brasil. 
 

- Conflitos Colômbia X Venezuela; Colômbia X Equador; 
Chile X Peru X Bolívia; Venezuela X Guiana; Suriname 
X Guiana; Argentina X Uruguai. 
- Instabilidades internas em diversos países. 
- Armamentismo ascendente. 
- Formação de bloco excludente na América do Sul 
(ALBA). 
- Incremento da presença de potências extrarregionais 
na América do Sul. 
- Existência de comunidades brasileiras vivendo 
marginalizadas ou em situações complexas em países 
da América do Sul. 
- Atuação das FARC na Colômbia. 
- Indícios de presença das FARC no território nacional. 
- Atuação do Exército do Povo Paraguaio (EPP). 
- Posicionamentos divergentes na recente sucessão 
presidencial em Honduras. 

Quadro 5: Cenário-alvo. 
Fonte: Cenários EB/2030. 
 

No entanto, em 24 de junho de 2010, o Chefe do EME decidiu juntar este 

evento com o de nº 2, por proposta do 7º Subchefe do EME. Em 28 de junho, o 

Comandante do Exército aprovou a alteração.  

O evento nº 2 diz respeito ao FORTALECIMENTO DA INTEGRAÇÃO DA 

AMÉRICA DO SUL: “a questão se refere à probabilidade de que, até 31/12/2030, a 

integração regional evolua favoravelmente, a ponto de evitar a ocorrência de 

conflitos na América do Sul, com reflexos para o Poder Militar do Brasil”. 

Desta forma, depreende-se que o Estado-Maior do Exército considera mais 

provável, como cenário futuro no subcontinente sul-americano, a integração regional 

do que a ocorrência de conflitos, considerando-se o período atual até o ano de 2030. 

No plano regional, a criação da UNASUL e, em particular, do Conselho de 

Defesa Sul-Americano pode alterar o posicionamento da expressão militar dos 

países do subcontinente.  

O CDS, com o propósito de conferir mais transparência aos gastos militares 

entre os países da região, diminuindo as desconfianças e arrefecendo as tensões 

entre os países integrantes, é um mecanismo que visa à concertação regional. Vale 
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lembrar que os doze países independentes do subcontinente sul-americano 

compõem o CDS: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Guiana, 

Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. O órgão consegue, desta forma, 

reunir países com históricas tensões entre si: Chile e Argentina, Venezuela e 

Guiana, Venezuela e Colômbia, Equador e Peru, Chile e Bolívia. 

Segundo OLIVEIRA (2010), além de procurar melhorar a transparência dos 

dados de defesa, o CDS pretende ainda: promover a cooperação conjunta em 

operações de paz e em desastres naturais na região; desenvolver e fortalecer a 

indústria de defesa dos países-membros; e realizar o intercâmbio de estudos sobre 

doutrinas militares e estratégia, com criação inclusive de um Centro Sul-Americano 

de Estudos Estratégicos de Defesa. Apesar deste amplo rol de intenções, poucas 

medidas foram efetivamente implementadas, o que pode gerar um esvaziamento da 

credibilidade do novo órgão.  

Convém considerar que a baixa incidência de guerras interestatais na 

América do Sul não significa ausência de situações conflitivas, mas, sim, que os 

Estados da região tendem a resolver suas disputas por meio da diplomacia, embora 

exista a ameaça do uso da força, e alguns países tenham retomado um processo de 

aquisição de material bélico. 

... vivemos atualmente, na América Latina, um processo cada vez maior de 
divergência e afastamento entre os países em matéria de meios e fins, cujo 
início pode ser simbolicamente determinado a partir da rebelião social 
(conhecida como Caracazo) contra o programa de ajuste econômico 
acordado pelo governo da Venezuela com o FMI em 1989 e, tempos depois, 
a ascensão ao poder de Chávez e sua radicalização. (RICUPERO, 2009a). 

 
A provável continuidade de governos populistas, com fortes tendências 

xenófobas e autocráticas, somada às questões pendentes de fronteira, à 

instabilidade político-social e às divergentes posturas das políticas externas de 

alguns países do subcontinente tornam prudente não descartar a possibilidade de 

conflitos bélicos limitados e de baixa intensidade na América do Sul. (LEAL, 2009). 

Segundo HEIDELBERG (2010), 

A América, mais especificamente a América Latina, é uma região que pode 
ser situada dentro dessa análise de conflitos armados da Ásia e da África, 
embora não tenha crescido economicamente como aconteceu com a Ásia e 
também não mostrar a violência da África. A luta pelo território e poder 
nacional tem mantido uma frequência histórica na América Latina. Além do 
caso da Colômbia, começam a aparecer conflitos relacionados ao 
desequilíbrio produzido pela globalização econômica, como costumam ser 
os conflitos do tipo ideológicos vinculados ao processo de privatizações 
acontecidos durante a última década do século XX. Assim como na Ásia, a 
América Latina apresenta mais conflitos intraestatais do que interestatais. A 
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tendência será que os conflitos territoriais comecem a minguar, 
principalmente pela forte atitude latino americana em ser uma zona de paz, 
porém isso não deixa de lado a possibilidade de um aprofundamento nos 
enfrentamentos ideológicos e que se acirrem as lutas pelos recursos 
naturais vinculadas ao desenvolvimento da Ásia. (tradução nossa). 

 
Para HOFMEISTER (2008, p. 14-15), a região andina mostra um aumento 

nas divergências internas que provavelmente se aprofundarão com as recentes 

tensões entre os governantes de Colômbia e Venezuela, embora suas relações 

tradicionalmente tendam a passar por altos e baixos. Portanto, este quadro parece 

indicar que a cooperação em segurança e defesa na América do Sul está 

atualmente sujeita a tensões que a debilitam.  

Dentre estas tensões, cita-se, em primeiro lugar, os diferentes enfoques e 

percepções sobre as principais ameaças, que geram divergências quanto a agendas 

e estratégias. Em segundo lugar, o fato de que as doutrinas de segurança nacional 

são privilegiadas acima da cooperação e que a questão da soberania passa a 

desempenhar um papel importante em vários casos, obstaculizando a cooperação 

em torno de temas concretos. Recentemente, um terceiro elemento começou a criar 

perturbações que afetam negativamente as possibilidades de cooperação: a 

aquisição de armas e equipamentos militares por alguns dos países da região, 

como, por exemplo, Brasil, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela. 

Já para o diplomata Gonçalves, haverá um período de prosperidade 

continental nos próximos 20 a 30 anos, devido à abundância de recursos 

energéticos e naturais na América do Sul, o que trará estabilidade para a região. 

(GONÇALVES, 2010). 

Pode-se verificar, desta forma, que há divergências de opinião de autores e 

estudiosos, segundo a possibilidade de ocorrência ou não de conflitos no 

subcontinente nos próximos anos, tendo em vista a dificuldade de se criar cenários 

prospectivos. 

 

6.2 CONSEQUÊNCIAS DO BOLIVARIANISMO PARA O ENTORNO REGIONAL 

 

A segurança de um país é afetada pelo grau de instabilidade da região onde 
está inserido. Assim, é desejável que ocorram: o consenso; a harmonia polí-
tica; e a convergência de ações entre os países vizinhos, visando lograr a 
redução da criminalidade transnacional, na busca de melhores condições 
para o desenvolvimento econômico e social que tornarão a região mais co-
esa e mais forte. (BRASIL, 2005a). 
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O projeto de poder da Venezuela passa pela interferência ideológica em 

outros países, ao exportar a ideia de bolivarianismo ou de socialismo do século XXI. 

A ALBA, os impressos bolivarianos e os círculos bolivarianos são exemplos disso. 

Além do mais, os posicionamentos políticos de seu governante em questões como 

as FARC, a nacionalização do gás boliviano e a presença das bases norte-

americanas na Colômbia acabam gerando tensões regionais que podem levar a uma 

escalada de crise de consequências diversas. 

Chávez desenvolve, também, uma política intervencionista nos países da 

América do Sul, já tendo atacado verbalmente candidatos à presidência no Peru, na 

Colômbia, no Equador, na Bolívia e no Paraguai e apoiado, inclusive com recursos 

financeiros, aqueles com os quais mantém alinhamento ideológico. Chegou a 

declarar que, se necessário, apoiará militarmente o presidente boliviano Evo 

Morales, caso as chamadas “elites oligárquicas” ameacem depô-lo. 

... se houvesse um golpe militar (a exemplo do que aconteceu na Venezuela 
em 1992), o governo venezuelano apoiaria um movimento armado na Bolí-
via para restituir o governo democraticamente eleito de Evo Morales. “Faço 
um chamado aos militares bolivianos, que se a Evo matarem, se derrubam 
a Evo, estarão dando sinal verde para apoiar qualquer movimento armado 
na Bolívia”, disse o presidente venezuelano. (COIMBRA, 2009). 

 
O país tem tentado expandir sua influência no cenário regional, baseado 

numa política externa que converge para dois eixos: o Bolivarianismo e a oferta de 

petróleo a baixo custo, conseguindo dar maior peso a suas relações internacionais e 

ocupando espaços junto à Bolívia, Equador e Paraguai. 

Com a eleição de Evo Morales como presidente da Bolívia, em dezembro de 

2005, o presidente venezuelano ganhou um parceiro na América do Sul. Chávez deu 

apoio político e financeiro à campanha presidencial de Morales, líder esquerdista co-

caleiro e o primeiro presidente de origem indígena, que afirma estar a serviço da 

Venezuela.  

Em maio de 2006, os Ministérios da Defesa boliviano e venezuelano assina-

ram o “Acordo Complementar ao Tratado de Cooperação Técnica Básica entre a 

República da Bolívia e a República Bolivariana da Venezuela”, que explicita a coope-

ração entre os dois países na construção de bases militares nas fronteiras bolivia-

nas.  

Especula-se que os postos não apenas melhorariam o fluxo de transporte, 
como afirmam as autoridades boliviana e venezuelana, mas seriam uma es-
tratégia para os dois países controlarem as alavancas energéticas da Amé-
rica do Sul e mudarem a geopolítica do gás. (MELLO, 2006). 
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De acordo com Carlos Alberto Montaner, jornalista e escritor nascido em Ha-

vana e que reside hoje em Madri, o plano da Venezuela recorre a uma antiga con-

cepção estratégica de Fidel Castro e Che Guevara: converter a Bolívia, situada no 

coração da América Latina, no “bastião subversivo sul-americano”.  

FUCCILLE (2007) acrescenta, em seu texto, trecho de discurso proferido por 

Chávez: 

A Bolívia, que perdeu seu acesso ao mar para o Chile na Guerra do Pacífico 
(1879-1884) e tem como um de seus Objetivos Nacionais Permanentes a 
reconquista da saída oceânica, já recebeu a manifestação do líder 
bolivariano a seu aliado Evo Morales de que “estaremos na mesma 
trincheira de luta para a restauração desta injustiça histórica [perda do 
acesso ao mar] cometida contra a Bolívia”. 
 

Segundo o professor Román Ortiz, catedrático da Universidad de Los Andes 

(apud BROMLEY e PERDOMO, 2005, p. 14), o presidente Hugo Chávez ambiciona 

obter poder militar para sustentar, internamente, seu projeto ideológico de Socialis-

mo do Século XXI. Além disso, “uma percepção, ainda que falsa, de superioridade 

militar poderia ajudá-lo na busca por uma política externa mais agressiva” no sentido 

de amplificar a revolução bolivariana para seus vizinhos. 

Na atualidade, parece improvável que o Bolivarianismo venezuelano repre-

sente uma ameaça grave para o resto da América Latina. No entanto, a República 

Bolivariana da Venezuela colabora de maneira logística com grupos radicais latino-

americanos, em troca da disseminação das ideias bolivarianas, o que pode ter efei-

tos desestabilizadores em alguns países sul-americanos, especialmente na região 

andina. E a capacidade desestabilizadora do radicalismo bolivariano repousa na sua 

propaganda efetiva, eficiente e produtiva tanto naqueles países quanto no setor mili-

tar venezuelano. (IRWING e BUTÓ, 2006). 

Embora reconheçam a influência do presidente da Venezuela, Hugo 
Chávez, em diversas questões internas de outras nações, diplomatas 
graduados do governo brasileiro avaliam que a propaganda da força do 
venezuelano é mais forte do que ela realmente é. A avaliação geral dos 
integrantes do Itamaraty é de que o discurso chavista tem pouca ação 
prática. A análise dos diplomatas brasileiros está centrada na falta de 
credibilidade que o bolivarianismo tem de fato. Apesar da forte retórica, as 
propostas do venezuelano têm pouca conexão com a conjuntura atual. 
Serve mais para conquistar unidade interna entre seus aliados do que para 
ser projeto viável. (Para Brasil, discurso chavista é mais forte que suas 
ações práticas, 2008). 
 

Para o diplomata Gonçalves, o Bolivarianismo é um regime estatizante, que 

quer socializar os países onde ocorre, principalmente a produção, usando isso 
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politicamente para fustigar os EUA e ganhar apoio popular. É uma política populista 

e distributivista. (GONÇALVES, 2010). 

Ainda segundo o diplomata, o arcabouço teórico do Bolivarianismo é velho e 

antiquado, sendo que o socialismo não funcionou em nenhum país do mundo. Para 

ele, a Revolução Bolivariana não é exportável para outras regiões.  

Além disso, 

O Bolivarianismo não ameaça, não existe em conjunto dos três países 
[Venezuela, Bolívia e Equador] em termos de força ideológica consistente, 
são três situações diferentes. O cimento que liga as três experiências 
bolivarianas é nulo, ou quase nulo, não tem possibilidade de se solidificar e 
constituir uma ameaça à estabilidade do subcontinente sul-americano. A 
Aliança Bolivariana é retórica e está perdendo a importância, o tempo está 
mostrando que ela não se sustenta. Pode, no entanto, ser provocadora de 
pequenos conflitos regionais. (GONÇALVES, 2010). 
 

Para ele, existem ameaças de segurança à tranquilidade e soberania no 

subcontinente sul-americano, mas não por causa do Bolivarianismo, e sim devido às 

“novas ameaças”: narcotráfico, lavagem de dinheiro, crime organizado etc. Existem, 

também, problemas localizados entre Equador, Venezuela, Guiana e Colômbia que 

podem emergir ao longo do século XXI, podendo provocar conflitos (atritos) 

regionais, ações isoladas. 

Não vejo Chávez ou Morales como motivadores de uma perturbação que 
venha a incomodar o Brasil, e o Equador não tem capacidade de exportar 
ideologicamente qualquer coisa para qualquer lugar do mundo. Não existe 
uma força militar bolivariana, uma aliança de Chávez, Morales e Correa. 
(GONÇALVES, 2010). 
 

“O sonho bolivariano é um devaneio para o mundo de hoje.” (CORRÊA, 

2010).  

Já FUCCILLE (2007), em seu estudo, observa que:  

... a consolidação do presidente Chávez no governo, mesmo tendo sido 
ameaçado por um golpe de Estado em 2002, trouxe consigo a palavra de 
ordem “Revolução Bolivariana” que atribui à região uma imagem 
exatamente oposta àquela que o Brasil vinha promovendo. No lugar da 
consolidação democrática, a instabilidade política; no lugar da adesão aos 
programas de liberalização, a reversão da abertura comercial e da 
privatização; no lugar da retórica da busca pacífica da solução de conflitos, 
a corrida armamentista, o discurso incisivo e a aproximação com países de 
baixa aceitação internacional como o Irã.  
 
“EL SOCIALISMO SE CONQUISTA PELEANDO” fue el grito de combate 
que durante los años setenta levantara Jorge Rodríguez y la Liga Socialista. 
Grito que sintetiza muchos de los postulados de la actual revolución 
bolivariana cuando señalamos que solo el pueblo libera al pueblo en 
combate diario por una patria justa, digna y equitativa. 
[...] 
La responsabilidad de Chávez es con toda América, asegura la militancia 
comunista revolucionaria venezolana. (BONILLA-MOLINA, 2009). 
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Os três países sul-americanos que têm disseminado o Bolivarianismo passam 

por problemas conjunturais na atualidade: no caso da Bolívia, as forças tradicionais 

das províncias mais ricas do país (Santa Cruz e Sucre, por exemplo), põem em 

xeque a viabilidade do Estado boliviano; na Venezuela, a hegemonia do projeto de 

Chávez tem se sustentado em um precário balanço de forças que põe em constante 

alerta o aparelho estatal; e Correa, no Equador, é acusado de ignorar direitos 

fundamentais dos povos indígenas.  

Cabe às classes populares da AL69, negros, índios, camponeses e trabalha-
dores em geral forjarem um novo bloco histórico, um novo projeto político 
que faça uso do carisma de alguns líderes que se colocam em posição anti-
estadunidense. O chamado “socialismo do século XXI” só terá sucesso se 
for feito de fato pelo povo latino-americano. (ALVES, 2009). 

 
Segundo o relatório Military Balance 2010, apresentado em fevereiro de 2010, 

em Londres, pelo Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, a América Latina 

enfrenta “inúmeras e complexas ameaças” de instabilidade militar, que põem em 

risco o equilíbrio regional. Essas ameaças seriam a deterioração da democracia, o 

temor de um fracasso do Estado, o crime organizado transnacional, o terrorismo, as 

guerrilhas, o tráfico de armas, drogas e pessoas, a concorrência pelos recursos 

naturais, a degradação ambiental e a perda da coesão social. (CHARLEAUX, 2010). 

Para o especialista em América Latina do IISS, James Lockhart-Smith, o risco 

maior está na aliança entre os países bolivarianos e governos como Rússia, China e 

Irã, além da tensão latente entre Venezuela e Colômbia, cujos governos represen-

tam atualmente polos opostos do espectro ideológico latino-americano. (CHARLE-

AUX, 2010). 

Portanto, as experiências em curso na Venezuela, Bolívia e Equador podem 
significar o início de uma transição para o socialismo. Mas isso dependerá 
da criação de uma nova cultura, onde a democracia participativa e direta 
venha a substituir a democracia formal; e as transformações necessárias ao 
socialismo, gradualmente, sejam intensificadas até a realização plena do 
sonho da Pátria Grande e da expansão do socialismo democrático em nível 
global. (FERNANDES, 1986). 

 
Segundo VIDIGAL (2010), 

A animosidade contra os Estados Unidos – o inimigo externo a quem se 
atribui todas as mazelas que afligem o país – é uma característica comum, 
assim como a crítica – às vezes apenas para ludibriar o povo – dos grupos 
privados que dominam a economia. A estatização dos setores estratégicos 
da economia está na ordem do dia e o socialismo do século XXI, que nunca 
é definido em termos precisos, é usado mais como uma palavra de ordem 
do que propriamente como uma definição política. O controle dos meios de 
comunicação é a primeira etapa de um processo que, em última instância, 

                                                           
69 América Latina. 
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visa a eliminar qualquer voz que discorde do líder. O Legislativo é 
corrompido pela distribuição de cargos públicos e de verbas, e se o 
Judiciário não souber ou puder reagir à corrupção generalizada, estabelece-
se um hiperpresidencialismo, totalmente contrário ao sistema democrático.  
 

DIETERICH, em 2004, já defendia a criação de um Bloco Regional de Poder 

Militar Latino-Americano (BRPM), sob a liderança de Chávez. Em outubro de 2006, 

em Sucre (Bolívia), ocorreu o encontro para a fundação do BRPM. Nesse encontro, 

foram definidos quatro elementos para garantir o avanço do processo revolucionário 

regional, sendo o quarto deles a organização de um plano militar de caráter 

defensivo, integrado regionalmente, para enfrentar a eventual agressão e 

intervenção militar direta do imperialismo, devendo estar baseado na concepção da 

“guerra de todo o povo”. O órgão dirigente deste bloco é o Conselho de Defesa Sul-

Americano. (SALGUEIRO, 2008). 

Para RICUPERO: 

O ponto de partida dos refundadores70 é a necessidade de abandonar as 
Constituições tradicionais mediante reformas radicais que rompam os 
mecanismos eleitorais, legislativos e judiciais responsáveis pela 
perpetuação das oligarquias no poder. Somente dessa maneira seria 
possível mudar a economia no sentido de uma redistribuição da riqueza e 
dos recursos naturais em favor dos setores mais pobres, que em muitos 
países coincidem com as massas de mestiços e indígenas. Depois de 
chegar ao poder por meio das eleições, os líderes refundadores consideram 
indispensável instaurar processos constituintes semirrevolucionários, 
respaldados por referendos e plebiscitos de consulta direta aos cidadãos 
que passam por cima de partidos e de outras instituições mediadoras. 
Um fator adicional de complicação é que, quando o critério de solidariedade 
passa a ser o da afinidade ideológica (o socialismo bolivariano), ou da 
origem étnica (a nostalgia da unidade do Império Inca), existe o risco, já 
presente na atualidade, de se querer influir no destino dos países 
vizinhos, com as previsíveis dificuldades internacionais que essa posição 
implica.  
[...] 
Os líderes refundadores... não se sentem restringidos pelo princípio da não-
ingerência quando se trata de emitir opiniões ou adotar ações a favor de 
grupos similares, mesmo que de caráter guerrilheiro, em nações vizinhas. 
(RICUPERO, 2009b, grifo nosso). 

 
Segundo o diplomata Côrtes, em resposta à pergunta “quanto à Revolução 

Bolivariana, podemos entender e/ou visualizar ações por parte do governo de Hugo 

Chávez, Rafael Correa e Evo Morales que atentam contra a soberania de outras 

nações sul-americanas?”: 

A Revolução Bolivariana pretende se estender aos demais países, ameaça 
a soberania destes países. O ideal de Chávez é que se implante na 
Colômbia um regime bolivariano. Hugo Chávez está perseguindo seu 
objetivo de estender a Revolução Bolivariana não só na América do Sul, 

                                                           
70 O autor chama de refundadores os regimes atuais de governo da Venezuela, Equador e Bolívia. 
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mas também na América Central. Não é ameaça direta, mas pode haver 
apoio de tropa. (CÔRTES, 2010). 
 

Já o diplomata Gonçalves, respondendo à mesma pergunta, opinou que são 

pouco prováveis ações que atentem contra a soberania de outros países, sobretudo 

após a eleição de Santos na Colômbia. (GONÇALVES, 2010). 

Côrtes, quando perguntado se considera que há indícios de invasão de outros 

países do entorno por parte da Venezuela, Bolívia ou Equador, respondeu que não, 

mesma resposta do diplomata Gonçalves. 

Também perguntado se considera que há possibilidade da Venezuela, 

Bolívia, Colômbia, Equador e Guiana se envolverem em crises ou conflitos no 

entorno regional, o diplomata Côrtes respondeu que “não por iniciativa própria”. 

Gonçalves, da mesma forma, averiguou que há poucas chances de crises no 

entorno regional. 

Enfim, verifica-se que o Bolivarianismo, com certeza, influencia sobremaneira 

o seu entorno regional. No entanto, há divergências de opiniões de estudiosos e 

diplomatas sobre o real alcance desta influência e suas prováveis consequências 

para o subcontinente sul-americano. 

 

6.3 TENSÕES DECORRENTES DA INFLUÊNCIA VENEZUELANA E PROVÁVEIS 

CONFLITOS 

 

A história mundial tem mostrado exemplos de governos que foram capazes 
de mudar os rumos de um país, de uma região e até mesmo do mundo, 
quando reuniram em torno de si as seguintes características: autoritarismo; 
centralização de poder; apoio incondicional das massas; nacionalismo 
exacerbado; e Forças Armadas fortemente equipadas. O fato de Hugo 
Chávez estar consolidando seu governo em cima destas características é 
preocupante. (AMAZONAS, 2009). 
 

Segundo AMARAL (2009), os elevados investimentos na compra de armas 

parecem sugerir que o presidente Chávez pratica uma política agressiva de reapare-

lhamento das suas forças armadas e de fortalecimento militar. Assim, é plausível 

pensar que tal fato poderá refletir no equilíbrio bélico e na estabilidade política sul-

americana: a Venezuela tem latentes áreas de fricção com a Colômbia e a Guiana. 

... as fronteiras instáveis com a Colômbia, repletas de guerrilheiros das 
FARC, geraram incidentes entre os dois países durante a última década. 
Este cenário contribui para justificar perante a opinião pública interna 
venezuelana e a comunidade regional a aquisição de armas. Vale destacar 
que muitas destas armas e equipamentos adquiridos no governo Chávez 
não se prestam ao patrulhamento da fronteira e sim ao combate 
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convencional de longo alcance, causando considerável desconfiança nas 
autoridades colombianas. (FRANCO, 2010). 
 

Na área de Defesa, o discurso do presidente venezuelano mantém um clima 

belicista, agravado por suas alianças com a Rússia, Belarus e o Irã. Desde 2003, a 

Venezuela dobrou seus gastos militares. Foram comprados de Moscou 24 caças 

Sukhoi, 50 helicópteros de combate e 100 mil fuzis de assalto Kalashnikov. 

Submarinos e carros de combate estão em processo de aquisição. Oficialmente, o 

orçamento da Defesa representa 1,3% do PIB (Anexo F, Quadro 9), mas as contas 

venezuelanas são obscuras.  

... não se pode ficar indiferente ao grande volume de compras de MEM, seja 
pelo lado de mera propaganda ideológica ou pela capacidade de se organi-
zar tudo com o tempo. Resta saber se de fato as compras estão se concre-
tizando, pois o governo venezuelano é tido como mal pagador. Não há re-
cursos para tudo o que foi anunciado. (MIRANDA, 2010). 

 
De acordo com o relatório do SIPRI Yearbook 2009, lançado no dia 8 de 

junho daquele ano, houve um crescimento acelerado dos gastos militares da 

Venezuela, com um aumento de 64% nos 10 anos anteriores, superior à média 

mundial e o dobro do registrado pelo Brasil. A Venezuela foi o 18º maior importador 

de armas entre 2004 e 2008, posição bem à frente da 55ª colocação no período de 

1999 a 2003. 

Com fartos recursos para o setor militar, oriundos da exploração do petróleo, 

tornou-se possível esse programa de rearmamento, para dar à Venezuela um 

patamar mais elevado de poderio bélico em relação a seus vizinhos. Também para 

mostrar ao seu público interno e aos EUA a sua determinação em tomar as decisões 

que porventura julgue adequadas. As divergências com a Colômbia e a Guiana 

(Essequibo) aumentam essa necessidade de se apresentar mais forte e consolidar 

uma imagem de poder bélico. 

... a Venezuela também tem deixado entender que a compra de material bé-
lico tenta compensar, em parte, as transferências de armas para a Colômbia 
pelos EUA sob o Plano Colômbia (entre 2000 e 2004) e sua extensão no 
Plano Patriota. (MALAMUD e ENCINA, 2006, p. 6).  
 

De acordo com o professor Roman Ortiz, da Universidad de Los Andes na 

Colômbia (apud BROMLEY e PERDOMO, 2005, p. 15), a tentativa de adquirir poder 

militar por parte de Chávez tem como objetivo sustentar seu projeto ideológico de 

constituir uma república socialista, o que se traduz em uma política externa mais au-

daciosa e aumento dos gastos militares. 
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No que diz respeito às suas relações com a Colômbia, os dois países 

compartilham uma fronteira terrestre de 2.219 quilômetros, com presença de 

guerrilheiros esquerdistas, paramilitares de extrema direita, narcotraficantes e 

contrabandistas ao longo de sua extensão.  

As pretensões territoriais da Venezuela, entretanto, não param por aí. O 
presidente da Assembleia, Luis Miquilena, diz que seu país “não é 
beligerante”, mas lembra que também há um problema com a Colômbia em 
relação ao Golfo da Venezuela. (GRAMACHO, 1999). 
 

O que se pode observar entre os dois países são períodos de atrito e cresci-

mento de tensão, seguidos de outros com certo arrefecimento de ambas as partes. 

O que parece ser o cerne da questão é o fato da Venezuela criticar a forma como é 

executado o Plano Colômbia71 pelos EUA: os guerrilheiros das FARC são pressio-

nados a recuarem para leste, ultrapassando a linha de fronteira e penetrando em ter-

ritório venezuelano.  

Ademais, as bases militares utilizadas pelos norte-americanos são acusadas 

de servirem também como ponto de apoio para espionagem de agências de inteli-

gência sobre o governo de Chávez. Ele ainda alega que militares colombianos esta-

riam realizando operações contra as FARC sem respeitar a linha de fronteira entre 

os países. 

Em 2002, o então presidente colombiano Andrés Pastrana foi um dos poucos 

chefes de estado a reconhecer o governo de Pedro Carmona, na tentativa de 

derrubada de Chávez do poder. Essa atitude provocou a reação do governo 

venezuelano, que acusou a Colômbia de ter apoiado o golpe e conceder asilo 

político aos golpistas. 

A Colômbia, por sua vez, argumenta que o país vizinho abriga grupos 

guerrilheiros em seu território. Essas acusações mútuas, bem como os incidentes 

fronteiriços, têm servido como motivos para aumentar o nível de tensão entre os dois 
                                                           
71 Segundo PAGLIARI (2009, p. 158), o presidente norte-americano, George W. Bush propôs, em 
2001, um novo plano para a região: a “Iniciativa Regional Andina” (Andean Regional Initiative - ARI), 
com o propósito explícito de fomentar a democracia, o desenvolvimento e o combate às drogas. Seus 
programas abrangem a Bolívia, a Colômbia, o Equador, o Peru, a Venezuela e parte do Panamá e do 
Brasil. Apesar de ser uma evolução do Plano Colômbia, o orçamento inicial desse plano prioriza 
novamente o combate às drogas. Dos US$ 882 milhões disponíveis para atender tais programas, 
US$ 731 milhões foram destinados à Iniciativa Antinarcóticos Andina (Andean Counterdrug Initiative - 
ACI), do Department’s Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL). Segundo 
depoimento de James Mack, representante do INL, a Iniciativa Regional Andina é um segundo passo 
na resposta norte-americana ao problema colombiano. O seu sucesso seria vital para os interesses 
norte-americanos na região, enumerados por ele como: promover a disseminação de instituições 
democráticas; o incremento do comércio e de oportunidades de investimento para os empresários e 
trabalhadores norte-americanos; e a redução da produção de narcóticos e do narcotráfico que 
ameaçam a sociedade estadunidense. 
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países.  

Em 2003, por exemplo, houve o fato relatado pelo governo de Bogotá de que 

aviões militares da Força Aérea venezuelana teriam invadido seu espaço aéreo. 

Como a Colômbia é uma das principais integrantes da CAN, essas divergências 

provocaram o afastamento da Venezuela do citado bloco de países. 

... afora as questões territoriais pendentes com a Colômbia, as quais agora 
estão menos intensas, têm ocorrido diversas situações de tensão decorren-
tes de desdobramentos do conflito colombiano em território venezuelano. 
Dentre elas, cita-se a postura de Chávez em relação ao Plano Colômbia e à 
guerrilha, que estremece as relações bilaterais, bem como o alto investi-
mento militar colombiano (de 2007 para 2008 o seu orçamento militar au-
mentou em 37,07%), o qual é apontado pela Venezuela como desestabili-
zador do equilíbrio militar regional.  
Assim, além das tensões entre os dois países, oriundas de questões de 
fronteira, há ainda as divergências decorrentes do conflito colombiano: de 
um lado, a contrariedade de Chávez ao Plano Colômbia e ao papel dos Es-
tados Unidos; de outro, a acusação colombiana do apoio venezuelano aos 
guerrilheiros. (VILLA, 2007b). 

 
William Waack ressalta que: 

... a respeitada Interpol (a polícia internacional) confirmou a autenticidade de 
documentos que comprovam a participação da Venezuela no financiamento, 
armamento e treinamento da narcoguerrilha das FARC na Colômbia... 
(WAACK, 2008). 
 

Em 2008, Chávez mobilizou seus carros para a fronteira com a Colômbia e 

ameaçou usar os Sukhoi, no incidente da invasão do território equatoriano por forças 

colombianas.  

Dotados de um alcance de 3 mil quilômetros, os Sukhoi ameaçam Bogotá, 
Miami, o canal do Panamá e Manaus. Nenhum país vizinho dispõe de uma 
defesa à altura. (PARANAGUÁ, 2009). 

 
Em 2009, as relações entre os dois países foram suspensas pelo governo de 

Caracas, com a justificativa de que o governo colombiano fez infundadas acusações 

de fornecimento de armas, pela Venezuela, às FARC. Houve uma escalada da crise, 

na qual o Ministro da Defesa da Colômbia deu declarações públicas de que seu país 

estudava como enfrentar militarmente uma situação de ameaça externa por parte da 

Venezuela. (OTÁLVORA, 2009). 

Cabe, também, destacar que, em várias ocasiões, o presidente Hugo Chávez 

denunciou a passagem de militares colombianos para o território venezuelano, 

qualificando-as como provocações do presidente Álvaro Uribe. Tais fatos são 

sistematicamente negados pelo governo da Colômbia. 

Em meio à disputa, Chávez já qualificou seu homólogo colombiano, Álvaro 
Uribe, de “mafioso”, “traidor” e “lacaio do império” dos Estados Unidos. 
(Colômbia diz que evitará “provocações” da Venezuela na fronteira, 2009). 
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Em 19 de novembro de 2009, militares venezuelanos destruíram duas pontes 

artesanais na região fronteiriça com a Colômbia, por considerá-las ilegais e acreditar 

que facilitariam o acesso de grupos armados a seu território. A Colômbia qualificou o 

ato de “agressão bastante preocupante” e, no dia seguinte, informou que tem planos 

para garantir sua segurança e impedir uma eventual agressão territorial. (Colômbia 

diz que evitará “provocações” da Venezuela na fronteira, 2009). 

... é na questão da Defesa e dos assuntos de segurança regional que se 
encontram os maiores problemas. O antiamericanismo militante, a oposição 
ao Plano Colômbia, as supostas relações secretas com grupos 
guerrilheiros, a implementação de uma nova doutrina militar, o 
armamentismo e a distribuição de armas entre grupos paramilitares, são 
assuntos que demandam um alto nível de atenção do Brasil e dos vizinhos, 
pois denotam um comportamento de risco.  
[...] 
O flerte com as guerrilhas colombianas é um indicador preocupante. Isso 
para não falarmos nos históricos problemas de fronteiras que a Venezuela 
possui com a Colômbia e a Guiana. Efetivamente, o Plano Estratégico de 
Modernização das Forças Armadas Venezuelanas parece ter aberto as 
portas a uma corrida armamentista na região. (FUCCILLE, 2007). 
 
En menos de 170 años de la desaparición física de Bolívar, hemos visto 
reducir el suelo patrio en más de trescientos mil kilómetros cuadrados. 
(CHÁVEZ, 1999). 
 

Em relação aos atritos da Venezuela com a Guiana, destaca-se: 

... tem interpretado os anseios dos quartéis de forma hábil e com senso de 
oportunidade. O principal deles é o projeto de retomada da região do 
Essequibo, uma rica área de 150 mil quilômetros quadrados que 
originalmente era da Venezuela e foi entregue a contragosto à Guiana 
Inglesa em 1899. Nada menos que 2/3 do atual território da Guiana. Um 
século depois, Chávez está comovendo a Assembleia Nacional Constituinte 
com esse assunto. “Não estamos dispostos a ceder nem um milímetro do 
território nacional”, bradou da tribuna o relator da Constituinte, Hermann 
Escarrá, durante a sessão da quarta-feira 1º, deixando claro que aquele era 
“um aviso ao mundo”. A estratégia dos líderes do chavismo é usar essa 
chaga para reforçar o apoio da população em torno do novo caudilho latino-
americano e, segundo dizem seus colaboradores, herdeiro de Simón 
Bolívar, o libertador do país.  
A senha do avanço sobre a Guiana está nas “ideias fundamentais” que 
Hugo Chávez enviou à Assembleia e foram aceitas sem resistência. Dois de 
seus artigos dizem que “nenhum governo estrangeiro poderá adquirir 
domínio sobre parte do território nacional” e que “qualquer tentativa 
estrangeira de lesionar os direitos da Venezuela constitui um atentado 
contra seu povo, e é dever de seus cidadãos atuar em defesa da pátria e 
preservar sua soberania”. (GRAMACHO, 1999). 
 

Os termos do texto soaram como uma declaração de guerra para Jorge 

Olavarría, que coordenou a campanha eleitoral de Chávez em 1998 e, depois de um 

sério desentendimento, tornou-se seu grande oposicionista na Assembleia. “Chávez 

está pensando em fazer uma guerra contra a Guiana. Ele está louco”, acusa o 
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constituinte, que se afastou do presidente depois de ter sido preterido na formação 

do Ministério.  

Cabe acrescentar que o mapa político oficial da Venezuela já apresenta 

incorporada a parte da Guiana reivindicada por aquele país. 

Verifica-se, assim, que as regiões do Golfo da Venezuela e da Guiana 

Essequibo ainda carecem de definição territorial, e suas atuais potencialidades 

podem vir a curto, médio ou longo prazo tornar-se pontos de conflitos ou tensões. 

O aspecto revolucionário na condução política dos negócios de estado do 

presidente Hugo Chávez pode ser percebido em diversos artigos da Constituição da 

República Bolivariana da Venezuela (VENEZUELA, 1999).  

No Título II, do Espaço Geográfico e da Divisão Política, Capítulo I, que trata 

do território e demais espaços geográficos, verifica-se que: 

a. Conforme o Artigo 10, o território e demais espaços geográficos da repúbli-

ca são os que correspondiam aos da Capitania Geral da Venezuela, antes da trans-

formação política iniciada em 19 de abril de 1810, com as modificações resultantes 

dos tratados e laudos arbitrais não viciados de nulidade.  

Segundo MONTEIRO (2009), por este artigo, a Venezuela reconhece como 

parte de seu território áreas da atual Guiana e Colômbia que foram desmembradas 

da Capitania Geral da Venezuela. Considerando que a delimitação territorial está 

prevista na Carta Magna do país, pode ser considerado um objetivo nacional perma-

nente do Estado venezuelano, e as tensões ou atritos que a busca deste objetivo 

podem gerar estão diretamente ligadas à maneira como o Estado vai conduzir sua 

política exterior. 

b. O Artigo 13 diz que o território não poderá ser jamais cedido, vendido, alu-

gado ou alienado, ainda que temporariamente ou parcialmente, a Estados estrangei-

ros ou outros sujeitos de direito internacional. Neste sentido, a Venezuela teve pro-

blemas diplomáticos com a Guiana nesta primeira década de 2000, devido a con-

cessões a empresas norte-americanas na região do Essequibo. 

c. Conforme o Artigo 14, a Venezuela poderá incorporar aqueles territórios, 

que por livre determinação de seus habitantes, decidam unir-se ao território venezu-

elano. 

Segundo CERVO (2001, p. 11), esta análise demonstra claramente os 

potenciais de conflitos que podem ser gerados. O texto da Constituição da República 

Bolivariana da Venezuela confinou em menor espaço a tradição pan-americana do 
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país, ao recuperar a ideia da antiga Grã Colômbia, a efêmera realização de Simón 

Bolívar, podendo-se, futuramente, baseado nos artigos supra, criar uma Grã 

República Bolivariana. 

Para SILVA (2008): 

Outro fato recente a ser levantado é o fortalecimento e recrudescimento do 
movimento político anti-hegemonia norte-americana, protagonizado a partir 
da Venezuela de Chávez, não se descartando também, suas ações de 
“estímulo” à criação de dissensões entre a Bolívia de Evo Morales e os 
países menos radicais do subcontinente, incluindo o Brasil, em razão dos 
problemas de investimentos brasileiros naquele país. 
 

As relações com os EUA têm sido marcadas por tensões e desconfianças 

recíprocas, sendo que Chávez acusa o governo norte-americano de colaborar com o 

golpe de estado contra seu governo, em abril de 2002. Além disso, em 2004, a CIA 

apoiou a Colômbia em uma ofensiva em Caracas para a detenção de Rodrigo 

Gandra, das FARC. 

Há, ainda, embates no campo político-ideológico com o governo norte-

americano, devido às novas regras para as empresas estrangeiras, que perderam 

seus benefícios, principalmente na exploração do petróleo. 

O convênio de cooperação antidrogas com o U.S. Drug Enforcement 

Administration (DEA) foi suspenso a partir de 2005 pelo governo venezuelano. Em 

2008, após o ataque colombiano ao território do Equador, Chávez acusou os EUA 

de invadirem o espaço aéreo venezuelano com aeronave militar, para realizar 

espionagem.  

A posição de Chávez ante o combate às FARC também tem sido motivo de 

confrontação com os EUA, além da Colômbia. O governo venezuelano se recusa a 

classificar a guerrilha como terrorista, argumentando que as ações daquela organi-

zação se justificam por razões políticas.  

Em janeiro de 2008, Chávez solicitou que as FARC fossem excluídas da lista 

de terroristas da União Europeia e dos Estados Unidos. Porém, a solicitação não foi 

acolhida. Chávez, então, propôs que as FARC fossem consideradas forças belige-

rantes e a elas fossem aplicados os Protocolos de Genebra. Para isso, teriam que 

abandonar todas as formas de luta que envolvesse sequestros ou atos terroristas 

contra a população civil. (COIMBRA, 2009). 

O Departamento de Estado dos EUA acusa Chávez de apoiar grupos antide-

mocráticos na Bolívia e Equador e ter ligações com os narcoguerrilheiros colombia-
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nos, condenando sua negativa em assinar um acordo antidrogas. (MALAMUD e 

ENCINA, 2006, p. 9).  

Além disso, os EUA se preocupam com a projeção de poder político e militar 

venezuelano sobre a área do Caribe, tendo em vista as suas compras de armamen-

tos. 

No entanto, cabe salientar que, em termos econômicos, a importância da 

relação entre os dois países é considerável, pois uma grande parte das exportações 

venezuelanas se destina aos EUA, principalmente de petróleo, sendo que a 

Venezuela é a quarta exportadora para o mercado norte-americano. 

Para AMARAL (2009): 

Desde que ascendeu ao poder, em 1999, o presidente Hugo Chávez adota 
uma política externa de internacionalização do Socialismo do Século XXI e 
fortalecimento da Aliança Bolivariana para as Américas (ALBA). Também 
tenta promover a liderança venezuelana na América Latina, contesta reite-
radamente a esfera de influência regional dos Estados Unidos da América 
(eleito inimigo externo elementar), e em diversas ocasiões exibiu um com-
portamento hostil em relação aos vizinhos, interferindo, inclusive, na política 
interna de outros países. 

 
Em discurso proferido por Chávez, ALI (2008) destaca sua explanação a 

respeito da sobrevivência do planeta, que terminou com um lema emprestado de 

Cuba: “Socialismo ou morte”.  

Segundo LESSA (in Defesa Nacional, 2007, p. 35), 

Chávez, na sua luta messiânica de implantar na América Latina o socialis-
mo do século XXI, não tem pejo de fazê-lo apenas no campo da doutrinação 
ideológica. Apóstolo de um credo retrógrado, que nem o grande Simón Bolí-
var foi capaz de concretizar, sonha em unir os povos latino-americanos sob 
sua influência e poder, de forma pacífica ou cruenta, como recentemente 
ameaçou, unilateralmente, intervir militarmente na Bolívia para apoiar Evo 
Morales. 
 

Algumas opiniões coletadas por FRANCO (2010) acerca do perfil contempo-

râneo da Venezuela retratam que: 

Nós aqui achamos que o foco principal de tensão esteja na Venezuela.    
Existem ressentimentos históricos e questões mal resolvidas nas fronteiras. 
Aí entra a personalidade dos líderes. Então o Hugo Chávez tem uma impre-
visibilidade das atitudes que ele possa tomar. Na nossa avaliação, pode ser 
que ele perca o apoio popular e num ato de querer buscar apoio através de 
uma ação contra um inimigo, querer mobilizar a população em torno de um 
inimigo comum que é a Colômbia. (Oficial Analista do EME apud FRANCO, 
2010). 
 
Bem, Venezuela sem dúvida estaria entre eles. Bolívia ainda com um qua-
dro instável e a Argentina que está caminhando para uma grave convulsão 
social. Eu diria que são focos de tensão internos que podem produzir impli-
cações negativas para seus vizinhos, inclusive o Brasil. Eu não vejo a pos-
sibilidade de conflitos armados diretamente contra o Brasil. Eu vejo a Vene-
zuela com a possibilidade de utilizar um conflito externo como uma maneira 
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de produzir a coesão interna que hoje o governo perdeu. Hoje, a Venezuela 
está extremamente dividida a favor e contra Chávez. Mais de uma vez na 
história aconteceu de interesses políticos para gerarem a coesão interna 
criarem um conflito externo, vestindo a bandeira nacional. Neste sentido, eu 
diria que a Venezuela é o principal foco de tensão.  
[...]  
No caso da Venezuela ou você terá uma grave convulsão interna em pouco 
tempo ou, para evitar esta grave convulsão interna, você terá um conflito 
com os países vizinhos. (Professor de Relações Internacionais da UnB apud 
FRANCO, 2010). 
 
Não tenho dúvidas de que Venezuela e Colômbia, Venezuela e Guiana são 
focos de tensão e Equador e Colômbia também. Toda aquela região do en-
torno que está projetada em cima da nossa Amazônia é um foco de tensão 
permanente que pode levar a uma intervenção externa e uma intervenção 
externa do lado de nossas fronteiras é tudo que não queremos. A presença 
de Chávez como elemento perturbador nos desfavorece. [Oficial ex-Adido 
de Defesa na Venezuela (2002-2004) apud FRANCO, 2010]. 
 

FRANCO (2010) realizou pesquisa com pessoas que tinham experiência in-

ternacional na região andina, quanto ao relacionamento do atual governo venezue-

lano com os países de seu entorno. Para 65% dos entrevistados, a condução da po-

lítica externa da Venezuela pelo atual governo dividiu a região em correntes ideoló-

gicas distintas; e, para 14% dos entrevistados, causou dissensões entre os países 

da região.  

Ainda segundo o autor, 

As constantes trocas de acusações com a Colômbia no que diz respeito às 
FARC, o apoio tácito à Bolívia e ao Paraguai contra o Brasil, 
respectivamente nos episódios da nacionalização do gás e pedido de 
revisão do Tratado de Itaipu, bem como as declarações de apoio ao 
Equador em detrimento da empresa brasileira Odebrecht, podem ser 
apontadas como algumas das possíveis causas desta percepção por parte 
dos analistas brasileiros. 

 
Na mesma pesquisa, o autor investigou a evolução da relação governamental 

entre Colômbia e Venezuela pós-1998, haja vista as pendências fronteiriças, a 

atuação da guerrilha das FARC na fronteira entre os países e os recentes incidentes 

envolvendo o Plano Colômbia, sendo que a grande maioria dos especialistas (93%) 

entendeu que aumentou muito ou consideravelmente o nível de tensão entre os dois 

Estados durante o atual governo venezuelano.  

Além disso, 57% do universo de entrevistados acreditam que o foco de tensão 

entre os referidos países deverá aumentar consideravelmente ou muito nos 

próximos 15 anos, tendo em vista o complexo problema da guerrilha das FARC, e 

36% devido às questões limítrofes envolvendo o Golfo da Venezuela. 

Acerca do relacionamento com a Guiana, verificou-se que 79% dos analistas 

ouvidos entendem que a situação permaneceu inalterada durante o período do atual 
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governo venezuelano, e 71% acreditam que o nível de relacionamento institucional 

entre esses atores se manterá inalterado pelos próximos 15 anos. 

A projeção regional da Venezuela foi questionada aos especialistas, que se 

posicionaram com a maioria (57%) afirmando que as ações da política externa do 

país em tela têm uma forte intenção de aumentar a influência venezuelana na 

América do Sul. Este percentual sobe para 86% se for somado a ele o efetivo que 

acredita que haja indícios razoáveis desta projeção política. (FRANCO, 2010). 

Prosseguindo na investigação, foi perguntado se os ideais de Simón Bolívar, 

exaltados pela Venezuela no atual governo, teriam a possibilidade de unir vários 

países da América do Sul em torno de um só pensamento político, alterando a 

geopolítica regional nos próximos 15 anos. A grande maioria demonstrou estar 

incrédula quanto a esta assertiva, ao responder que tem pouquíssima probabilidade 

(51%) ou não tem probabilidade (14%). 

Analisando a política externa de Hugo Chávez, um Professor de Relações 

Internacionais da UnB (apud FRANCO, 2010) diz que se trata de uma  

... política expansionista com uma ideia clara de um projeto de poder. 
Expansionista não no sentido de ocupar territorialmente, mas de influenciar 
as lideranças políticas dos outros países, trazendo-os para o seu lado, para 
sua área de influência, expandindo sua área de influência. E isto é obvio, 
pois vem sendo feito de várias formas: com financiamentos de campanhas, 
propagandas, apoio explícito.  
 

Para um Oficial ex-Adido de Defesa na Venezuela (período 2002-2004) (apud 

FRANCO, 2010), 

... ele é o centro irradiador de uma ideologia de caráter totalitário. Ele tem 
um modelo que vem sendo seguido: Evo Morales na Bolívia, o Rafael 
Correa no Equador, o Zelaya tentou fazer o mesmo em Honduras e se deu 
mal.  
[...] 
Eu considero um movimento de caráter internacional, ele atenta contra 
princípios basilares da nossa Constituição, que são a paz social e a 
democracia. Ele não é um democrata, muito pelo contrário, é um sujeito 
totalitário e ele fomenta a luta de classes dentro de outros países, dentro do 
próprio país dele que hoje está dividido com uma criminalidade tremenda, e 
que teria a capacidade de ser riquíssimo.  
 

Para outro Oficial ex-Adido de Defesa na Venezuela (período 2008-2010) 

(apud FRANCO, 2010),  

... ele quer ter a liderança regional dele, baseada nos ideais de Simón 
Bolívar. Ele influencia alguns países, mas tem obstáculos: Peru, Colômbia. 
Eles chamam o Brasil de gigante, às vezes reconhecendo, às vezes 
pejorativamente, no sentido de imperialista. Mas me parece que a política 
externa é mais para consolidar um lugar de mais destaque no cenário 
regional, o que no fundo todas as nações também querem. 
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A possibilidade de haver um conflito promovido ou envolvendo a Venezuela 

com algum vizinho, em um horizonte de 15 anos, apresenta-se como sendo remota, 

de acordo com os dados coletados por FRANCO (2010). 57% acham pouco 

provável, e o restante acredita ter razoável probabilidade (36%) ou que tem muita 

probabilidade (7%). Os demais entrevistados demonstraram que o maior problema 

gravita em torno das FARC.  

A porosidade das fronteiras e o alinhamento ideológico do governo 

venezuelano com a guerrilha pioram a situação. Mas é difícil imaginar um conflito de 

alta intensidade, dada a interdependência econômica de Venezuela e Colômbia. A 

maior probabilidade seria a ocorrência de incidentes de menor vulto, caracterizando 

baixa intensidade do conflito e alternando com ações da diplomacia. 

Em relação a esse fator, algumas opiniões colhidas são as seguintes 

(FRANCO, 2010): 

PROFESSOR DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
Contra a Guiana eu acredito que seja a mais provável, pois o Chávez não é 
louco, ele sabe que a Colômbia tem amplo apoio dos EUA. Então com ela, 
ele vai manter um nível de tensão alto, pois interessa a ele, gera coesão 
interna. Ele eleva as tensões depois arrefece. [...] Além disso, a Venezuela 
cada vez mais é um país muito próximo dos interesses do narcotráfico, 
escoa uma boa parte da produção de drogas da Colômbia, há 
empreendedores venezuelanos nos cartéis mexicanos, também isso produz 
ameaças, não de uma guerra direta contra o Brasil, mas pode transbordar 
um conflito para nossas fronteiras, como também com relação ao 
narcotráfico. [...] Nesse sentido, os processos em curso na Venezuela são 
muito graves quando apontam para o risco de transbordamento destes 
problemas para o Brasil. 
 
OFICIAL EX-ADIDO DE DEFESA NA VENEZUELA (2002-2004) 
Acho muito difícil com a Guiana, pois se ele a invadisse, a Inglaterra e os 
EUA imediatamente iriam intervir. Ele teria que fazer uma concentração de 
meios. Ele tem (ou tinha) cinco Divisões, três delas voltadas para a 
Colômbia num dispositivo clássico, duas na frente e uma aprofundando, 
mais uma divisão em Caracas e a outra está guarnecendo a fronteira com a 
Guiana e o Brasil. Então está tudo voltado para a Colômbia. Mas as FANB 
não têm capacidade para sustentar um conflito. Contra a Colômbia 
perderiam, pois lá estão em combate constante, estão adestrados; na 
Venezuela não. 
 
OFICIAL EX-ADIDO DE DEFESA NA VENEZUELA (2008-2010) 
Contra a Colômbia eu não creio, pois o comércio é muito intenso. Tem o 
problema das FARC que, segundo relatos, às vezes passam para dentro do 
território venezuelano para comprar mantimentos ou para descansar da 
guerra. As fronteiras são um pouco permissivas, há muita fluidez. Contra a 
Guiana às vezes um ou outro intelectual se pronuncia, mas não encontra 
eco. O Chávez não quer conflitos bélicos, quer uma liderança regional. 
 
PROFESSOR DE HISTÓRIA DA UFRJ 
Não existe a menor hipótese de conflito bélico com o Brasil ou com qualquer 
outro vizinho. Com a Colômbia, os laços comerciais impedem que isto 
aconteça, e com a Guiana a situação arrefeceu completamente. Mesmo 
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permanecendo a zona em reclamação na Constituição, pois isto dificilmente 
algum presidente conseguirá tirar. É parte da política, do jogo. A maior 
hipótese da Venezuela é a de resistir a uma invasão dos EUA. 

 
Segundo FRANCO (2010), 

A proposta de Chávez para uma ruptura do sistema, de uma nova 
sociedade bolivariana ou socialista do século XXI, não parece ter 
empolgado a população de fato. Talvez, identificando isso, Chávez resolveu 
aprofundar as reformas de seu regime a partir de 2008, a fim de se 
consolidar como um líder que mudou o país. É lícito supor que o governo 
Venezuelano tenha hoje liberdade de ação interna para tomar decisões 
externas mesmo que estas impliquem em um conflito. 
 

Muitas das opiniões que defendem uma corrida armamentista na América do 

Sul o fazem devido ao “fator Chávez”, com sua postura intervencionista em proces-

sos eleitorais de países latino-americanos, a desconfiança brasileira devido à nacio-

nalização do gás boliviano, e as iniciativas do presidente para melhorar a posição e 

o perfil político da Venezuela regionalmente, com sua metodologia incisiva de políti-

ca externa. 

Cabe ressaltar que, desde o início das compras de armamentos da Rússia 

pela Venezuela, medidas de confiança foram estabelecidas entre Venezuela e Co-

lômbia. Por exemplo, foi formada uma comissão bilateral de alto nível para reforço 

da segurança nas fronteiras comuns a ambos os países, o que têm diminuído as 

tensões e desconfianças. 

VILLA (2007b, p. 127-128) destaca que é muito pouco crível que se justifique 

que a Venezuela – que aumentou em 29,06% o seu orçamento em defesa de 2007 

para 2008 – pense em travar uma guerra com algum de seus vizinhos.  

Segundo o Barômetro dos Conflitos (HEIDELBERG, 2010), há, atualmente, 

dois conflitos internacionais envolvendo a Venezuela e a Colômbia: pelas ilhas Mon-

jes, no Golfo da Venezuela, causado por disputas territoriais e por recursos, que se 

encontra no nível 1 de intensidade (baixa, denominado conflito latente); e por dife-

renças ideológicas/sistêmicas e poder internacional, que está no grau 2 (baixa inten-

sidade, conflito manifesto) (Anexo C, Quadro 6 e Anexo D, Quadro 7). 

Os principais conflitos entre os dois países, destacados pelo relatório nos   

anos de 2009 e 2010 foram os seguintes: 

a. Em 12 de abril de 2009, tropas venezuelanas explodiram uma ponte provi-

sória que cruzava a fronteira entre os dois países e prenderam um soldado colombi-

ano que estava em território venezuelano. Segundo o governo da Venezuela, a pon-
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te tinha sido usada para contrabando. O Ministro de Defesa da Colômbia, Gabriel 

Silva, condenou a ação. 

b. Em 19 de dezembro de 2009, Silva anunciou a instalação de uma nova ba-

se militar com 1.000 soldados em Guajira, na região fronteiriça. Como reação, o go-

verno venezuelano desdobrou 40 carros de combate e helicópteros na fronteira. 

No dia seguinte, Hugo Chávez acusou a Colômbia de lançar zonas espiãs so-

bre o território venezuelano. O governo colombiano imediatamente rejeitou as alega-

ções. 

c. O Ministro da Defesa colombiano reclamou que um helicóptero venezuela-

no havia violado o espaço aéreo do país, próximo a uma base militar no Departa-

mento de Arauca, em 27 de janeiro de 2010. 

d. Em 4 de junho, forças de segurança venezuelanas prenderam 8 cidadãos 

colombianos, acusando-os de espionagem e de tirar fotos de potenciais alvos milita-

res. A Colômbia negou as acusações. 

e. Em 15 de julho, o governo colombiano renovou as acusações de que dois 

membros do alto escalão das FARC, Iván Márquez e Rodrigo Granda, estavam es-

condidos na Venezuela. Como reação, o governo venezuelano chamou seu embai-

xador em Bogotá. 

f. Em 21 de julho, o embaixador colombiano na OEA, Luis Alfonso Hoyos,  

acusou a Venezuela de tolerar a presença de 1.500 membros das FARC e ELN em 

cerca de 87 campos. Hoyos apresentou evidências detalhadas como coordenadas e 

fotografias. Ele solicitou uma comissão internacional de verificação da OEA para in-

vestigar os lugares. A Colômbia ameaçou apelar para a Corte Internacional de Justi-

ça. 

Em resposta às acusações, o governo venezuelano congelou as relações di-

plomáticas e todas as relações comerciais com a Colômbia em 22 de julho. Chávez 

fechou a embaixada venezuelana em Bogotá e ordenou que a embaixada colombia-

na em Caracas fechasse dentro de 72 horas. 

Em 8 de agosto, um dia após tomar posse, o novo presidente colombiano Ju-

an Manuel Santos reestabeleceu as relações diplomáticas. Chávez assegurou que 

não mais toleraria qualquer presença das FARC e ELN em seu território. 

Em 10 de outubro, a Colômbia desdobrou 2.000 soldados próximo a Cúcuta 

em cooperação com a Venezuela, para garantir a segurança da população. (HEI-

DELBERG, 2010). 
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Por fim, se por acaso chegar a haver um conflito direto de tropas 
colombianas com forças regulares venezuelanas e esta escalada leve à 
intervenção dos militares profissionais ou mercenários pró-EUA 
estacionados em Colômbia, está dada a situação limite onde se encontra a 
única chance de vitória da própria guerrilha Fariana e Elena72. Já a 
derrubada do governo Chávez pela força militar não golpista, ou seja, 
através de ocupação externa, é simplesmente quase impossível. Este é um 
tema à parte, mas o mínimo que se pode dizer é que Caracas e sua Região 
Metropolitana são incontroláveis em um estado de guerra de libertação. 
Portanto, mesmo que o Império deseje um confronto direto, e tudo leva a 
crer que esta é a meta da administração Clinton-Obama, elevar este 
hipotético conflito para além de escaramuças de fronteira é apostar em uma 
escalada incontrolável, acirrando os ânimos políticos latino-americanos. Isto 
pode vir a radicalizar não apenas a guerra civil na Colômbia, mas também 
aprofundar o processo de câmbio bolivariano na Venezuela. (ROCHA e 
CAVALCANTI, 2010). 
 

Segundo LESSA (2008, p. 69-70), o perigo venezuelano não se limita ao 

expansionismo da sua ideologia do socialismo do século XXI que intenta implantar 

no continente. Encontra respaldo em uma sólida base militar que, de forma 

significativa e pragmática, vai-se construindo e consolidando, a fim de apoiar suas 

pretensões expansionistas, com o objetivo definido de, em médio prazo, transformar 

a Venezuela no maior poder militar da América Latina. Ameaça, desde já, alguns 

países com intervenção armada, como foi a recente declaração com relação à 

Bolívia, país com quem celebrou um controverso acordo militar, possibilitando a 

construção de numerosas bases nas suas fronteiras, inclusive com a brasileira.  

O diplomata Côrtes, em resposta à pergunta da entrevista: “os atuais proble-

mas internos desses países73 podem levar a um conflito armado, com envolvimento 

do entorno?”, disse que “os conflitos internos na Venezuela podem levar a um confli-

to armado. Chávez está sucateando a economia do país para dar de comer às mas-

sas. Pode ocorrer uma crise social que poderá ser aproveitada pela oposição”. 

(CÔRTES, 2010). 

No mesmo sentido, o diplomata Gonçalves afirmou que o governo Chávez es-

tá fracassando, o que torna prováveis as agitações internas, mas que dificilmente 

serão exportados os conflitos para outros países, transbordando as fronteiras. 

(GONÇALVES, 2010). 

Côrtes, perguntado sobre qual a finalidade das bases venezuelanas nas fron-

teiras bolivianas, respondeu que “é a de dar a impressão de irmandade entre Bolívia 

e Venezuela, não vejo como ameaça, mas pode servir de estopim”. 

                                                           
72 Os autores se referem às guerrilhas das FARC e ELN. 
73 Venezuela, Bolívia e Equador. 
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Para Gonçalves, o acordo feito entre Juan Manuel Santos e o governo vene-

zuelano diminuiu a tensão na fronteira, diminuindo o pretexto para a expansão ideo-

lógica na região andina. Assim, reduziu a capacidade de Chávez perturbar a parte 

norte da Colômbia, e Chávez está perdendo terreno, além de sua política econômica 

estar fracassando. 

Segundo CORRÊA74 (2010), respondendo à pergunta da pesquisa de campo: 

“quanto à Revolução Bolivariana, podemos entender e/ou visualizar ações por parte 

do governo de Hugo Chávez que atentem contra a soberania de outras nações sul-

americanas?” disse que “acho bastante improvável ações de relevância em outros 

países sul-americanos devido à conjuntura internacional. Pequenas ações, pontuais, 

poderiam ser implementadas por aquele governo, mas veladamente”.  

Além disso, para ele, a Venezuela só se envolveria em crises ou conflitos no 

entorno regional se houvesse solicitação expressa do governo do país a ser 

apoiado, que deverá ser da área de influência bolivariana, e que esteja sofrendo 

intensas fustigações internas promovidas por adversários nacionais ou não. Mesmo 

assim, o custo internacional seria bastante elevado para a Venezuela. 

Na pergunta: “o senhor considera que há indícios de invasão de outros países 

do entorno por parte da Venezuela?”, MIRANDA (2010) respondeu que “não vejo 

essa possibilidade. Seria somente em caso desesperador, pois não há potencial 

ofensivo para uma empreitada dessa natureza”. 

Pode-se, assim, constatar a grande diversidade de opiniões que existe no 

meio acadêmico e militar acerca de prováveis conflitos que podem ser iniciados por 

influência venezuelana. A partir daí, depreende-se a dificuldade de elaborar cenários 

futuros no subcontinente sul-americano. O mais provável, no entanto, seria a 

ocorrência de um conflito entre a Venezuela e a Colômbia, por problemas 

fronteiriços ou ligados às FARC. 

 

 

 

 

 

                                                           
74 Coronel da reserva, foi Adido Militar na Embaixada do Brasil na Venezuela no período de 
08/02/1996 a 07/02/1998. Resposta à pesquisa de campo. 
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6.4 TENSÕES DECORRENTES DA INFLUÊNCIA BOLIVIANA E PROVÁVEIS 

CONFLITOS 

 

MAXWELL (2006) afirma que “pensar no que Evo Morales representa apenas 

como um fenômeno de esquerda é equivocado. O que está acontecendo na Bolívia 

é um verdadeiro terremoto. Isso realmente é algo novo e imprevisível...”.  

Segundo OLIVEIRA (1986): 

A exploração dos ideais nacionalistas do povo boliviano, como, por 
exemplo, a busca da “saída para o mar”, pode constituir-se numa arma a 
ser utilizada por elementos radicais... com vistas a... causar instabilidades 
no relacionamento entre os demais países da área. Neste caso, os reflexos 
para a harmonia e segurança do subcontinente seriam consideráveis. 

 
Para ABREU (2007): 

Os problemas internos pelos quais passa a Bolívia se revestem de grande 
importância pelo potencial que carregam de levar a um conflito armado, seja 
pelas insatisfações externas, seja pela ação dos movimentos autonomistas, 
com inescapável envolvimento do entorno. Tanto pela contiguidade territori-
al quanto pelo número considerável de brasileiros (“brasivianos”) que vivem 
em solo boliviano, os problemas merecem acompanhamento e especial   
atenção do Brasil. Acrescente-se a questão da empresa Petrobras e os 
seus desdobramentos econômicos, políticos e até mesmo de segurança es-
tratégica. 

 
Em relação aos incidentes entre a Bolívia e o Brasil, vale lembrar que, sobre-

tudo nos departamentos de Beni e Pando, há grupos de brasileiros vivendo em situ-

ação de extrema penúria, que representam um grave problema social e que podem 

ser alvo de truculência de autoridades bolivianas.  

Nos primeiros meses do governo Evo Morales, houve a diretriz de ameaçar os 

brasileiros com sua expulsão sumária, ou seja, deportação para o Brasil (estranha-

mente, a mesma orientação não foi mencionada no caso de argentinos em situação 

análoga no departamento de Tarija). Embora o governo brasileiro não tivesse assu-

mido uma postura de enérgica oposição àquela intenção, a questão foi perdendo ur-

gência, em consequência do surgimento de problemas mais sérios na conjuntura in-

terna boliviana75.  

No departamento de Santa Cruz, os migrantes brasileiros, chamados de “bra-

sivianos” são essencialmente plantadores de soja (120 famílias, 40% do total), com 

grandes propriedades, devidamente legalizadas e que contribuem de forma muito 

significativa para o PIB boliviano (7,5%). Essas plantações estão em áreas antes  

inexploradas, tendo os brasileiros investido cerca de US$ 650 milhões em equipa-
                                                           
75 Entrevista concedida pelo Embaixador Côrtes em 16 de junho de 2008. 
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mentos. O governo Evo Morales, por motivação ideológica e por sentimentos anti-

brasileiros, ameaçou “desapropriar” essas plantações. Apesar de também ter havido 

falta de reação do governo brasileiro neste caso, a questão passou a segundo plano 

com o agravamento das tensões entre as autoridades de Santa Cruz e as autorida-

des do governo central76.  

A legislação boliviana proíbe a posse da terra por estrangeiros na faixa de 50 

quilômetros da fronteira. O Art. 25 da Lei Nr 1.585, de 12 de agosto de 1994, que 

tem por objetivo proteger o território nacional, evitando a perda de novas áreas para 

estrangeiros, estabelece que: 

Dentro de 50 km da faixa de fronteira, os estrangeiros não podem adquirir 
nem possuir, por nenhum título, solo nem subsolo, direta ou indiretamente, 
individualmente ou em sociedade, sob pena de perder em benefício do Es-
tado a propriedade adquirida, exceto em caso de necessidade nacional de-
clarada em lei específica. 

 
Em duas reuniões da Federação dos Camponeses do Norte de Santa Cruz, 

ficou decidido que as primeiras terras a serem invadidas serão as dos brasileiros. O 

governo orienta, também, as milícias camponesas a invadirem as fazendas de brasi-

leiros, que respondem por 30% da soja do país.  

Desde que o presidente da Bolívia ocupou impunemente com tropas e na-
cionalizou duas refinarias da Petrobras em 2006, rasgando os contratos pa-
ra aumentar o preço do gás, bater primeiro, conversar depois, virou regra 
nas relações bilaterais77.  
 

A tensão provocada pelo agravamento da crise política na Bolívia levou um 

grande número de brasileiros a recorrer ao consulado de Santa Cruz de La Sierra, 

preocupados em como deixar o país. O diplomata brasileiro disse que não havia um 

plano de evacuação dos brasileiros da região, mas que, se a ordem for dada pelo 

Ministério das Relações Exteriores, existem meios para garantir a saída. “Isso é fácil 

e rápido”, garantiu78. (OLIVEIRA, 2008). 

Quanto à nacionalização e ocupação militar da refinaria da Petrobras, na rea-

lidade, não houve a expropriação das empresas, mas sim a renegociação dos con-

tratos e a concessão de financiamento extraordinário às entidades do estado bolivi-

ano. Isto foi sem dúvida um ato marcado mais por arbitrariedade e cálculo político do 

que pelas leis e uma visão de longo prazo, trazendo um custo muito alto para o Bra-

                                                           
76 Idem. 
77 Matéria publicada pela revista VEJA em 1º de outubro de 2008. 
78 Matéria publicada pela AGÊNCIA BRASIL – Empresa Brasil de Comunicação, em 12 de setembro 
de 2008.  
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sil, pois a Petrobras foi obrigada a reorientar seus planos e investir grandes somas 

de dinheiro na exploração de petróleo dentro do país. (LASERNA, 2010). 

O Adido do Exército Brasileiro na Bolívia não visualiza ações por parte do 

governo de Evo Morales que atentem contra a soberania de outras nações sul-

americanas, no que diz respeito à Revolução Bolivariana, e diz que não há 

possibilidade da Bolívia se envolver em crises ou conflitos no entorno regional. No 

entanto, lembra que o Presidente da Venezuela ameaçou, em 2008 e 2009, ajudar 

Evo Morales com tropas, na solução de seus problemas internos. 

 

6.5 TENSÕES DECORRENTES DA INFLUÊNCIA EQUATORIANA E PROVÁVEIS 

CONFLITOS 

 

A política externa dos primeiros dois anos de governo de Correa foi marcada 

por tensões diplomáticas com Brasil e Colômbia. 

Nas relações com o Brasil, o presidente criticou as obras realizadas pela 

empresa Odebrecht no Equador – especialmente a Hidrelétrica de San Francisco, 

cujas operações foram suspensas por falhas estruturais entre junho e outubro de 

2008, um ano após ter sido entregue pela construtora brasileira. Quito afirma ter 

encontrado indícios de irregularidades na obra e, em função disso, expulsou a 

empresa do país no final de 2008. 

O mesmo caso acabou envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), financiador da hidrelétrica. Ao denunciar falhas na 

obra, o Equador também recorreu à Câmara de Comércio Internacional (CCI) para 

analisar a possibilidade de suspender o pagamento da dívida de 243 milhões de 

dólares contraída com o banco para construir a hidrelétrica. Em resposta, o governo 

brasileiro chegou a chamar seu embaixador em Quito para consultas, em sinal de 

desagrado. Em janeiro de 2009, a crise foi encerrada quando o Equador se 

comprometeu a honrar a dívida até a decisão da corte internacional. 

Segundo o cientista político brasileiro Leonardo Barreto:  

A questão é que o Brasil está se tornando uma grande referência para o 
continente, seja negativa ou positiva. Em determinados momentos, o Brasil 
é visto como imperialista e o Correa tem jogado com isso. Quando Correa 
se opõe às empresas brasileiras, ele é visto como o corajoso, o ético, o 
desafiador de um país gigante como o Brasil. (UCHINAKA, 2009). 
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Outra questão internacional que ficou pendente para o Equador por quase 

três anos foi o rompimento das relações diplomáticas com a vizinha Colômbia, só 

restabelecidas em novembro de 2010, com a nomeação de novos embaixadores. 

Conforme já visto anteriormente neste trabalho, a tensão foi desencadeada por um 

ataque do Exército colombiano a um acampamento das FARC que se encontrava 

em território equatoriano, no dia 1º de março de 2008, quando foram mortos 25 

rebeldes, gerando problemas fronteiriços amplamente divulgados pela imprensa.  

A iniciativa militar do presidente colombiano, Álvaro Uribe, foi considerada por 

Correa como um “massacre” e uma violação à soberania do Equador. Em resposta, 

a Colômbia acusou o vizinho de apoiar a guerrilha. Dois dias depois, Quito rompeu 

relações com Bogotá. (UCHINAKA, 2009). 

... documentos que comprovam... a participação das FARC na campanha 
eleitoral de Rafael Correa, que se elegeu presidente do Equador. (WAACK, 
2008). 
 

Um vídeo retransmitido em 17 de julho de 2009 por diversas emissoras de 

televisão na Colômbia supostamente mostraria as relações entre os rebeldes das 

FARC e o governo do Equador. Nas imagens, datadas de maio de 2008, um 

comandante militar das FARC, Jorge Briceño, o “Mono Jojoy”, afirmou que o maior 

grupo guerrilheiro colombiano teria ajudado a financiar a campanha eleitoral do 

presidente do Equador, Rafael Correa. Briceño disse que houve ajuda em dólares à 

campanha de Correa e conversas posteriores com seus enviados, incluindo alguns 

acordos, segundo documentos em poder do grupo que se mostram 

comprometedores. (Líder das Farc revela apoio econômico para campanha de 

Correa, 2009). 

O presidente do Equador negou que seu governo tenha recebido dinheiro das 

FARC para sua campanha política e atribuiu a difusão a uma “campanha, não só em 

nível de Colômbia, mas em nível regional, de onde está partindo um ataque da 

direita e de todos os seus instrumentos, entre eles os meios de comunicação, para 

desestabilizar os governos progressistas da região”. (VALENCIA, 2009). 

Já o Ministro de Segurança Interna e Externa do Equador, Miguel Carvajal, 

afirmou que o vídeo faz parte de uma “ofensiva política”. Segundo ele, o vídeo 

pertence a uma “reiterada prática” que se repete desde o bombardeio colombiano 

em território do Equador, em março de 2008, e que “não só pretende vincular o 

governo com as FARC, mas também deslegitimar a política impulsionada pelo 
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Executivo frente ao narcotráfico e a grupos irregulares”. (Equador diz que vídeo das 

Farc é parte de ofensiva política colombiana, 2009). 

Outras ofensivas militares das forças colombianas em território equatoriano já 

ocorreram e foram alvo de protestos desse governo, como a invasão do espaço aé-

reo do Equador em 26 de janeiro de 2006, também quando as forças armadas co-

lombianas perseguiam guerrilheiros das FARC. Tendo em vista isso, o governo    

equatoriano tem reforçado militarmente o controle da fronteira. 

Em relação às diferenças com a Colômbia, penso que é um cenário [de 
conflito] possível mas pouco provável, pois as relações entre os países 
sempre foram amistosas. O problema, hoje vivenciado, está focado nas 
personalidades dos Presidentes Correa e Uribe, de linhas ideológicas 
distintas. Também não vejo a possibilidade de apoio do Equador para a 
Venezuela, caso haja um escalonamento (também improvável) da crise 
daquele País com a Colômbia. O Equador tende a ter uma posição mais 
equilibrada, em relação à Colômbia, com quem tem afinidade... 
(GUIMARÃES, 2010). 
 

Em relação ao narcotráfico, continua sendo um problema atual, latente e com 

grandes chances de projeção futura no Equador, em função, entre outros, dos se-

guintes aspectos: 

a. Fronteira com a Colômbia e com diversas frentes das FARC (que têm uma 

relação muito forte com o narcotráfico) ao norte do país, não dispondo de um siste-

ma de vigilância eficaz. 

b. A presença das FARC é, sem dúvida, fator de desestabilização da fronteira 

e pode gerar novos problemas com a Colômbia. Além disso, verifica-se intensa ativi-

dade de contrabando na fronteira norte (combustíveis, munição etc.)79.  

Quanto às migrações de colombianos e peruanos para o Equador, a política 

do atual governo equatoriano é proporcionar a regularização dos mesmos, tendo, 

inclusive, feito propaganda demonstrando essa intenção.  

No entanto, com a perda de poder pelas FARC, pode haver uma debandada 

maior para o país, particularmente de ex-guerrilheiros, com reflexos negativos, o que 

pode levar a uma mudança de postura por parte do governo equatoriano, até agora 

não verificada. Hoje existem cerca de 300.000 colombianos ilegais no país, em vá-

rias províncias, particularmente em Esmeraldas, Carchi, Sucumbios, Pichincha e 

Guayas80.  

                                                           
79 Entrevista concedida pelo Embaixador Côrtes em 16 de junho de 2008. 
80 Matéria publicada pela BBC BRASIL.COM em 5 de julho de 2008.  
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Nesse sentido, preocupa também, ao Equador, o Plano Colômbia, que está sen-

do implantado pela Colômbia para combater a guerrilha na sua fronteira sul e pode pro-

vocar a emigração de milhares de colombianos para aquele país. O incremento das  

operações militares na luta contra o narcotráfico terá impactos humanitários para o   

Equador, e o país espera que a Colômbia cumpra sua solicitação no sentido de aumen-

tar a vigilância na região fronteiriça. Sustenta, ainda, que a incursão militar colombiana 

deveria se produzir do sul em direção ao norte e não ao contrário81. (OLIVEIRA, 2008). 

O presidente Rafael Correa tomou posse em 10 de agosto de 2009 para seu 

segundo mandato, durante o qual pretende radicalizar sua revolução socialista e 

controlar os excessos da imprensa. Quer, também, intensificar as reformas 

empreendidas durante seu primeiro mandato e colocar seu país de vez na via do 

“socialismo do século XXI” pregado por seus principais aliados, a Venezuela de 

Hugo Chávez e a Bolívia de Evo Morales. 

No âmbito da política externa, em seu discurso de posse, Correa disse que 

não pretendia restabelecer relações diplomáticas com a Colômbia enquanto Bogotá 

continuasse acusando-o de manter vínculos com a guerrilha das FARC. Além disso, 

afirmou que o acordo militar que está sendo negociado entre Bogotá e Washington 

serviria para combater “os governos insurgentes” da América Latina, criticando 

duramente o governo de Uribe e acusando-o de desenvolver uma política belicista. 

(Correa inicia segundo mandato com proposta para controlar a imprensa, 2009). 

O presidente do Equador, Rafael Correa, que assume nesta segunda-feira a 
Presidência rotativa da UNASUL, advertiu que tal acordo (bases militares 
norte-americanas na Colômbia) é “extremamente grave” e constitui 
“provocação aberta aos países que já foram agredidos”. (UNASUL adia 
debate sobre bases militares dos EUA; Colômbia comemora, 2009). 
 
Para o presidente equatoriano, “com essas bases, os norte-americanos têm 
uma capacidade de ação em toda a América do Sul. São coisas que 
preocupam”...  
Além disso, o presidente equatoriano pôs em dúvida a luta antidrogas 
americana, uma das justificativas para o uso das bases, ao manifestar que a 
luta contra o narcotráfico é “o novo bordão” dos EUA, que substitui a outrora 
luta anticomunista, um assunto que “é um motivo de grave preocupação 
para toda a América Latina”.  
O presidente equatoriano também arremeteu contra os gastos com armas 
da Colômbia, que, segundo ele, tem as despesas militares mais altas da 
região, “sem contar a ajuda americana que recebe pelo Plano Colômbia”. 
(Correa questiona capacidade da Colômbia de controlar uso de bases, 
2009). 
 

                                                           
81 AMÉRICA DO SUL: CONFLITOS E INQUIETAÇÕES, trabalho apresentado no XXIV Encontro Es-
tadual de Geografia pelo Professor JONES MURADÁS, Mestre em Geografia pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul. 
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Para MALTA (2010), é totalmente improvável qualquer ação do governo de 

Rafael Correa que atente contra a soberania de outras nações sul-americanas. O 

Equador é um país pobre e sem poder militar que permita aventurar-se assim, 

mesmo com respaldo e apoio de outros países que adotam a Revolução Bolivariana 

como política de governo.  

Segundo o Barômetro dos Conflitos (HEIDELBERG, 2010), o conflito externo 

envolvendo o Equador e a Colômbia por poder internacional está no grau 2 (baixa 

intensidade, conflito manifesto) (Anexo C, Quadro 6 e Anexo D, Quadro 7). 
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7 O BRASIL E O BOLIVARIANISMO 

 

7.1 GENERALIDADES 

 

Em face de existirem na região zonas de instabilidade e ilícitos transnacio-
nais, o Brasil não pode descuidar da defesa do Estado, que deve ser vista 
com prioridade, a fim de resguardar os interesses nacionais, a soberania e a 
independência. (PAGLIARI, 2009). 
 

Com as mudanças decorrentes do fim da bipolaridade, abriu-se espaço para 

que atores com capacidade regional destacada, como o Brasil, passassem a atuar 

mais fortemente em suas regiões, na promoção e garantia da estabilidade. 

Com as repúblicas do Pacífico, separadas por florestas e pela Cordilheira dos 

Andes, as relações do Brasil só adquiriram maior peso e densidade a partir da 

primeira metade do século XX. O interesse primordial consistiu em buscar solução 

para as questões de limites e de navegação fluvial, por meio do Amazonas. O Brasil 

tratou de assegurar sua soberania sobre a Amazônia, antes de abrir o rio à 

navegação internacional. (OLIVEIRA e LESSA, 2006, v. 1, p. 270). 

Com a intensificação do seu desenvolvimento industrial, o Brasil voltou-se 

mais para os países da região amazônica, ou seja, para a Bolívia, Peru, Equador, 

Venezuela, Colômbia, Suriname e Guiana, cuja massa demográfica, no conjunto, 

representava, por volta da primeira metade dos anos 1980, um mercado da ordem 

de 87 milhões de habitantes. 

Além disso, o desenvolvimento da Amazônia dependia da cooperação com os 

países vizinhos, porquanto sete das dez fronteiras internacionais do Brasil localizam-

se, quase integralmente, naquela região, somando 13.190 km, o que representa 

cerca de 80% do total de sua fronteira terrestre.  

Com o propósito de incrementar o desenvolvimento transfronteiriço, o 

Itamaraty empreendeu as negociações para a celebração, em 3 de julho de 1978, do 

Tratado de Cooperação Amazônica. 

Acrescenta-se a essa necessidade de inserção regional o fato de que há 

cerca de 3 milhões de brasileiros vivendo fora do país, sendo que, dentre esses, 

20% moram em países da América do Sul. (FUSCO, 2007). 

Assim, essa aproximação do Brasil com as demais nações sul-americanas, 

em especial as das regiões andina e amazônica, faz com que o país seja impactado 
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pelo atual processo revolucionário que vem ocorrendo nos países bolivarianos do 

seu entorno. 

 

7.2 VULNERABILIDADES ESTRATÉGICAS RELATIVAS À SEGURANÇA DO 

BRASIL 

 

É oportuno destacar, neste ponto, as diferenças principais no emprego entre 
as Forças Armadas Brasileiras e as dos países do chamado “Primeiro Mun-
do”. Enquanto nesses países as Forças Armadas estão voltadas, com ex-
clusividade, para as atividades-fim e restritas ao campo militar, no desem-
penho de seu papel como “máquina de guerra”, no caso do Brasil, as nos-
sas Forças Armadas estão presentes em todos os campos do Poder Nacio-
nal, executando não apenas atividades profissionais militares, mas também 
dedicando parcela ponderável do seu esforço às atividades-meio e com-
plementares e agindo como instrumento de apoio e dissuasão. (ESG, 2005). 
 
A força, às vezes, impede a agressão; a fraqueza, no entanto, é um convite 
a ela. (Henry Wallace in ESG, 2005). 
 

A formulação de estratégias deve fundamentar-se em cenários prospectivos, 

tanto quanto possível, mais próximos da realidade futura. 

Os tempos atuais tornam a formulação do planejamento estratégico um 

trabalho difícil de ser realizado, decorrendo incertezas e imprecisões nas ações 

propostas, particularmente, no projeto das forças militares. Essa é uma contingência 

incontornável imposta a todos os países, especialmente aos que não têm recursos 

suficientes para manter programas de atualização de seus meios militares em tempo 

real. (DE BARROS, 2009). 

Com relação à PDN, ALSINA (2003), em sua análise, defende que uma 

política de defesa deve ser encarada como uma política pública responsável por 

regular não apenas a estrutura das FA como instrumentos do poder político 

nacional, mas também garantir que o poder militar gerado por essas estruturas seja 

capaz de equilibrar as relações de força existentes entre os estados no plano 

internacional.  

O poder militar seria assim o responsável, em última análise, pela conexão 

entre a política externa e a política de defesa. 

Também sustenta que as FA devam oferecer respaldo à ação diplomática e 

que há a necessidade de monitoramento conjunto, militar e civil, do quadro 

estratégico internacional. 
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O autor defende a ideia da defesa sustentável, que compatibilizaria o aparato 

militar aos recursos disponíveis. Ressalta que o Brasil, por se tratar de uma potência 

média, encontra-se com o poder militar dissociado do diplomático, e que as 

questões de defesa estão fora de foco no país. 

Já PECEQUILO (2007) destaca que o país possui vulnerabilidades em todas 

as dimensões no que se refere à segurança. Pontos críticos apresentados em seu 

trabalho são: a baixa capacidade de projeção nacional, a grande permeabilidade das 

fronteiras a riscos diversos e a suscetibilidade potencial frente à instabilidade política 

de vizinhos sul-americanos. 

Ressalta também que a ausência do Estado é um dos fatores cruciais para a 

fragmentação social e das instituições, com decorrente comprometimento da 

projeção internacional. 

Segundo a autora, as seguranças presentes nos âmbitos interno e externo 

são interdependentes, reforçando-se e/ou anulando-se mutuamente. 

Atender a estas demandas fortalece o Estado, preparando-o para os 
cenários externo e doméstico. Correlacionar de forma equilibrada segurança 
internacional e pública, o interesse e a soberania nacional, são tarefas que 
demandam uma ação decisiva e um compromisso democrático de todos os 
setores, estatal e social. (PECEQUILO, 2007). 

 
MIYAMOTO (2007) pondera sobre a necessidade de que as FA envolvam-se 

no processo de integração nacional e internacional, o que possibilitaria o surgimento 

de concepções que priorizariam a segurança não apenas sob o ponto de vista 

militar, mas sob distintas formas. 

BAGATELLE (2007), por sua vez, ressalta que, em uma visão imediatista, o 

estado de paz vivido pelo Brasil leva a confundir esta paz com uma passividade à 

evidente falta de visão estratégica.  

O autor condena a ideia de que seriam suficientes o poder diplomático, a 

vantagem geográfica e o bom relacionamento com os países lindeiros para 

consolidar uma posição de liderança. 

Não existe liderança sem força, sem força econômica, sem força de 
dissuasão. O fortalecimento das FA deverá ser discutido em nosso país sob 
a égide do mercado e da soberania nacional. (BAGATELLE, 2007). 
 

Corrobora este pensamento o trabalho apresentado por OLIVEIRA (2006), 

onde destaca essa mesma tônica, de que a ausência de riscos de uma guerra 

clássica conduziu a sociedade a uma falta de percepção social da Defesa Nacional e 

a uma aguda percepção da Segurança Pública. Sustenta a necessidade de 
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envolvimento da sociedade civil, particularmente das universidades, nas atividades 

desenvolvidas pelas Comissões de Defesa Nacional. 

Em seu artigo científico, SANTOS (2004) conclui que, contrariamente ao que 

se observa nos países desenvolvidos, as políticas externa e de defesa na América 

Latina estão marginalmente interligadas, ou seja, a força militar não é usada como 

instrumento de política externa. 

Uma Política de Defesa Nacional mais clara, que vá além de uma simples 

declaração de princípios, ainda está por ser desenvolvida, segundo a autora. 

Evidentemente, os militares são, em conjunto com o governo, os atores 
principais desse processo de barganha política. O governo é representado 
por ministérios que lidam com assuntos de alguma forma relacionados à 
defesa e, sobretudo, pelo presidente. O que falta, em comparação com 
países democráticos desenvolvidos, é uma participação ativa da 
sociedade em geral e dos políticos, em particular. 
[...] 
Um importante passo seria estimular o debate público em torno da 
questão de segurança e defesa, e pressionar os políticos a incluírem o 
tema em suas agendas de trabalho e plataformas eleitorais. (SANTOS, 
2004, grifo nosso). 

 
FILHO (2001) destaca a necessidade de complementaridade entre os 

poderes militar e diplomático na defesa dos interesses nacionais brasileiros, e 

sustenta que a capacidade de pronta resposta não necessariamente deva se 

traduzir em sinônimo para o desenvolvimento de uma força militar 

superdimensionada. 

O Brasil precisa, então, dispor de um poder militar condizente com sua 

estatura regional, para respaldar as intenções do Estado e não ter que limitar seus 

interesses ou buscar alianças, no caso de envolvimento em conflitos.  

Inserido na ideia de que a defesa da nação não é atividade econômica que 

possa ser explorada pela iniciativa privada, como no caso das privatizações, 

PIERANTI, CARDOSO e DA SILVA (2007) ressaltam que caberia ao Poder 

Executivo garantir essa defesa. Já o Poder Legislativo estaria vinculado ao encargo 

de discutir os assuntos inerentes à defesa e, posteriormente, de apoiar as medidas 

necessárias, do que decorreria a necessidade de aprofundamento nos estudos com 

relação ao emprego do poder militar na defesa da nação. 

Segundo BARBOSA (2007), o planejamento de Defesa Nacional é atividade 

das mais relevantes da vida institucional do país, pois trata da defesa da soberania, 

da garantia da integridade patrimonial e territorial e da própria sobrevivência jurídica 
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do Estado, acreditando ser fundamental que todo brasileiro seja um agente ativo na 

formulação dessa política. 

A defesa nacional é um problema de todos os brasileiros. Se o País 
envolver-se em guerra todos os brasileiros sofrerão as consequências. 
Trata-se da defesa do patrimônio, da família, das riquezas do povo, 
consequentemente, da soberania do Brasil. (BARBOSA, 2007, grifo nosso). 

 
Em seu trabalho monográfico, SHINZATO (2002) defende a associação entre 

a articulação de ações políticas, visando assegurar recursos suficientes e contínuos 

para as atividades relacionadas à segurança do país e para o desenvolvimento de 

uma mentalidade de defesa na sociedade brasileira. 

Para alcançar o desenvolvimento dessa mentalidade, o autor discorre sobre 

propostas de ações a serem conduzidas nos campos psicossocial e político pelo 

MD, no seu papel de condutor da PDN, de modo a aperfeiçoar a capacidade de 

defesa do país. 

NASCIMENTO (2006) analisa também a mentalidade de defesa no Brasil e 

defende que a fraqueza constatada pode ser apontada como verdadeira 

vulnerabilidade estratégica relacionada ao campo psicossocial da nação, influindo 

negativamente no preparo das FA.  

O autor aponta que as razões da debilidade da mentalidade de defesa no 

Brasil são fruto de um conjunto de motivos situados nos campos histórico, 

psicossocial e político. 

HERZER (2006) constata em seu trabalho que as ações implementadas pelo 

MD e pelos órgãos de Comunicação Social das FA, com o escopo de sensibilizar a 

sociedade para os assuntos de defesa, a partir da publicação da PDN, ainda têm 

sido insuficientes para permitir maior aproximação entre os segmentos civil e militar 

e para a formação de uma mentalidade de defesa. 

Muito esforço ainda há que ser feito para que as ações já implementadas e 
as que ainda estão sendo planejadas sejam realmente eficazes e consigam 
atingir todos os segmentos da sociedade. (HERZER, 2006). 
 

Nos EUA, MORRIS (1996) destaca que os objetivos da política nacional 

devem ser claramente definidos de forma a propiciar precisão aos objetivos militares 

estratégicos. 

REILLY (2004) afirma a necessidade de que a estratégia maior repouse na 

ideia de alocação de recursos como forma de criar, tanto a curto quanto a longo 

prazo, instrumentos variados de poder com os quais uma nação possa prover sua 

defesa e a busca por seus objetivos no mundo. 
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Segundo EDELMAN (1985), a política de um país visa obter vantagem na 

concretização de seus interesses. 

O elemento crítico ou a maior necessidade dessa manobra política pela 

procura de vantagem é a criação de significado, entendida pelo autor como sendo a 

construção de crenças sobre o significado de eventos, de problemas, de crises, de 

mudanças de direcionamento político ou de líderes. 

ALLEN (1996) destaca a necessidade de combinar esforços políticos, 

econômicos, psicológicos e militares como forma de tomar decisões de nível 

estratégico. 

Por fim, cita-se PAGLIARI (2009), que destaca que as linhas de ação para um 

planejamento de defesa decorrem da estratégia nacional, que deve ser definida 

como uma política de Estado, a fim de que tenha a legitimidade para ser 

efetivamente realizada. Para tanto, essa política deve representar o consenso entre 

os diversos segmentos políticos, sociais, civis e militares do Estado. Deve-se 

configurar, assim, mais do que como um programa de governo, sendo a 

manifestação das aspirações e anseios da sociedade. 

Cabe ressaltar que a Estratégia Nacional de Defesa (END) Brasileira/2008 

procura, em seu texto, aproximar todos os setores da sociedade, para que 

efetivamente participem da discussão sobre os problemas de segurança do país. 

Além disso, as Forças Armadas Brasileiras estão em fase de discussão e adaptação 

a essa Estratégia Nacional, buscando a definição de cenários de emprego e das 

necessidades de reestruturação a médio e longo prazos. 

A estratégia brasileira, no que se refere à segurança externa, é 

eminentemente defensiva, ou seja, as Forças Armadas reagirão em caso de 

agressão estrangeira. No entanto, ressalta-se que essa atitude não limita as ações 

das forças militares apenas a operações defensivas, uma vez que, em resposta a 

uma eventual agressão armada, as FA brasileiras poderão empregar todo seu 

poderio militar para decidir o conflito no mais curto prazo e com o mínimo de danos à 

integridade e aos interesses nacionais.  

Com relação a essa atitude defensiva, o Centro de Estudos Estratégicos do 

Exército (CEEEx) ressalta que, apesar de as forças regionais apontarem para certo 

equilíbrio e de não haver perspectiva de conflitos na América do Sul a médio prazo, 

o Brasil deve preparar sua Força Terrestre para a aplicação da estratégia da 

ofensiva. (BRASIL, 2006). 
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A Política de Defesa brasileira dispõe, em suas orientações estratégicas, as 

vertentes preventiva e reativa da defesa. A primeira valoriza a ação diplomática 

como instrumento inicial para a solução dos conflitos e a capacidade militar 

dissuasória, enquanto a segunda estabelece que, em resposta a uma agressão, o 

país empregará a força militar como exercício do direito de legítima defesa previsto 

na Carta da ONU. 

Observa-se que a END foi aprovada depois dos demais documentos de 

defesa, quando deveria ter sido publicada após a PDN, apenas. Consequentemente, 

todos os outros documentos de defesa necessitam ser atualizados por meio de 

criteriosa revisão pelo MD e pelas Forças Armadas, para adequar-se ao “como 

fazer” estabelecido pela END.  

Dentre as vulnerabilidades estratégicas destacadas na avaliação da conjuntu-

ra nacional e internacional (Avaliação da Conjuntura, ESG, 2006), está a precária 

defesa das extensas fronteiras (terrestres e marítimas), o que pode ocasionar o 

comprometimento da incolumidade do território nacional, mormente na Amazônia, 

cuja soberania vem sendo ameaçada pela crescente cobiça internacional e pelos 

narcotraficantes e guerrilheiros, a partir de países vizinhos. 

O poder militar brasileiro está há vários anos aquém da estatura político-
estratégica do País, justamente pela baixa prioridade que os governos vêm 
dando à Segurança e à Defesa, traduzida em dotações orçamentárias insu-
ficientes e instáveis. (Avaliação da Conjuntura, ESG, 2006). 
 

Segundo OLIVEIRA e LESSA (2006, v. 2), o Brasil, pela dimensão de seu 

território continental e do território marítimo sob sua jurisdição, assim como pela 

presença de extensas reservas de recursos naturais, energéticos e de 

biodiversidade, confronta uma série de vulnerabilidades associadas à: insuficiência 

de meios para garantir o efetivo controle e a presença do Estado em toda a 

extensão do seu território; deterioração de seus equipamentos militares; e, em 

consequência, incapacidade de prover adequados níveis de segurança e de defesa 

ao seu território e à sua população. 

O Brasil deve ter especial atenção com o resguardo das fronteiras 
nacionais, sobretudo na região amazônica, por ser uma área de difícil 
controle devido às suas dimensões e à falta de recursos humanos e 
materiais para dotar os órgãos de controle e fiscalização de todos os meios 
necessários, havendo, assim, insuficiente presença do Estado na região. 
(PAGLIARI, 2009). 
 

Essa região brasileira é a principal área em que pode ser travada uma guerra 

assimétrica, por isso faz-se necessário desenvolver ali a capacidade logística, para 
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que se fortaleça a mobilidade das forças militares, como definido na END. Deve-se 

focar em uma estrutura militar de defesa com capacidade de pronta resposta, 

conformando forças armadas leves e ágeis de maneira que estejam aptas a atuar de 

forma conjunta, cumprindo diferentes tipos de missões.  

Segundo o diplomata Côrtes, em resposta à pergunta “como o senhor avalia o 

programa de rearmamento que tem sido desenvolvido pelos países da América do 

Sul?”: 

Eu não vejo preocupação no programa de rearmamento sul-americano, 
preocupa-me mais o sucateamento de nossas Forças Armadas, não temos 
capacidade mínima de dissuasão, não somos capazes de assegurar a inco-
lumidade do território brasileiro. (CÔRTES, 2010). 
 

Além disso, o diplomata ressalta como outra vulnerabilidade estratégica 

relativa à segurança do Brasil o fato de que não há plano de evacuação de 

brasileiros residentes nesses países82, em caso de envolvimento em conflitos 

externos; não há nem o controle dos efetivos pelas embaixadas. (CÔRTES, 2010). 

 

7.3 CONSEQUÊNCIAS DO BOLIVARIANISMO PARA O BRASIL 

 

O Brasil estava a exercer a liderança em uma era de incertezas, em uma 
região marcada por crescente instabilidade econômica e política e tensões 
militares, devido, em larga medida, à presença dos Estados Unidos, 
particularmente na Colômbia, no Equador e na Bolívia.  
[...] 
... procurou evitar que degenerasse em conflito militar o incidente 
diplomático entre a Colômbia e a Venezuela, por causa da violação de sua 
soberania com a captura ilegal, possivelmente com o auxílio da CIA, de um 
dirigente das FARC em Caracas. (A ESTRATÉGIA DE DEFESA NACIONAL 
2008 DOS EUA. Álvaro de Souza Pinheiro). 
 

Na segunda metade do século XX, com o crescimento de algumas empresas 

brasileiras, começaram a surgir problemas que afetavam seus interesses e, por ex-

tensão, os interesses do próprio Brasil. Isso é consequência do que alguns autores 

chamam de “dores do crescimento”.  

De fato, a pujança da economia brasileira leva inevitavelmente a complica-

ções que demandam um equacionamento objetivo das questões e a adoção de pro-

vidências corretas pelo governo brasileiro, conforme cada caso. 

O país tem, desta forma, enfrentado posicionamentos contrários a sua atitude 

de protagonismo sul-americano, provenientes, principalmente, das nações de 

influência bolivariana. 
                                                           
82 Países objeto deste estudo: Venezuela, Bolívia, Colômbia, Equador e Guiana. 



188 

 

Como exemplo, cita-se que a liderança brasileira na Comunidade Sul-

Americana de Nações em 2004 foi recebida como uma pretensão de liderança 

hegemônica. (RIBEIRO, 2009). 

Além disso, uma forte oposição à liderança brasileira no subcontinente 

consubstancia-se na ALBA. Os países que aderiram a esse organismo firmaram um 

pacto de apoio mútuo no campo econômico e social, a fim de estreitar os laços entre 

si, promovendo o desenvolvimento de seus membros. 

A partir desse pacto, o grupo se tornou um contraponto sul-americano ao 

neoliberalismo que, segundo o líder venezuelano, torna a América Latina cada vez 

mais pobre e dependente das potências mundiais.  

Com uma proposta mais ampla que a UNASUL, a ALBA pretende reunir a 

América Latina e o Caribe e é utilizada por Chávez como se fosse uma realização do 

ideal de Simón Bolívar acerca da união das Américas Central e do Sul. Entretanto, 

da maneira como ela está se delineando, tende a se consolidar como uma aliança 

socioeconômica e talvez militar entre Venezuela, Bolívia, Equador, Cuba e 

Nicarágua, o que poderá esvaziar a proposta de integração regional da diplomacia 

brasileira.  

Isso pode ser exemplificado pelo fato ocorrido durante a nacionalização do 

gás boliviano, em 2006, em que tropas do Exército Boliviano ocuparam instalações 

da brasileira Petrobras em diversos departamentos daquele país. No auge da crise e 

necessitando de apoio para conseguir aumentar o preço do gás vendido ao Brasil, o 

governo boliviano obteve o auxílio da Venezuela na questão, prejudicando o 

interesse brasileiro.  

É importante salientar que, na oportunidade, 50% do gás natural de que o pa-

ís necessitava era importado da Bolívia, e houve sérios prejuízos para a empresa e 

para a economia brasileiras, em face da relativa dependência da matriz energética e 

de parte significativa do seu parque industrial do gás oriundo da Bolívia. Era assim, 

um negócio estratégico para o país e não só uma mera questão comercial entre uma 

empresa brasileira e um Estado vizinho. 

Evo Morales alegou que os preços pagos pelo Brasil estavam muito abaixo do 

mercado e baseou-se na lei de nacionalização dos hidrocarbonetos e no controle 

estatal das refinarias de gás. No entanto, não foi considerado o contrato firmado 

entre as partes envolvidas, que definia as relações comerciais entre a Petrobras e o 

governo boliviano.  
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Segundo o Ministério da Defesa, o episódio referente à nacionalização das re-

finarias da Petrobras induziu a um afastamento da participação brasileira na Bolívia, 

particularmente quanto aos investimentos no setor energético. Como decorrência da 

falta de investimentos, a Bolívia não tem conseguido atender aos compromissos fir-

mados no fornecimento de gás, gerando um constrangimento diplomático para seus 

principais compradores: Brasil e Argentina. (OLIVEIRA, 2008). 

O governo da Venezuela apoiou a postura boliviana, sustentando a teoria de 

que um país mais pobre estava sendo explorado por uma empresa multinacional de 

um país mais rico, o que é a base de sua ideologia anti-imperialista.  

Acredita-se que uma maior presença militar na fronteira com o Brasil não 
seria mais uma alternativa para combater a criminalidade, mas sim uma 
forma de pressionar a Petrobras a um novo acordo com a Bolívia para a 
compra de seu gás natural a preços superiores aos de 1º de maio, quando o 
governo esquerdista de Evo Morales anunciou a nacionalização de suas re-
servas de hidrocarbonetos. (MELLO, 2006). 
 

O posicionamento venezuelano foi antagônico ao Brasil também no episódio 

ocorrido em 2008, no qual o governo do Equador, ao alegar irregularidades na 

conduta da empresa brasileira Odebrecht durante a construção de hidrelétrica no 

país, informou que deixaria de pagar sua dívida com o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Esse posicionamento gerou uma 

crise nas relações equatorianas com o Brasil e, durante as negociações, o Equador 

obteve apoio da Venezuela e dos demais países integrantes da ALBA, colocando 

novamente em risco a liderança regional brasileira. 

... as ambições brasileiras são, entretanto, limitadas pelo nacionalismo dos 
países bolivarianos, que resistem em dar privilégios econômicos ao Brasil. 
Basta ver o que acontece com os investimentos da Petrobras na Venezuela, 
Equador e Bolívia. (CHARLEAUX, 2010). 
 

Segundo CÔRTES, em palestra ministrada em 2008 para o Curso de Política, 

Estratégia e Alta Administração do Exército (CPEAEx) da ECEME, os problemas 

que ocorreram com a Bolívia e que se prenunciam com o Paraguai, surgiram e po-

derão se agravar em função da maneira passiva pela qual o governo brasileiro se 

posicionou e se vem conduzindo. 

Outro episódio ocorreu em agosto de 2009, quando 20 famílias brasileiras, 

supostamente assentadas de maneira ilegal, foram expulsas pela força de San 

Ignacio de Velasco, no departamento de Santa Cruz. O governo boliviano ameaça 

expulsar outras 1.500, que vivem no norte do país, sob o pretexto de prática de 

derrubada de árvores. Há, assim, um plano governamental de expulsão de 
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brasileiros que vivem de maneira ilegal na Bolívia. (Bolivia expulsará a 20 familias 

brasileñas em dos semanas, otras 1.500 están en la mira, 2009). 

O terreno ao redor do Brasil, na América do Sul, está se tornando movediço. 
Vai exigir muita cabeça clara e raciocínio em Brasília. Uma coisa é lidar com 
um caudilho de boca destampada, rude, aprendiz de ditador e incalculável. 
Outra é tratar com quem está disposto a doar 300 milhões de dólares a 
narcoguerrilheiros, principais traficantes de cocaína do subcontinente, e 
mísseis terra-ar sofisticados... (WAACK, 2008). 
 
Os presidentes populistas da América do Sul quando querem agitar uma causa 
nacionalista para unir a nação em torno do presidente, o golpe é desferido con-
tra o Brasil. Fazem isso com total desfaçatez, pois a experiência dos últimos 
anos demonstrou que o grandalhão engole passivamente as humilhações. 
(TEIXEIRA, 2008). 

 
Para o diplomata Côrtes,  

Independente dos programas de rearmamento que existem nestes países 
[Venezuela, Bolívia e Equador] e do descaso que o Brasil tem com o 
reequipamento de suas Forças Armadas, não considero que haja nenhuma 
ameaça iminente grave. Por outro lado, todos estes países têm condições 
de criar um incidente armado com o Brasil, se interessar a sua política 
interna inclusive. (CÔRTES, 2010). 
 

Além disso, o diplomata destaca que “o Chávez e o Linera83 são 

antibrasileiros” e que “tudo que for possível para prejudicar o Brasil Hugo Chávez 

fará, o objetivo final dele é antibrasileiro”.  

O país, no entanto, vem demonstrando que não está desatento às questões 

de rivalidade sub-regional que persistem e nem às ameaças à segurança em sua 

fronteira norte, redimensionando a percepção de um anel de paz em seu entorno. 

Enfim, a fragilidade das instituições regionais sul-americanas, que contribui 

para politizar os contenciosos na região, conforme relatório do Centro Brasileiro de 

Relações Internacionais – CEBRI (2007, p. 5), agrava as dificuldades para o Brasil 

de coordenação dos planos regional e doméstico para a implementação de políticas 

cooperativas. 

 

7.4 HIPÓTESES DE AGRESSÃO AO BRASIL 

 

As percepções de ameaça que o Brasil considerou ao formular a sua defesa 

nacional foram elencadas a partir da avaliação de que é na fronteira norte que os fa-

tores de insegurança estão localizados, de onde são provenientes as fontes de ins-

tabilidade. (PAGLIARI, 2009). 

                                                           
83 Atual vice-presidente da Bolívia. 
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O Ministério da Defesa, em sua publicação “O Brasil no cenário internacional 

de defesa e segurança”, apresenta uma análise do cenário atual e levanta possíveis 

áreas de conflito na América do Sul, relacionadas com problemas de fronteira e com 

as novas ameaças. (BRASIL, 2004). 

Por sua vez, a Câmara dos Deputados, em sua publicação “Política de Defe-

sa para o século XXI”, trata da conjuntura mundial e especificamente sobre a Améri-

ca do Sul, mencionando, da mesma forma, os vários fatores que podem levar a con-

flitos regionais, tanto por problemas de fronteira, como os resultantes das novas  

ameaças. (BRASIL, 2003). 

A Diretriz Geral do Comandante do Exército, no que se refere às relações ins-

titucionais, destaca que devem ser estreitados os laços com o Ministério das Rela-

ções Exteriores (MRE) para o acompanhamento dos cenários, particularmente quan-

to às possibilidades de conflitos em áreas do entorno estratégico, ao combate ao ter-

rorismo e à assinatura de tratados relacionados à defesa nacional. (BRASIL, 2007a, 

p. 10). 

Já o Livro 2 do Sistema de Planejamento do Exército (SIPLEx) faz uma avali-

ação do Exército Brasileiro, consoante com o SIPLEx 1 – Missão do Exército, desta-

cando a avaliação dos países que constituem o entorno estratégico sul-americano, 

onde procura levantar os possíveis focos de tensão na região. 

O Relatório do Simpósio sobre “Conflitos na América do Sul: consequências 

para o Exército Brasileiro/2022”, do Centro de Estudos Estratégicos do Exército, le-

vanta as possibilidades de ocorrerem conflitos sobre questões de fronteira, bem co-

mo conflitos relacionados com as novas ameaças, a saber: crime organizado, narco-

tráfico, terrorismo, migrações, investimentos no estrangeiro, governos populistas, 

corrida armamentista, ilícitos transnacionais nas fronteiras e recursos compartidos. 

(BRASIL, 2006). 

Já a PDN destaca que 

Alguns conflitos poderão ocorrer na América do Sul, implicando participação 
efetiva das Forças Armadas, podendo ser ressaltados aqueles decorrentes 
das seguintes causas: 
[...] 
- litígios de fronteira; 
- delitos transfronteiriços, particularmente narcotráfico, extração ilegal e con-
trabando de riquezas, associados ao crime organizado; 
- expropriação de bens e de interesses nacionais no exterior, incluindo a de-
fesa de nacionais, particularmente em países fronteiriços; 
[...] 
- reflexos de ações terroristas internacionais; e 
- reflexos de nacionalismos regionais exacerbados. (BRASIL, 2005b). 
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Segundo a ESG (Avaliação da Conjuntura, 2006), dentre as ameaças para o 

Brasil no ambiente externo, estão os contenciosos territoriais entre países fronteiri-

ços e a possibilidade de instabilidade política na América do Sul. 

A PDN e os cenários prospectivos indicam, desta forma, que as ameaças são 

difusas e indefinidas, não apontando inimigos concretos ao País. 

A guerra civil na Colômbia constitui um dos focos de instabilidade a preocupar 

o Brasil, devido, sobretudo, à possibilidade de uma intervenção militar, efetuada ou 

articulada pelos Estados Unidos.  

O Plano Colômbia, lançado pelo presidente Bill Clinton um dia antes da Reu-

nião dos Presidentes da América do Sul, em Brasília, preocupou o governo brasilei-

ro, uma vez que equacionava o conflito, exclusivamente, em sua dimensão armada, 

destinando mais de US$ 1,2 bilhões – cerca de 80% da quantia prometida pelos Es-

tados Unidos – à compra de material bélico, inclusive aviões, 30 helicópteros Black 

Hawk e 33 Huey, pelo Exército Colombiano, e apenas US$ 238 milhões à promoção 

dos direitos humanos e ao reforço da democracia e do sistema judicial.  

Ele fora concebido como uma estratégia de guerra, e tudo indicava que os Es-

tados Unidos repetiriam a tática usada em Kosovo, bombardeando intensamente as 

regiões dominadas pelas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia e o Ejérci-

to de Libertación Nacional, com a aspersão de agentes biológicos sobre os cultivos 

de coca, dado que uma intervenção por terra nas províncias de Caquetá e Putuma-

yo, na Amazônia colombiana, custaria muitas perdas de vida.  

O Brasil temia o impacto que a execução do Plano Colômbia produziria sobre 

seu território, levando guerrilheiros ou militares colombianos a invadi-lo, e receou 

que fungos ou outras armas químicas e biológicas, eventualmente empregadas 

pelos EUA para destruir as plantações de coca, contaminassem os rios da 

Amazônia.  

No seu entendimento, não se podia vincular a necessidade de combater o 

negócio das drogas com o problema da insurgência, que era da competência interna 

da Colômbia e devia ser politicamente resolvido, embora esta posição não 

significasse simpatia por qualquer solução tendente a ceder às FARC e ao ELN as 

zonas conquistadas, por implicar uma renúncia do estado colombiano à soberania 

sobre seu território. (OLIVEIRA e LESSA, 2006, v. 1, p. 262). 

Entretanto, o governo brasileiro considerava que o meio militar, como os 

Estados Unidos propunham, não resolveria a crise e recusou-se terminantemente a 
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permitir a utilização de qualquer base ou outras instalações militares em seu 

território para operações na Colômbia.  

Além disso, a guerra civil na Colômbia também pode desencadear um conflito 

entre países sul-americanos, envolvendo esse país de um lado e a Venezuela e/ou o 

Equador de outro, tendo em vista os desentendimentos em relação ao apoio aos 

guerrilheiros e invasões territoriais. Apesar de ser uma hipótese remota, tendo em 

vista o poderio militar colombiano em relação aos seus dois vizinhos e o provável 

suporte norte-americano em caso de conflito, caso se configure, trará reflexos para o 

Brasil, em termos de segurança e defesa de seu território. 

A maior probabilidade de conflito, então, foi levantada como sendo entre 

Venezuela e Colômbia, envolvendo as FARC. Nesse contexto, o emprego mais claro 

para as tropas brasileiras estaria no fato de evitar o transbordo do conflito para o 

território nacional. Como as fronteiras são bastante permeáveis no norte da 

Amazônia, haveria a necessidade de concentrar mais meios naquela região. Isso 

afeta diretamente a capacidade logística para prover esses meios e a capacidade 

operacional para executar efetivamente as ações de patrulhas, dissuasão e proteção 

da soberania brasileira. (FRANCO, 2010). 

O Brasil possui extensas fronteiras com Colômbia e Venezuela. Sendo assim, 

um conflito envolvendo esses dois países, ou pelo menos um deles contra outro 

contendor, no mínimo exigiria o emprego de tropas nessa região, a fim de garantir a 

manutenção da soberania brasileira.  

Mantendo-se neutro, o Brasil deveria empregar uma força militar com 

capacidade dissuasiva que lhe permitisse o status de neutralidade e a inviolabilidade 

territorial. (AMAZONAS, 2009). 

O então Ministro da Defesa Viegas Filho destacou, por ocasião da abertura do 

Ciclo de Debates sobre o pensamento brasileiro acerca de defesa e segurança, em 

2003, que os conflitos militares de natureza interestatal estão ausentes no cenário 

sul-americano, restando ameaças no arco amazônico, consubstanciadas em 

atividades ilegais. (PAGLIARI, 2009). 

O diplomata GONÇALVES afirmou em entrevista que não vislumbra a 

possibilidade de agressão externa à soberania brasileira, em função do 

Bolivarianismo. (GONÇALVES, 2010). 

Por sua vez, o diplomata CÔRTES, em sua entrevista, afirmou: 
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O problema maior para o Brasil é que a fronteira atual da Venezuela com a 
Guiana é um terreno predominantemente fechado, não adequado para ope-
rações com blindados. Em compensação, o terreno de Roraima é de cerra-
do. Em três ocasiões, muito antes do governo de Chávez (décadas de 
60/70), o governo venezuelano sondou se daríamos [o governo brasileiro] 
autorização para tropas venezuelanas cruzarem Roraima para invadir a 
Guiana, ocupar território e forçar uma negociação. A resposta foi negativa. 
A probabilidade de Chávez fazer isso hoje é muito baixa, a menos que ele 
esteja desesperado e queira criar um incidente internacional gravíssimo pa-
ra se salvar de um eventual golpe. (CÔRTES, 2010). 
 

Já para o Coronel Antônio Marques, do Comando de Operações Terrestres 

(COTER), “a Venezuela, se for invadir a Guiana, provavelmente fará um 

desembarque anfíbio pelo mar, não invadirá o Brasil”. (MARQUES, 2010). 

Novamente, verificam-se divergências de opinião entre autores e 

especialistas sobre se haveria ou não hipóteses de agressão ao Brasil na 

atualidade, e quais seriam elas. 

Do estudo feito e da pesquisa de campo, pode-se constatar a complexidade 

de formulação desses cenários; no entanto, de tudo que foi exposto, pode-se inferir 

que a maior probabilidade de ocorrência de conflitos no ambiente sul-americano 

deriva dos ilícitos de fronteira, principalmente do narcotráfico praticado pelas FARC, 

que tem levado países, como a Colômbia e a Venezuela, a sérios 

desentendimentos, o que poderia ser o estopim de um futuro conflito armado. 

No entanto, pode-se dizer que esse conflito não está diretamente ligado à 

expansão do Bolivarianismo no subcontinente – que é o objeto deste trabalho – 

apesar dos guerrilheiros das FARC se dizerem seguidores dessa corrente 

ideológica. Esse conflito, na verdade, não é ideológico nem político, já se 

transformou em disputa entre forças públicas e poder criminoso paralelo. 

Especificamente ligado à Revolução Bolivariana e decorrente dela, verifica-se 

ser difícil elencar um provável conflito na América do Sul, pois essa corrente 

ideológica é mais voltada para a persuasão da população interna dos países que a 

adotaram, visando à melhoria de suas condições socioeconômicas e a perpetuação 

dos governantes no poder. Visa, conforme visto, a sua expansão por outras nações 

do entorno, mas por via ideológica e não bélica. 

Apesar das tensões causadas pelo movimento bolivariano e do idealismo de 

Chávez em propagá-lo pelo subcontinente, provavelmente almejando uma posição 

de líder regional, o apelo militar é pequeno, mesmo porque nem a Venezuela, nem o 

Equador, nem a Bolívia e, provavelmente, nem os três países bolivarianos juntos 
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poderiam se opor ao poderio bélico colombiano, somando-se a ele o reforço militar 

estadunidense. 

No entanto, sabe-se que um conflito pode eclodir pelos mais simples motivos 

e interesses, como no caso da 1ª Grande Guerra Mundial. Não se pode, dessa 

forma, descartar nenhuma possibilidade, por mais improvável que seja. 

Sendo assim, considerando-se os países objeto deste estudo, pode-se 

elencar como mais provável conflito armado motivado pela influência bolivariana 

aquele causado pela insatisfação colombiana pela tentativa da Venezuela em 

influenciar a sua política de governo, ou de seus aliados, no intuito de propiciar 

maior expansão do Bolivarianismo, com seu nacionalismo exagerado e anti-

imperialismo.  

Outra possibilidade a ser visualizada é a de crise interna em algum país 

bolivariano e o consequente apoio colombiano à oposição do país, o que também 

poderia levar a um conflito armado.  

Esses hipotéticos casos poderiam envolver um, dois ou os três países 

bolivarianos, de um lado, e a Colômbia de outro, possivelmente apoiada pelos EUA. 

O resultado do conflito, em termos de agressão à soberania do Brasil, seria 

provavelmente a invasão de seu território por forças dos contendores ou por 

deslocados, bem como as consequências diretas aos nacionais residentes nas 

áreas de conflito, os quais deveriam ser resgatados. Além disso, o país teria que 

mediar a crise, por sua destacada posição no subcontinente. 

Cabe ressaltar que, neste item do trabalho, estavam originalmente incluídas e 

analisadas as HE previstas na EMiD para a concepção estratégica de preparo das 

FA; tais hipóteses foram suprimidas por orientação da banca examinadora, para que 

a tese não tivesse classificação sigilosa. 

 

7.5 REFLEXOS PARA O BRASIL NO CAMPO MILITAR DO PODER NACIONAL 

 

Segundo VISCONTI (2010), o Brasil, apesar de estar distante de 

contenciosos de fronteira, é impactado pelas tensões entre os vizinhos. Os 16.886 

quilômetros de fronteiras terrestres com dez países, sendo nove tríplices fronteiras, 

tendo vizinhos vivendo realidades que são óbices à integração, demandam 

preparação e pró-atividade para não importarmos problemas que não são nossos, 

além de contribuirmos para a estabilidade regional. 
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Ressalta-se que, com um orçamento para a Defesa de US$ 15,4 bilhões (R$ 

28 bilhões), o Brasil continua sendo a principal potência militar da América Latina. 

Com efeito, um país não pode desconsiderar a preparação militar em um 
cenário internacional incerto em que se vinculam – como preocupações de 
segurança – a preservação da inviolabilidade das fronteiras nacionais e uma 
nova agenda de temas multilaterais. (SOUZA, 2009). 
 

De acordo com a Doutrina Militar de Defesa (BRASIL, 2007b, p. 43), o em-

prego das FA pode ocorrer nas seguintes situações: 

a) guerra – que emprega o Poder Militar, explorando a plenitude de suas ca-

racterísticas de violência: 

- defesa da Pátria. 

b) não guerra – aquelas que, embora empregando o Poder Militar, no âmbito 

interno e externo, não envolvem o combate propriamente dito, exceto em circuns-

tâncias especiais, onde este poder é usado de forma limitada: 

- garantia dos poderes constitucionais; 

- garantia da lei e da ordem; 

- atribuições subsidiárias; 

- prevenção e combate ao terrorismo; 

- ações sob a égide de organismos internacionais; 

- emprego em apoio à política externa em tempo de paz ou crise; e  

- outros empregos de não guerra. 

A PDN destaca, em suas diretrizes, a importância do aprimoramento da vigi-

lância, do controle e da defesa das fronteiras, das águas jurisdicionadas e do espaço 

aéreo do Brasil. (BRASIL, 2005b, p. 19). 

As “novas missões”, como qualquer empreendimento humano, exigem 
ajustes na estrutura e na filosofia de emprego das Forças Armadas. O 
conflito do futuro terá como aspectos prioritários: o controle de massas; a 
luta contra o crime organizado; o combate ao terrorismo internacional; as 
ações sobre a informação (mídia); a cooperação com órgãos nacionais e de 
outros países; e a integração de todos os meios a serem empregados.  
[...] 
A definição do que representa a expressão “estatura político-estratégica do 
Brasil” é muito importante, pois deve orientar o planejamento destinado a 
dotar o País do poderio bélico que lhe seja compatível e capaz de 
assegurar a manutenção dos Objetivos Nacionais Permanentes. 
(SILVA, 2008, grifo nosso). 

 
Na estruturação do Sistema de Defesa Nacional (SDN) é imprescindível con-

siderar a instabilidade política e social que alguns países da América do Sul frequen-

temente apresentam, gerando consequências que podem afetar os interesses do 

Brasil. Como, naturalmente, o Brasil deverá assumir a liderança regional, deve dis-
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por de forças providas de mobilidade estratégica e dotadas de material com tecnolo-

gia superior à dos possíveis oponentes, para serem empregadas após esgotadas as 

gestões diplomáticas. (Avaliação da Conjuntura, ESG, 2006). 

Sendo assim, o estudo da ESG destaca, como características desejáveis do 

SDN, a flexibilidade para evoluir rapidamente da situação de paz para a de guerra e 

a capacidade de pronta resposta, independentemente de mobilização. 

Previsões incertas recomendam a adoção de concepções estratégicas com 
base na flexibilidade e na mobilidade... A principal estratégia em tempo de 
normalidade é a da dissuasão, destacadamente a principal, complementada 
pela estratégia da presença seletiva (ser capaz de estar presente onde se 
faça necessário) e da projeção de poder. (BRASIL, 2006). 
 

A Diretriz Geral do Comandante do Exército, no que se refere à concepção 

estratégica de preparo e emprego da Força, destaca que o planejamento estratégico 

deverá permanecer alinhado com a Política de Defesa Nacional e com as políticas e 

diretrizes emanadas do Ministério da Defesa, e que a indefinição de ameaças impõe 

a manutenção de uma Força baseada em capacidades. (BRASIL, 2007a, p. 1). 

Em caso de conflito entre dois países vizinhos, o Brasil tem que ter a 
capacidade de defender suas fronteiras e de procurar solucionar o conflito... 
A capacidade dissuasória faz parte da estratégia “Braço Forte”. (PERI, 
2009). 
 

Do ponto de vista estratégico, o governo brasileiro está conduzindo uma 

realocação de suas forças armadas com a intenção de defender melhor a Amazônia, 

objetivando, por exemplo, posicionar uma nova esquadra na foz do Amazonas. 

Como o Brasil e a Argentina há muito tempo não se veem como inimigos, a ameaça 

potencial agora vem de uma fronteira amazônica difícil de controlar, apesar dos 

satélites em órbita. Palco de operações hostis às forças terrestres, a Amazônia 

necessita de meios aéreos e navais de alto desempenho. (PARANAGUÁ, 2009). 

Novamente segundo a ESG (Avaliação da Conjuntura, 2006),  

... indefinidas e indeterminadas, novas ameaças acarretam mudança fun-
damental, tornando mais complexo o planejamento estratégico-militar. Nas 
ordens mundial e regional anteriores era mais simples estruturar-se a defe-
sa porque se visava a um inimigo definido, em um cenário específico. 
No Brasil, esta nova realidade induz a organização e o adestramento de for-
ças militares com base em capacidades e não mais em ameaças, e enfatiza 
as características de versatilidade, flexibilidade e mobilidade, tornando as 
referidas forças aptas a cumprir múltiplas missões em diferentes cenários. 
Essa é a visão constante na Estratégia Militar de Defesa, associada ao novo 
conceito de Hipóteses de Emprego. 
Assim, no planejamento estratégico daí decorrente (baseado em HE), o as-
pecto fundamental passa a ser o preparo, com ênfase no desenvolvimento 
das capacidades necessárias para uma força militar profissional e com efi-
ciência operacional, pronta para ser rapidamente organizada para emprego, 
em qualquer cenário possível. 
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Para o CEEEx, as opções estratégicas das Forças Armadas brasileiras para 

possíveis conflitos orientam-se pelo incremento na capacidade de mobilização na-

cional; fortalecimento da indústria nacional de material de defesa; desenvolvimento 

de pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação na área militar; estabelecimento 

de acordos regionais de segurança; manutenção de forças estratégicas de emprego 

imediato; incremento nas relações bilaterais e de intercâmbio militar; priorização do 

adestramento combinado e integrado; e articulação estratégico-operacional militar 

compatível com as necessidades de pronto emprego. (BRASIL, 2006). 

... os contenciosos regionais latentes e em curso não apontam para emba-
tes militares, visto que há tendência à manutenção da paz e da estabilidade 
na região. Apesar disso, para o Brasil, a título de hipótese, há dois casos 
com maiores perspectivas de ação de natureza militar: proteção das frontei-
ras para bloqueio de grupos irregulares associados ao crime organizado (o 
transbordamento das FARC é o de maior risco) e a mediação de conflitos 
para promover ou garantir a paz (a exemplo do que já realizou no caso Pe-
ru-Equador). Este último se torna cada vez menos provável. (BRASIL, 
2006). 
  

Segundo CÔRTES (2008), quanto à não ocorrência de conflitos na América 

do Sul que exijam emprego das FA do Brasil em defesa do país ou da paz, em me-

diação de conflitos na região, observa-se que, mesmo sendo uma das áreas do 

mundo menos sujeitas a conflitos de grandes proporções, a paz regional é ameaça-

da pela latente instabilidade política e social em alguns países, pelos riscos de inter-

nacionalização de movimentos que apelam para a violência como estratégia de luta, 

por históricas tensões entre países ou por conflitos armados que possam transbor-

dar para o Brasil.  

... a participação em conflitos na região implica necessariamente mobilidade 
para projeção de meios no exterior e apoio logístico contínuo, capacidades 
circunstancialmente em situação crítica no âmbito das FA do Brasil. Inde-
pendente da natureza dessa participação (como força de defesa do Estado 
brasileiro ou como força de paz sob a bandeira de órgão de segurança cole-
tiva), a necessidade de significativa ascensão naquelas duas capacidades 
apresenta-se como desafio prático a ser perseguido. Afinal, sua conquista é 
coerente com o papel exigido para o Brasil na região. (BRASIL, 2006). 
 

Segundo um oficial ex-Adido de Defesa na Venezuela de 2002 a 2004 (apud 

FRANCO, 2010), respondendo a uma questão sobre a implicação militar para o 

Brasil no caso de haver um conflito envolvendo a Venezuela e outro país, 

Se houver um conflito entre Venezuela e Colômbia ou uma guerra civil 
interna, primeiro seria a proteção de nossas fronteiras e o controle de 
refugiados. Isto implica direto na Brigada de Roraima. Se fosse contra a 
Guiana, o caminho natural seria entrar no Brasil, porque na fronteira entre 
Guiana e Venezuela há montanha e selva com difícil acesso. Então os 
efetivos ou desembarcariam por mar direto na Guiana, ou através do Brasil 
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passando na Reserva Raposa Serra do Sol e seguiriam pela região de 
Bonfim e Normandia em Roraima. 
 

Os novos desafios à segurança, em vista da variedade dos potenciais de 

conflito, requerem uma combinação de medidas de âmbito militar, financeiro, 

econômico, político e policial, além da coordenação de esforços nacionais, regionais 

e internacionais.  

Dessa forma, são importantes as medidas coordenadas, bilateral e 

regionalmente, adotadas pelos países sul-americanos, que têm crescido nos últimos 

anos, embora essas ações não possam ser consideradas como definitivas para a 

solução do problema. Cada Estado tem se preocupado em adotar atitudes que 

representem respostas aos problemas que mais diretamente repercutem em seu 

país, como o reforço de vigilância militar na fronteira por parte do Brasil. (PAGLIARI, 

2009). 

Como não se vislumbram ameaças militares concretas e definidas no atual 

momento para o Brasil e nem há algum inimigo determinado – seja de forças 

antagônicas de países potencialmente inimigos ou de outros agentes não estatais, o 

preparo das FA deve incluir a atuação em variadas missões com diferentes áreas e 

cenários, devido à incerteza das ameaças. 

Nesse sentido, para vigilância nas fronteiras comuns e reforço no controle do 

espaço aéreo, o Brasil tem desenvolvido operações e exercícios militares conjuntos 

com as forças aéreas dos países da região, buscando padronização de 

procedimentos (COLBRA – Colômbia/Brasil; VENBRA – Venezuela/Brasil; PRATA – 

Argentina/Brasil; PERBRA – Peru/Brasil; e CRUZEX – Exercício Cruzeiro do Sul, 

realizado bienalmente a partir de 2002, entre Argentina, Chile, França, Uruguai e 

Venezuela, além do Brasil).  

Também foi firmado com a Colômbia, em junho de 2003, o Memorando de 

Entendimento entre os Ministérios da Defesa sobre cooperação em matéria militar, o 

qual deu origem ao Acordo Bilateral de Cooperação em Matéria de Defesa, firmado 

em julho de 2008. 

Segundo o CEEEx, 

Em curto e médio prazos, não são visualizadas mudanças doutrinárias para 
enfrentar um eventual emprego da Força Terrestre brasileira em conflitos na 
América do Sul. As doutrinas básicas em vigor – Delta (adequada ao com-
bate convencional, no quadro de conflito externo limitado); Gama (específi-
ca para o combate na região amazônica); e Alfa (voltada para a garantia da 
lei e da ordem) – são adequadas às situações vislumbradas nas HE formu-
ladas. Os conceitos doutrinários e os sistemas operacionais adotados per-
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mitem responder a eventuais conflitos na América do Sul com suficiente fle-
xibilidade, sem necessidade de modificações estruturais no Exército. (BRA-
SIL, 2006). 
 

No entanto, para FRANCO (2010), as implicações da postura venezuelana a 

partir de 1998 requerem uma atitude pró-ativa do Brasil, para manter uma posição 

geopolítica privilegiada na América do Sul. Para tanto, deve haver um incremento da 

expressão militar brasileira para projetar poder no campo externo, respaldar as 

decisões do país e complementar a política pelo efeito dissuasório. Além disso, a 

inteligência estratégica deve fornecer subsídios para que o governo brasileiro se 

antecipe a situações mais controversas ou tenha condições de reagir da forma mais 

precisa e rápida possível.  

Cabe ressaltar que, neste item do trabalho, foram originalmente mencionados 

os planejamentos estratégicos do MD e operacionais do Comando Militar da Ama-

zônia relativos ao subcontinente sul-americano, também suprimidos por orientação 

da banca examinadora, para que a tese não tivesse classificação sigilosa.   
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8 CONCLUSÃO 
 

As tentativas de integração sul-americanas esbarram na ausência de meca-

nismos efetivos de cooperação entre os países. Além disso, a falta de vontade políti-

ca e a desconfiança entre vizinhos – muitas vezes decorrente de problemas de fron-

teira, que geraram importantes demandas de segurança continental – dificultam res-

postas comuns efetivas a questões compartilhadas por todos os Estados.  

Segundo PAGLIARI (2009), a tensão ocorrida em março de 2008 entre a Co-

lômbia com relação ao Equador e a Venezuela demonstrou a interdependência entre 

as ameaças que caracteriza o atual cenário de segurança, bem como evidenciou a 

dificuldade da América do Sul na construção conjunta de respostas que devem con-

siderar o estabelecimento do adequado uso da força. Embora a OEA tenha desem-

penhado papel importante na resolução do conflito, a sua demora em agir naquele 

momento de grave crise demonstrou a inadequação das instituições interamericanas 

em desempenhar suas funções no campo da segurança. 

A América do Sul, historicamente, tem fraca mobilização e baixa capacidade 

para conformar instrumentos cooperativos, não conseguindo seus países atuar de 

maneira coordenada na área de segurança, sendo que uma visão sul-americana de 

defesa daria à região maior capacidade dissuasória frente a outros países. 

Embora tenham sido formados mecanismos sub-regionais, eles se deparam 

com essa limitada capacidade dos Estados de estabelecer arranjos de segurança, 

de forma que coexiste um grande número de acordos de defesa de diferentes 

densidades – bilaterais, sub-regionais, regionais e hemisféricos – que não têm 

servido para satisfazer as necessidades da região. 

Além disso, a região precisa avançar na dessecuritização de sua agenda, a 

fim de que se tenha a atmosfera de confiança necessária à implementação de maior 

institucionalização.  

Acrescenta-se, também, que as dinâmicas que operam entre conflito e 

cooperação na América do Sul se mantêm. A retomada dos gastos militares aponta 

para algumas questões motivadoras, tanto provenientes de atores estatais 

(Venezuela – ameaça representada pelos EUA na Colômbia e rearmamento desta), 

quanto de não estatais (Colômbia – narcotráfico e terrorismo; Brasil – externalidades 

negativas do conflito colombiano na fronteira amazônica). 

O fato de que os conflitos de natureza clássica entre Estados e as tensões 
regionais no continente são muito pouco prováveis no atual contexto, 
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deslocou o foco das atenções para os problemas que se agravaram e que 
não se relacionam com as questões de segurança tradicional. (PAGLIARI, 
2009). 
 

Para o CEEEx, atualmente, o principal risco de conflitos na América do Sul 

não decorre de um Estado forte que queira a hegemonia regional, mas da possibili-

dade de enfraquecimento de Estados no subcontinente, quadro que cria espaço pa-

ra a ação do crime organizado. (BRASIL, 2006). 

No entanto, para superar essas ameaças, os países têm procurado transpor 

as barreiras ideológicas para garantir um cenário de paz e segurança efetivas, o que 

pode ser verificado, por exemplo, por meio das 9 Conferências de Ministros de De-

fesa das Américas (CDMA)84, que são fundamentais no que tange às medidas de 

confiança, apresentando-se como foros de debate e contribuindo para a segurança e 

defesa dos Estados membros, o que permite a ampliação da cooperação e a manu-

tenção da estabilidade regional. 

Além disso, os Estados objetos deste estudo são membros de organismos de 

segurança regionais e internacionais comuns, os quais pautam suas posturas pela 

resolução pacífica e diplomática de conflitos, com exceção daqueles que se 

contraponham ao interesse coletivo. 

Para a OEA, a região sul-americana apresenta um nível crescente de estabili-

dade e governabilidade em termos de segurança e defesa, o que permite encarar as 

ameaças tradicionais e o conjunto de riscos e fatores de insegurança que emergiram 

com a globalização.  

Além disso, há acordos de paz que sinalizam que os dirigentes dos países 

sul-americanos querem estabelecer um clima pacífico na região, como a Carta 

Andina para a Paz e Segurança, Limitação e Controle dos Gastos destinados à 

Defesa Externa, assinada em Lima, em junho de 200285, e a Declaração sobre a 

Zona de Paz Sul-Americana, de julho de 200286. 

                                                           
84 Williamsburg, 1995; Bariloche, 1996; Cartagena, 1998; Manaus, 2000; Santiago, 2002; Quito, 2004; 
Manágua, 2006; Banff, 2008; Santa Cruz de la Sierra, 2010. A CDMA foi criada para proporcionar um 
valioso foro de debates para os países do hemisfério, com o propósito de aumentar a cooperação nas 
áreas de defesa e segurança. 
85 A Carta foi assinada na cidade de Lima, na Conferência de Ministros de Relações Exteriores e de 
Defesa dos países membros da Comunidade Andina (Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela), 
a qual estabeleceu o compromisso com a instauração de uma zona de paz na Comunidade Andina, 
com a limitação dos gastos em defesa e controle de armas convencionais, a fim de que se destinem 
mais recursos na luta contra a pobreza e em investimentos sociais. Ressalta a proscrição da 
fabricação, transporte e utilização de armas nucleares, biológicas e químicas, conforme o Tratado de 
Tlatelolco e indica medidas para a luta contra o tráfico ilícito de armas de fogo, munições, explosivos 
e materiais relacionados, bem como o combate ao terrorismo através da adoção de medidas de alerta 
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A criação de órgãos de consulta multilaterais por iniciativa dos próprios países 

sul-americanos, como é o caso da UNASUL e do CDS, mostra, também, que o 

objetivo deles é o de buscar a integração regional. 

Quanto à retomada dos gastos militares no subcontinente, a grande necessi-

dade de modernização dos MEM sul-americanos traz a reflexão de que são neces-

sários investimentos muito maiores para se configurar uma corrida armamentista, 

havendo, então, somente um esforço de reaparelhamento. 

Segundo a PDN (BRASIL, 2005b), entre os processos que contribuem para 

reduzir a possibilidade de conflitos no entorno estratégico, destacam-se: o fortaleci-

mento do processo de integração, a partir do MERCOSUL, da Comunidade Andina 

de Nações e da Comunidade Sul-Americana de Nações; o estreito relacionamento 

entre os países amazônicos, no âmbito da Organização do Tratado de Cooperação 

Amazônica; a intensificação da cooperação e do comércio com os países africanos, 

facilitada pelos laços étnicos e culturais; e a consolidação da Zona de Paz e Coope-

ração do Atlântico Sul87.  

Aproveitando-se dos cenários elencados na PDN e seus documentos 

subalternos, o MD admite que não haja inimigos identificados para o país, que as 

ameaças são difusas e que a dissuasão pela capacitação das FA é a chave da 

defesa nacional desde o período de normalidade. Considera, assim, que as HE e os 

cenários estabelecidos naqueles documentos ainda se manterão válidos, por longo 

prazo, no que diz respeito a atender às necessidades relativas a eventuais conflitos 

na América do Sul. (BRASIL, 2006). 

Corroborando essa ideia, o Coronel Sodré, do MD, diz que “não temos 

nenhuma hipótese de conflito a curto prazo na América do Sul, que exija o emprego 

das forças militares brasileiras. Tudo vai ser resolvido no nível diplomático”. (DE 

ALMEIDA, 2010). 

Por seu turno, o então General-de-Brigada Floriano Peixoto, Chefe da 5ª 

Subchefia do EME, disse que “a atuação de organizações, alianças e países 

                                                                                                                                                                                     
preventivo e combate às atividades do crime transnacional conexos com aquele, como as drogas 
ilícitas, lavagem de dinheiro e tráfico ilícito de armas. 
86 Declaração produzida na II Reunião de Presidentes da América do Sul, ocorrida em Guaiaquil 
(julho/2002), pelos presidentes da Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Guiana, 
Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela, pela qual se estabeleceu a proibição do uso ou 
ameaça do uso da força entre os Estados da área, bem como o compromisso de erradicar as minas 
antipessoais, e a proibição da utilização, fabricação, posse e teste de armas de destruição em massa.  
87 Estabelecida em 1986 pelos países da costa ocidental da África e os banhados pelo Atlântico Sul, 
na América Latina. Juntos, esses 24 países buscam formas de integração e colaboração regional. 
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vizinhos são ameaças remotas aos objetivos do Brasil”, que “nenhum país sul-

americano possui HE prioritária em relação ao Brasil” e que “a Revolução 

Bolivariana não afeta em nada os interesses do país”. (NETO, 2010). 

Também nesse sentido, o Ministro Samuel Pinheiro Guimarães afirmou que 

“não há situações com Estados vizinhos de conflito com o Brasil, as relações são 

extremamente amistosas”. (GUIMARÃES S., 2010). 

Assim, na opinião de diversos especialistas, não se pode descartar totalmente 

a possibilidade de um conflito armado entre a Colômbia e a Venezuela, mas a 

probabilidade de sua ocorrência é muito baixa. Alguns motivos: a Colômbia tem o 

segundo maior efetivo das Forças Armadas sul-americanas, é um país experiente na 

condução de conflitos armados (mesmo sendo de baixa intensidade e internos) e os 

EUA lhe dão respaldo. 

A Venezuela, por sua vez, não tem experiência de combate, suas FA, apesar 

da tentativa de reequipamento recente, não têm a mesma capacitação das FA 

colombianas e, além disso, há o discurso político do presidente Chávez buscando 

deslocar o foco de atenção da sociedade venezuelana para o ambiente 

internacional, a fim de diminuir as reações internas aos problemas socioeconômicos 

do país. 

Para o Heidelberg Institute for International Conflict Research, 

Há mais conflitos dentro dos Estados pós Guerra Fria. Enquanto há mais 
paz entre os Estados do sistema internacional, há mais guerra dentro das 
sociedades dos Estados.  
[...]  
Muitos destes conflitos interestatais no mundo estão sendo resolvidos em 
nível de latência através de negociações e cada vez um menor número 
deles chega a uma crise armada, muito menos a uma crise severa e menos 
ainda terminam em guerra ou conflito armado. Esta pode ser uma razão 
importante para se entender o porquê da diminuição dos conflitos armados 
entre os Estados e o mundo. À primeira vista pareceria que a cooperação 
entre os Estados vem impedindo que possíveis guerras venham a eclodir, 
mas na verdade o que tem evitado que muitos conflitos passem da 
categoria de violentos a não violentos tem sido o trabalho de várias 
organizações internacionais tais como: Nações Unidas, Organização dos 
Estados Americanos, União Europeia, Comunidade Econômica e Monetária 
Central, Comunidade Econômica dos Estados do Ocidente, Organização 
pela Segurança e Cooperação na Europa, entre outras. (HEIDELBERG, 
2010, tradução nossa). 

 
Esse renomado Instituto, em sua publicação anual Barômetro dos Conflitos, 

também destaca que grande parte das crises atuais que assolam a América do Sul 

são internas, classificando os conflitos entre Estados que ainda perduram no sub-

continente como sendo de baixa intensidade. 
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Por seu turno, o Brasil não identifica fontes imediatas de ameaça na região, 

provenientes de ações ou políticas dos governos regionais, sendo que essa 

condição permite buscar a construção de arranjos cooperativos. No entanto, há 

receio com relação a processos internos que podem ter reflexos para a estabilidade 

regional, como a Revolução Bolivariana.  

Dessa forma, a preocupação do Brasil é com suas próprias vulnerabilidades 

ante as externalidades no campo da segurança de processos políticos, econômicos 

e sociais, servindo a estabilidade regional para proteger os seus interesses de 

segurança. (PAGLIARI, 2009).  

Chávez pretende se manter no poder até 2019 (entrevista do presidente reali-

zada por Margarita López Maya, em Caracas, 2008), meta reivindicada por ele por 

ser o período necessário para a estabilização do Bolivarianismo e para a consolida-

ção dos objetivos revolucionários cunhados. Sendo assim, vê-se que a Revolução 

Bolivariana ainda é um processo em aberto, o que dificulta a que se chegue a con-

clusões sobre seus reais propósitos. 

Além disso, o período em que Chávez se mantém no poder (desde 1999 até 

2011) é muito curto para se chegar a um veredicto sobre a evolução de um processo 

complexo como o Bolivarianismo. 

... comissão tripartite formada pelo Centro Cárter, PNUD e a OEA, declara 
que a Venezuela estaria vivendo um processo autenticamente democrático. 
(HARNECKER, 2003). 
 

Como já foi visto neste trabalho, existem muitas semelhanças entre o projeto 

político venezuelano e os que estão sendo aplicados na Bolívia e no Equador. As 

características sociais, econômicas e políticas semelhantes desses três países con-

tribuíram para que também fossem construídas alternativas políticas semelhantes 

para a superação das crises. 

De tudo que foi exposto até o momento, verifica-se que não se pode afirmar 

com certeza se haverá ou não conflitos entre países sul-americanos, decorrentes da 

Revolução Bolivariana e suas congêneres na América do Sul. Um fato que reforça 

essa afirmativa é que um conflito pode começar de uma hora para outra, tendo em 

vista fatos controversos que servem como estopim para ânimos já exaltados entre 

países, como ocorreu em guerras passadas da história da humanidade. 

Dessa forma, por conflitos de interesses, confrontos entre estados podem   

ocorrer a qualquer tempo. O mesmo pode se dizer da formação de aliados, tendo 
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em vista que a coincidência ou independência de interesses pode deixar de existir 

com o passar do tempo. 

Segundo CÔRTES (2010), “tem que acompanhar, tomar cuidado porque de 

repente estoura um conflito. A lógica nem sempre prevalece nos níveis políticos”. 

No entanto, a opinião da maioria dos entrevistados e autores pesquisados no 

decorrer deste trabalho está direcionada no sentido de ser possível, mas não prová-

vel, que haja conflitos nos anos vindouros, tendo em vista os fatores políticos, soci-

ais, econômicos e militares dos países do subcontinente, e também por ser a Revo-

lução Bolivariana voltada principalmente para o âmbito interno da Venezuela, Bolívia 

e Equador, e não para o seu entorno. 

Cabe ressaltar que essas opiniões são bastante subjetivas, tendo em vista 

que a certeza do conflito nunca é sabida, somente a sua probabilidade de ocorrên-

cia. 

Verifica-se, dessa forma, que, na atualidade, a possibilidade de conflitos de-

correntes da Revolução Bolivariana, hipótese primária deste estudo, existe, mas não 

se pode confirmar a sua ocorrência, tendo em vista que as principais situações de 

crise externa nas regiões andina e amazônica estão relativamente contidas. 

Essas situações são: as tensões fronteiriças entre a Venezuela e a Guiana e 

a Venezuela e a Colômbia, nas quais não se observam atritos recentes e são mini-

mizadas pela influência norte-americana tanto na Colômbia quanto na Guiana, que 

serve como fator de intimidação; a tensão entre a Colômbia e a Venezuela-Equador, 

tendo em vista a atuação das FARC, principal atrito atualmente, mas que foi bastan-

te atenuado com a eleição de Santos na Colômbia; e a tensão causada pela busca 

da Bolívia de uma saída para o mar, praticamente resolvida com a concessão de 

uma área marítima e portuária pelo Peru àquele país. 

Das tensões mencionadas, verifica-se que nenhuma tem relação direta com a 

existência do Bolivarianismo no subcontinente.  

Enfim, pode-se concluir que a Revolução Bolivariana tem influenciado os paí-

ses sul-americanos, na medida em que os presidentes da Venezuela, Bolívia e    

Equador buscam a expansão de sua ideologia antineoliberal e anti-imperialista pelas 

demais nações sul-americanas. No entanto, durante o decorrer do trabalho, essa in-

fluência não permitiu que se depreendesse a ocorrência de um conflito a curto ou 

médio prazo nas regiões andina e amazônica. 
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Sendo assim, verificando-se novamente a hipótese primária desta tese, tem-

se que um conflito entre países lindeiros da América do Sul (Colômbia, Equador, Bo-

lívia, Venezuela e Guiana), decorrente da adoção do Bolivarianismo, é possível mas 

não provável. Caso ocorra, com certeza irá gerar um alto grau de instabilidade regi-

onal, com reflexos para a segurança e defesa do Brasil. 

Além disso, as hipóteses secundárias, quais sejam: o possível 

transbordamento do conflito através da fronteira brasileira; a necessidade de resgate 

de nacionais que estejam nos países envolvidos; o deslocamento de um elevado 

número de refugiados, levando a um agravamento do controle de fronteiras; e a 

necessidade de envio de missões de paz por parte do governo brasileiro, têm 

grandes chances de se configurarem, caso ocorra aquele conflito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
ERON PACHECO DA SILVA – Major QMB 
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              Anexo A 

Figura 8: Conflitos violentos de alta intensidade em 2010. 
Fonte: HEIDELBERG (2010). 
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Anexo B 

 
 

 
 
 

Gráfico 2: Intensidade dos conflitos nas Américas em 2010, em 
comparação a 2009. 
Fonte: HEIDELBERG (2010). 

Gráfico 3: Frequência de causas de conflitos nas Américas em 
2010, por grupos de intensidade. 
Fonte: HEIDELBERG (2010). 
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Anexo C 
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1 Conflicts marked with * are without description 
2 Mentioned are only those conflict parties relevant for the period under review 
3 Change in intensity compared to the previous year: or escalation by one or more than one level of intensity; or de-escalation 
by one or more than one level of intensity; no change 
4 Levels of intensity: 5 = war; 4 = severe crisis; 3 = crisis; 2 = manifest conflict; 1 = latent conflict 
 
Quadro 6: Conflitos nas Américas em 2010 (grifo do autor nos conflitos de interesse para o trabalho). 
Fonte: HEIDELBERG (2010).
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Anexo D 
 
 

 
Quadro 7: Intensidades dos conflitos. 
Fonte: HEIDELBERG (2010). 
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Anexo E 
 
 

 
 
Figura 9: Os motores da Revolução Bolivariana. 
Fonte: Portal do Governo Bolivariano da Venezuela: -
http://www.gobiernoenlinea.ve/miscview/index.pag.; Meios Comunitários -
http://www.medioscomunitarios.org/pag/index.php?id=33&idn=123; Google Imagens -
http://images.google.com.br. 
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ANEXO F 
 

 
Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
South  
America 

Argentina                     1982 1953 1664 1714 1764 1853 1910 2211 2512 2982 3179 
Bolivia                       226 266 264 292 284 274 277 307 361 347 314 
Brazil                        18811 21679 22079 17614 18301 19802 20504 22114 23528 25704 28096 
Chile                         3625 3763 4013 4074 4723 5090 5633 5781 5626 5679 6198 
Colombia                      4730 5347 5530 6429 6340 6541 6909 7430 8323 8569 9191 
Ecuador                       562 589 689 934 873 1146 1108 1493 1628 1915 2116 
Guyana                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Paraguay                      113 102 98,9 88,4 105 93,6 106 108 119 126 146 
Peru                          1503 1291 1206 1222 1296 1434 1476 1416 1387 1712 1992 
Uruguay                       350 401 348 334 324 335 341 349 398 503 491 
Venezuela                     3293 3329 2445 2380 3374 4558 6014 5020 5562 4273 3106 

 
Quadro 8: Gastos militares dos países da América do Sul, no período de 2000 a 2010 (em milhões de dólares). 
Fonte: SIPRI (2011). 
 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
South 
America 

Argentina                     1,1 1,2 1,1 1,1 1 0,9 0,9 0,9 0,8 1 
Bolivia                       2 2,3 2,2 2,3 2 1,9 1,7 1,8 2 2 
Brazil                        1,8 2 1,9 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 
Chile                         3,7 3,7 3,8 3,6 3,7 3,6 3,5 3,4 3,5 3,5 
Colombia     3,1 3,5 3,5 3,9 3,6 3,4 3,3 3,3 3,6 3,7 
Ecuador                       1,7 1,8 2 2,6 2,2 2,6 2,3 2,9 2,8 3,4 
Guyana                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Paraguay                      1,1 1 1 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 
Peru                          2 1,7 1,5 1,5 1,4 1,5 1,3 1,2 1,1 1,4 
Uruguay                       1,5 1,8 1,7 1,6 1,4 1,3 1,3 1,2 1,3 1,6 
Venezuela                     1,5 1,6 1,2 1,2 1,3 1,4 1,6 1,3 1,4 1,3 

 
Quadro 9: Gastos militares dos países da América do Sul, no período de 2000 a 2009 (em porcentagem do PIB). 
Fonte: SIPRI (2011). 
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ANEXO G 
 

QUESTIONÁRIO PARA ADIDOS MILITARES 
 
PAÍS: BOLÍVIA    
 
1. Como o senhor avalia o programa de rearmamento que tem sido desenvolvido 
pela Bolívia? 
 
2. Dentro do perfil estratégico do país, como o senhor avalia os seguintes campos: 
política interna, política externa, investimentos em defesa, economia, geopolítica e 
status das forças armadas (possibilidades e organização)? 
  
3. O senhor possui conhecimento das HE da Força Terrestre constantes do 
planejamento estratégico da Bolívia? Quais seriam as principais? 
 
4. Quanto à Revolução Bolivariana, podemos entender e/ou visualizar ações por 
parte do governo de Evo Morales que atentam contra a soberania de outras nações 
sul-americanas? 
 
5. O senhor considera que há possibilidade da Bolívia se envolver em crises ou 
conflitos no entorno regional? Quais seriam, em sua opinião, estes cenários? 
 
6. Os atuais problemas internos bolivianos podem levar a um conflito armado, com 
envolvimento do entorno? Comente. 
 
7. Levando-se em conta o ressentimento boliviano da perda da saída para o mar, 
quais são os reflexos em termos de sua política externa? 
 
8. O senhor tem conhecimento de planos de emprego do Exército Boliviano em 
território brasileiro? 
(     ) SIM   (     ) NÃO 
Caso tenha respondido “SIM”, descreva-os sucintamente. 
 
9. O senhor considera que há indícios de invasão de outros países do entorno por 
parte da Bolívia? Justifique. 
 
10. O senhor acredita que a questão da nacionalização dos hidrocarbonetos e da 
desapropriação dos bens da Petrobras ainda pode gerar tensões entre o Brasil e a 
Bolívia? Justifique. 
 
11. O senhor acredita que as dissensões entre a Bolívia e o Brasil, baseadas no 
preço do gás natural, foram estimuladas pela Venezuela? 
(     ) SIM   (     ) NÃO 
Caso tenha respondido “SIM”, descreva os motivos dessa atitude do governo 
venezuelano. 
 
12. O senhor tem estimativas da quantidade de nacionais, bens e recursos 
brasileiros na Bolívia? Caso positivo, quais são os dados aproximados? 
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13. O senhor acha que há indícios de expulsão dos brasileiros, os chamados 
“brasivianos”, do território boliviano? Se positivo, por favor comente. 
 
14. Há um plano de evacuação dos brasileiros residentes na Bolívia, em caso de 
envolvimento deste país em conflitos externos? 
(     ) SIM   (     ) NÃO 
Caso positivo, especifique-o em linhas gerais. 
 
15. O senhor tem conhecimento sobre qual seria o potencial impacto no setor 
energético brasileiro, em caso de envolvimento da Bolívia em um conflito externo? 
Pode especificá-lo em linhas gerais? 
 
16. Pelos seus conhecimentos sobre o Exército Brasileiro e o Exército Boliviano, o 
senhor acredita que o EB está adequado para emprego contra o exército desse país, 
em caso de um hipotético conflito armado? Justifique. 
 
17. Qual a finalidade das bases venezuelanas nas fronteiras bolivianas? 
 
18. O senhor acredita que haveria um relativo enfraquecimento dos organismos 
regionais dos quais a Bolívia faz parte, como a Organização dos Estados 
Americanos (OEA), a União das Nações Sul-Americanas (UNASUL) e a 
Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), em caso de 
envolvimento desse país em conflitos no entorno? Justifique. 

 
PAÍS: COLÔMBIA    
 
1. Como o senhor avalia o programa de rearmamento que tem sido desenvolvido 
pela Colômbia? 
 
2. Dentro do perfil estratégico do país, como o senhor avalia os seguintes campos: 
política interna, política externa, investimentos em defesa, economia, geopolítica e 
status das forças armadas (possibilidades e organização)?  
 
3. O senhor possui conhecimento das HE da Força Terrestre constantes do 
planejamento estratégico da Colômbia? Quais seriam as principais? 
 
4. O senhor considera que há possibilidade da Colômbia se envolver em crises ou 
conflitos no entorno regional? Quais seriam, em sua opinião, estes cenários? 
 
5. Os atuais problemas internos colombianos relacionados ao narcotráfico e grupos 
revolucionários podem levar a um conflito armado, com envolvimento do entorno? 
Comente. 
 
6. Quais são as repercussões do Plano Colômbia para o entorno regional? 
 
7. O senhor tem conhecimento da presença das Forças Armadas Revolucionárias da 
Colômbia (FARC) fora do território colombiano e se essa organização recebe apoio 
de outros governos? Por favor, detalhe. 
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8. O senhor acredita que as dissensões entre o Equador e a Colômbia, baseadas na 
invasão do território equatoriano em 2008, foram estimuladas pela Venezuela? 
(     ) SIM   (     ) NÃO 
Caso tenha respondido “SIM”, descreva os motivos dessa atitude do governo 
venezuelano. 
 
9. O senhor tem conhecimento sobre problemas de imigrantes colombianos 
presentes no Equador? Qual a atitude desse país em relação aos imigrantes 
colombianos? 
 
10. O senhor tem estimativas da quantidade de nacionais, bens e recursos 
brasileiros na Colômbia? Caso positivo, quais são os dados aproximados? 
 
11. Há um plano de evacuação dos brasileiros residentes na Colômbia, em caso de 
envolvimento deste país em conflitos externos? 
(     ) SIM   (     ) NÃO 
Caso positivo, especifique-o em linhas gerais.  
 
12. O senhor acredita que haveria um relativo enfraquecimento dos organismos 
regionais dos quais a Colômbia faz parte, como a Organização dos Estados 
Americanos (OEA), a União das Nações Sul-Americanas (UNASUL) e a 
Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), em caso de 
envolvimento desse país em conflitos no entorno? Justifique. 

 
PAÍS: EQUADOR    
 
1. Como o senhor avalia o programa de rearmamento que tem sido desenvolvido 
pelo Equador? 
 
2. Dentro do perfil estratégico do país, como o senhor avalia os seguintes campos: 
política interna, política externa, investimentos em defesa, economia, geopolítica e 
status das forças armadas (possibilidades e organização)?  
 
3. O senhor possui conhecimento das HE da Força Terrestre constantes do 
planejamento estratégico do Equador? Quais seriam as principais? 
 
4. Quanto à Revolução Bolivariana, podemos entender e/ou visualizar ações por 
parte do governo de Rafael Corrêa que atentam contra a soberania de outras 
nações sul-americanas? 
 
5. O senhor considera que há possibilidade do Equador se envolver em crises ou 
conflitos no entorno regional? Quais seriam, em sua opinião, estes cenários? 
 
6. Os atuais problemas internos equatorianos relacionados ao narcotráfico podem 
levar a um conflito armado, com envolvimento do entorno? Comente. 
 
7. O senhor tem conhecimento de planos de emprego do Exército Equatoriano em 
território brasileiro? 
(     ) SIM   (     ) NÃO 
Caso tenha respondido “SIM”, descreva-os sucintamente. 
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8. O senhor considera que há indícios de invasão de outros países do entorno por 
parte do Equador? Justifique. 
 
9. O senhor acredita que as dissensões entre o Equador e a Colômbia, baseadas na 
invasão do território equatoriano em 2008, foram estimuladas pela Venezuela? 
(     ) SIM   (     ) NÃO 
Caso tenha respondido “SIM”, descreva os motivos dessa atitude do governo 
venezuelano. 
 
10. O senhor tem conhecimento da presença das Forças Armadas Revolucionárias 
da Colômbia (FARC) em território equatoriano e se essa organização recebe apoio 
do governo desse país? Por favor, detalhe. 
 
11. O senhor tem conhecimento sobre problemas de imigrantes colombianos 
presentes no Equador? Qual a atitude desse país em relação aos imigrantes 
colombianos? 
 
12. O senhor tem estimativas da quantidade de nacionais, bens e recursos 
brasileiros no Equador? Caso positivo, quais são os dados aproximados? 
 
13. Há um plano de evacuação dos brasileiros residentes no Equador, em caso de 
envolvimento deste país em conflitos externos? 
(     ) SIM   (     ) NÃO 
Caso positivo, especifique-o em linhas gerais. 
 
14. Pelos seus conhecimentos sobre o Exército Brasileiro e o Exército Equatoriano, 
o senhor acredita que o EB está adequado para emprego contra o exército desse 
país, em caso de um hipotético conflito armado? Justifique. 
 
15. O senhor acredita que haveria um relativo enfraquecimento dos organismos 
regionais dos quais o Equador faz parte, como a Organização dos Estados 
Americanos (OEA), a União das Nações Sul-Americanas (UNASUL) e a 
Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), em caso de 
envolvimento desse país em conflitos no entorno? Justifique. 

 
PAÍS: GUIANA    
 
1. Dentro do perfil estratégico do país, como o senhor avalia os seguintes campos: 
política interna, política externa, investimentos em defesa, economia, geopolítica e 
status das forças armadas (possibilidades e organização)?  
 
2. O senhor possui conhecimento das HE da Força Terrestre constantes do 
planejamento estratégico da Guiana? Quais seriam as principais? 
 
3. O senhor considera que há possibilidade da Guiana se envolver em crises ou 
conflitos no entorno regional? Quais seriam, em sua opinião, estes cenários? 
 
4. O senhor tem estimativas da quantidade de nacionais, bens e recursos brasileiros 
na Guiana? Caso positivo, quais são os dados aproximados? 
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5. Há um plano de evacuação dos brasileiros residentes na Guiana, em caso de 
envolvimento deste país em conflitos externos? 
(     ) SIM   (     ) NÃO 
Caso positivo, especifique-o em linhas gerais. 
 
6. O senhor acredita que haveria um relativo enfraquecimento dos organismos 
regionais dos quais a Guiana faz parte, como a Organização dos Estados 
Americanos (OEA), a União das Nações Sul-Americanas (UNASUL) e a 
Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), em caso de 
envolvimento desse país em conflitos no entorno? Justifique. 

 
PAÍS: VENEZUELA    
 
1. Como o senhor avalia o programa de rearmamento que tem sido desenvolvido 
pela Venezuela? 
 
2. Dentro do perfil estratégico do país, como o senhor avalia os seguintes campos: 
política interna, política externa, investimentos em defesa, economia, geopolítica e 
status das forças armadas (possibilidades e organização)?  
 
3. O senhor possui conhecimento das HE da Força Terrestre constantes do 
planejamento estratégico da Venezuela? Quais seriam as principais? 
 
4. Quanto à Revolução Bolivariana, podemos entender e/ou visualizar ações por 
parte do governo de Hugo Chávez que atentam contra a soberania de outras nações 
sul-americanas? 
 
5. O senhor considera que há possibilidade da Venezuela se envolver em crises ou 
conflitos no entorno regional? Quais seriam, em sua opinião, estes cenários? 
 
6. Os atuais problemas internos venezuelanos podem levar a um conflito armado, 
com envolvimento do entorno? Comente. 
 
7. O senhor tem conhecimento de planos de emprego do Exército Venezuelano em 
território Brasileiro? 
(     ) SIM   (     ) NÃO 
Caso tenha respondido “SIM”, descreva-os sucintamente. 
 
8. O senhor considera que há indícios de invasão de outros países do entorno por 
parte da Venezuela? Justifique. 
 
9. O senhor acredita que a Venezuela estimulou as dissensões entre a Bolívia e o 
Brasil, baseadas no preço do gás natural? 
(     ) SIM   (     ) NÃO 
Caso tenha respondido “SIM”, descreva os motivos dessa atitude do governo 
venezuelano. 
 
10. O senhor acredita que a Venezuela estimulou as dissensões entre o Equador e a 
Colômbia, baseadas na invasão do território equatoriano em 2008? 
(     ) SIM   (     ) NÃO 
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Caso tenha respondido “SIM”, descreva os motivos dessa atitude do governo 
venezuelano. 
 
11. O senhor tem conhecimento da participação da Venezuela no financiamento, 
armamento e treinamento da narcoguerrilha das Forças Armadas Revolucionárias 
da Colômbia (FARC)? 
(     ) SIM   (     ) NÃO 
Caso tenha respondido “SIM”, descreva os detalhes e os motivos dessa ajuda por 
parte do governo venezuelano. 
 
12. O senhor tem estimativas da quantidade de nacionais, bens e recursos 
brasileiros na Venezuela? Caso positivo, quais são os dados aproximados? 
 
13. Há um plano de evacuação dos brasileiros residentes na Venezuela, em caso de 
envolvimento deste país em conflitos externos? 
(     ) SIM   (     ) NÃO 
Caso positivo, especifique-o em linhas gerais. 
 
14. O senhor tem conhecimento sobre qual seria o potencial impacto no setor 
energético brasileiro, em caso de envolvimento da Venezuela em um conflito 
externo? Pode especificá-lo em linhas gerais? 
 
15. Pelos seus conhecimentos sobre o Exército Brasileiro e o Exército Venezuelano, 
o senhor acredita que o EB está adequado para emprego contra o exército desse 
país, em caso de um hipotético conflito armado? Justifique. 
 
16. Qual a finalidade das bases venezuelanas nas fronteiras bolivianas? 
 
17. O senhor acredita que haveria um relativo enfraquecimento dos organismos 
regionais dos quais a Venezuela faz parte, como a Organização dos Estados 
Americanos (OEA), a União das Nações Sul-Americanas (UNASUL) e a 
Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), em caso de 
envolvimento desse país em conflitos no entorno? Justifique. 
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ANEXO H 
 

ENTREVISTA COM EMBAIXADORES 
 
1. Como o senhor avalia o programa de rearmamento que tem sido desenvolvido 
pelos países da América do Sul? 
 
2. Dentro do perfil estratégico da Venezuela, Bolívia, Colômbia, Equador e Guiana, 
como o senhor avalia os seguintes campos: política interna, política externa, 
investimentos em defesa, economia, geopolítica e status das forças armadas 
(possibilidades e organização)?  
 
3. O senhor possui conhecimento das HE das Forças Armadas constantes do 
planejamento estratégico desses países? Quais seriam as principais? 
 
4. Quanto à Revolução Bolivariana, podemos entender e/ou visualizar ações por 
parte do governo de Hugo Chávez, Rafael Corrêa e Evo Morales que atentam contra 
a soberania de outras nações sul-americanas? 
 
5. O senhor considera que há possibilidade da Venezuela, Bolívia, Colômbia, 
Equador e Guiana se envolverem em crises ou conflitos no entorno regional? Quais 
seriam, em sua opinião, estes cenários? 
 
6. Os atuais problemas internos desses países podem levar a um conflito armado, 
com envolvimento do entorno? Comente. 
 
7. Quais são as repercussões do Plano Colômbia para o entorno regional? 
 
8. Levando-se em conta o ressentimento boliviano da perda da saída para o mar, 
quais são os reflexos em termos de sua política externa? 
 
9. O senhor tem conhecimento de planos de emprego das Forças Armadas da 
Venezuela, Bolívia, Colômbia, Equador e Guiana em território brasileiro? 
(     ) SIM   (     ) NÃO 
Caso tenha respondido “SIM”, descreva-os sucintamente. 
 
10. O senhor considera que há indícios de invasão de outros países do entorno por 
parte da Venezuela, Bolívia ou Equador? Justifique. 
 
11. O senhor acredita que a Venezuela estimulou as dissensões entre a Bolívia e o 
Brasil, baseadas no preço do gás natural? 
(     ) SIM   (     ) NÃO 
Caso tenha respondido “SIM”, descreva os motivos dessa atitude do governo 
venezuelano. 
 
12. O senhor acredita que a questão da nacionalização dos hidrocarbonetos e da 
desapropriação dos bens da Petrobras ainda pode gerar tensões entre o Brasil e a 
Bolívia? Justifique. 
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13. O senhor acredita que a Venezuela estimulou as dissensões entre o Equador e a 
Colômbia, baseadas na invasão do território equatoriano em 2008? 
(     ) SIM   (     ) NÃO 
Caso tenha respondido “SIM”, descreva os motivos dessa atitude do governo 
venezuelano. 
 
14. O senhor tem conhecimento da presença das Forças Armadas Revolucionárias 
da Colômbia (FARC) fora do território colombiano e se essa organização recebe 
apoio de outros governos? Por favor, detalhe. 
 
15. O senhor tem conhecimento sobre problemas de imigrantes colombianos 
presentes no Equador? Qual a atitude desse país em relação aos imigrantes 
colombianos? 
 
16. O senhor tem estimativas da quantidade de nacionais, bens e recursos 
brasileiros na Venezuela, Bolívia, Colômbia, Equador e Guiana? Caso positivo, quais 
são os dados aproximados? 
 
17. Há um plano de evacuação dos brasileiros residentes nesses países, em caso 
de envolvimento em conflitos externos? 
(     ) SIM   (     ) NÃO 
Caso positivo, especifique-o em linhas gerais. 
 
18. O senhor acha que há indícios de expulsão dos brasileiros, os chamados 
“brasivianos”, do território boliviano? Se positivo, por favor comente. 
 
19. O senhor tem conhecimento sobre qual seria o potencial impacto no setor 
energético brasileiro, em caso de envolvimento da Venezuela ou Bolívia em um 
conflito externo? Pode especificá-lo em linhas gerais? 
 
20. Pelos seus conhecimentos sobre as Forças Armadas Brasileiras e da Venezuela, 
Bolívia e Equador, o senhor acredita que as Forças Brasileiras estão adequadas 
para emprego contra as desses países, em caso de um hipotético conflito armado? 
Justifique. 
 
21. Qual a finalidade das bases venezuelanas nas fronteiras bolivianas? 
 
22. O senhor acredita que haveria um relativo enfraquecimento dos organismos 
regionais, como a Organização dos Estados Americanos (OEA), a União das 
Nações Sul-Americanas (UNASUL) e a Organização do Tratado de Cooperação 
Amazônica (OTCA), em caso de envolvimento da Venezuela, Bolívia, Colômbia, 
Equador e Guiana em conflitos no entorno? Justifique. 
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