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Introdução

O presente estudo tratou sobre a recente 
agenda de segurança e defesa regional 
sulamericana.  Discutiu a posição brasileira 
no cenário geopolítico da América do Sul; 
refletiu sobre o papel do Mercosul, bem 
como a efetividade do Conselho de Defesa 
Sul-Americano na União das Nações Sul-
Americanas (Unasul). Focou-se nos 
entraves das fronteiras quanto à soberania. 

Metodologia

A metodologia adotada foi pautada em 
levantamentos e leitura de livros, teses, 
periódicos especializados, imprensa, 
consultas eletrônicas em sites de governos, 
ONGs e agências multilaterais. Teóricos 
como Becker, Castro, Becker, Ratzel, 
Machado, dentre outros, nortearam este 
estudo. O projeto se pautou 
fundamentalmente de análises teóricas e 
do acompanhamento das questões 
geopolíticas da América do Sul e que 
interessam ao Brasil

Resultados

  O Brasil deveria priorizar um controle 
mais efetivo de suas fronteiras, pouco 
vigiadas e desaparelhadas. São mais de 17 
mil quilômetros de território fronteiriço, com 
divisas em 10 países. Essas se encontram 
vulneráveis ao narcotráfico e a todo tipo de 
contrabando, principalmente na região da 
Tríplice Fronteira (Brasil, Paraguai, 
Argentina), com altos índices de fluxos de 
pessoas. A alternativa para o problema 
está no reaparelhamento das Forças 
Armadas, e a implantação do Sistema 
Integrado de Monitoramento por Satélites 
(Sisfron), para o monitoramento das 
fronteiras em conjunto com os países 
vizinhos.
  Alianças políticas, econômicas e 
militares do bloco, minimizariam os 
entraves do mesmo e fortaleceria o 
Mercosul frente aos demais blocos.
  A criação do novo bloco – TransPacífico
pode enfraquecer o Mercosul e a Unasul.
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Embora o Brasil exerça posição de 
liderança geopolítica sobre a América do 
Sul, ele deveria atuar de forma mais efetiva 
política e economicamente na retaguarda 
da construção de uma consistente agenda 
regional, bem como negociar acordos 
bilaterais, quando, de fato, apenas 
promove medidas modestas, que o deixa 
muito aquém frente a suas reais 
possibilidades como hegemon regional.   
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Conclusão

O Brasil, enquanto ator hegemônico da América 
do Sul, deveria influenciar com maior eficácia nas 
temáticas econômicas e políticas do 
subcontinente sulamericano. Embora muito mais 
diplomático que agressivo em termos 
geopolíticos, o país deveria estar mais engajado 
nas decisões que envolvem controvérsias na 
América do Sul, a exemplo das fronteiras mal 
aparelhadas, bem como à efetividade do 
Conselho de Defesa Sulamericano (CDS) para a 
Unasul.
Entendemos que a integração política na América 
do Sul apresentou avanços com a criação do 
Conselho de Defesa Sulamericano e União das 
Nações Sulamericana. O Conselho, no entanto, 
não representa uma ameaça aos grandes blocos 
militares e ainda precisa ser mais bem 
estruturado, para assumir suas missões de 
interesse regional. 

Figura 1: Marco da Tríplice Fronteira (Brasil, Paraguai, Argentina). Fonte: Agência Ar;  Figura 2: Representação das nações de fronteira com o Brasil.  Fonte:Fenapef;        
Figura 3: Abrangência do Sistema Integrado de Monitoramento por Satélites (Sisfron). Fonte:Comdefesa
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