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Streszczenie:  
Intensywny rozwój gospodarczy Brazylii oraz wzrost 
jej znaczenia międzynarodowego w ostatnich latach 
sprawiły, że jest ona postrzegana jako jeden z liderów 
świata rozwijającego się. Ważnym krokiem na drodze 
ewolucji brazylijskiej polityki zagranicznej była zmiana 
podejścia wobec najbliższego jej geograficznie otocze-
nia, czyli Ameryki Łacińskiej. Po zakończeniu zimnej 
wojny, państwa latynoamerykańskie zyskały na znacze-
niu nie tylko jako odbiorcy brazylijskich towarów, ale 
także pełnoprawni partnerzy polityczni. Brazylia kon-
sekwentnie dążyła do umacniania swojej pozycji wśród 
państw latynoamerykańskich, szczególne znaczenie 
przypisując Ameryce Południowej. Renesans regional-
nej polityki Brazylii traktowany jest również jako ele-
ment zwiększania międzynarodowego znaczenia pań-
stwa oraz równoważenia wpływów USA. Nieufność 
państw południowoamerykańskich wobec zamiarów 
Brazylii doprowadziła do wypracowania kompromiso-
wego modelu hegemonii konsensualnej pozwalającego 
łączyć interesy brazylijskie z oczekiwaniami regional-
nych partnerów.  
 

Abstract:  
The Brazil's intensive economic development, as 
well as its international importance growth during 
recent years has caused that it is perceived as one of 
the leaders of the developing world. A change of 
approach towards its nearest geographical surround-
dings - Latin America has been an important step of 
Brasilian foreign policy's evolution. Following the 
end of the Cold War, Latin American states have 
gained importance not only as the recipients of Bra-
silian goods but as equal political partners too. Bra-
sil has consequently strived for strenghtening its sta-
tus among Latin American states, attributing special 
significance to South America. Rebirth of Brasil re-
gional policy is also treated as the element of gro-
wing international importance of the state and ba-
lancing influences of the US. Mistrust of South 
American states towards Brasil's aims has led to 
work out compromise model of consensual hege-
mony, allowing to combine Brasilian interests with 
expectations of regional partners.  
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Brazylia jest największym – pod względem wielkości terytorium i liczby 
mieszkańców – państwem Ameryki Południowej. Jest również coraz istotniejszym gra-
czem, kształtującym nie tylko najbliższe otoczenie pod kątem polityczno-gospodar-
czym, ale także aspirującym do odgrywania poważnej roli w szeroko rozumianej spo-
łeczności międzynarodowej. Wśród czynników, które w istotnym stopniu wpłynęły na 
umocnienie międzynarodowej pozycji Brazylii można wymienić rozwój eksportu, od-
krycia nowych złóż ropy, rosnące inwestycje, stosunkowo stabilną gospodarkę oraz rzą-
dy demokratyczne1. Realizacja globalnych celów państwa nie byłaby możliwa bez bra-
zylijskiego zaangażowania w stabilizację najbliższego geograficznie środowiska, 
w którym wyraźnie zaznacza swoją przywódczą rolę, w dużej mierze dzięki pragma-
tycznej polityce nastawionej na realizację długofalowych celów i tworzeniu wspólnoty 
południowoamerykańskiej zogniskowanej wokół Brazylii. 

Dążąc do potwierdzenia roli lidera, Brazylia nadaje priorytet kwestiom szeroko 
pojmowanej integracji regionalnej. Odbywa się to m.in. poprzez aktywność w instytu-
cjach współpracy regionalnej zarówno politycznej, jak i gospodarczej, zaangażowanie 
w rozwiązywanie konfliktów czy też prowadzenie niezależnej polityki wobec USA. Po-
niższy artykuł ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie, na ile jednak przywództwo Bra-
zylii w regionie znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości i jak przekłada się ono na 
jej percepcję wśród krajów sąsiednich.  

Przebudzenie giganta 

Przekonanie Brazylii o predestynacji do odgrywania przywódczej roli w Ame-
ryce Południowej przez wiele lat wyznaczało główne kierunki brazylijskiej myśli poli-
tycznej. Priorytetem pozostawało jednak utrzymywanie dobrych relacji z USA oraz mo-
carstwami europejskimi. W polityce wobec najbliższego sąsiedztwa Brazylii można za-
uważyć więc pewną sprzeczność – z jednej strony izolowano się od państw latynoame-
rykańskich, obawiając się wręcz okrążenia przez nie i zamknięcia w pierścieniu państw 
hiszpańskojęzycznych (doutrina do cerco), z drugiej snuto marzenia o podporządkowa-
niu sobie regionu, a przez to potwierdzeniu predestynacji Brazylii do odgrywania istot-
nej roli na kontynencie (grandeza brasileira)2.  

 

                     
1 J. de Onis, „Brazil’s Big Moment”, Foreign Affairs, 11-12.2008, vol. 87a, issue 6. 
2 Przekonanie o wielkości (grandeza) Brazylii obecne było w świadomości jej polityków od 
czasów kolonialnych. Koncepcje nadrzędnej roli Brazylii w regionie można odnaleźć w pracach 
wielu brazylijskich geopolityków takich, jak m.in. Mário Travassosa, Lysiasa Rodriguesa czy też 
Golbery do Couto e Silva. Więcej na ten temat zob.: M. F. Gawrycki, Geopolityka w myśli i prak-
tyce politycznej Ameryki Łacińskiej, Warszawa 2007, ss. 113-139. 
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Na kształt polityki regionalnej Brazylii duży wpływ miał również „niepisany 
sojusz” z USA, warunkujący niejednokrotnie relacje państwa z najbliższym otoczeniem. 
Połączono przy tym dwie, na pierwszy rzut oka, wykluczające się koncepcje o istnieniu 
północnoamerykańskiej strefy wpływów, obejmującej Amerykę Środkową i basen Mo-
rza Karaibskiego oraz predestynacji Brazylii do odgrywania przywódczej roli w regio-
nie. W efekcie, dokonano niepisanego podziału stref wpływów3. Baron Rio Branco – 
architekt brazylijskiej dyplomacji przyczynił się do pokojowego potwierdzenia granic 
ze wszystkimi sąsiadami, zapewniając sobie tym samym swobodę działania w regionie, 
który uznawał za potencjalny obszar wpływów Brazylii. Bliskie stosunki z USA odbiły 
się jednak na pogorszeniu relacji z najbliższym otoczeniem. Carlos Gustavo Pioggio 
Teixeira pisze wręcz o tym, że Brazylia stała się najlepszym gwarantem potwierdzenia 
status quo amerykańskich interesów w regionie zarówno w XIX wieku (utrzymując 
względną stabilizację), jak i w XX wieku, kiedy prawicowa dyktatura zwalczała wszel-
kie przejawy komunizmu i sympatii lewicowych z gorliwością, na którą USA nie mo-
głyby sobie otwarcie pozwolić. Ceną za pełnienie roli regionalnego żandarma stojącego 
na straży amerykańskich interesów była erozja zaufania wśród państw latynoamerykań-
skich. Jednocześnie, Stany Zjednoczone nie dopuszczały do umocnienia brazylijskich 
wpływów w najbliższym otoczeniu i dopiero ich względne wycofywanie się z regionu 
pozwoliło urzeczywistnić marzenia o wiodącej roli Brazylii w regionie.  

Latynoamerykańska polityka Brazylii ewoluowała zatem stopniowo od ograni-
czonych relacji z państwami regionu podczas rządów wojskowych oraz preferowania 
wielostronnych form współpracy, poprzez chwilowe zbliżenie w ramach Niezależnej 
Polityki Zagranicznej, aż do renesansu brazylijskiej polityki regionalnej w latach 80., 
który zbiegł się z początkiem procesu demokratyzacji. Ówczesne uwarunkowania we-
wnętrzne i zewnętrzne, takie jak kryzys zadłużeniowy, konsolidacja rządów demokra-
tycznych, upadek dwubiegunowego podziału świata i względne osłabienie pozycji pań-
stw rozwijających się na scenie międzynarodowej w dużym stopniu determinowały 
zmiany w latynoamerykańskiej agendzie polityki zagranicznej Brazylii. Po zakończeniu 
zimnej wojny brazylijska polityka zagraniczna budowana była w oparciu o trzy główne 
filary: demokrację, integrację regionalną oraz wykorzystanie zdobyczy globalizacji dla 

                     
3 O faktycznym potwierdzeniu takiego status quo może świadczyć m.in. szybkie uznanie przez 
Brazylię Panamy w 1903 roku, czy też odmowa udzielenia pomocy Nikaragui w 1910 roku 
w czasie interwencji północnoamerykańskiej floty. Jednocześnie Brazylia przyjęła na siebie rolę 
reprezentanta interesów państw południowoamerykańskich w ich stosunkach z USA, swoistego 
protektora, jak chociażby w 1909 roku, kiedy zagrożono zerwaniem stosunków dyplomatycznych 
z Waszyngtonem jeżeli amerykańskie przedsiębiorstwo Alsop & Co. nie zrezygnuje z roszczeń 
finansowych wobec Chile. L. A. Moniz Bandeira, „O Brasil e a América do Sul”, w: H. Altemani, 
A. C. Lessa (red.), Relações internacionais do Brasil. Temas e agendas, 2008, vol. 1, s. 271. 
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konsolidacji swojej pozycji międzynarodowej4. W polityce latynoamerykańskiej skon-
centrowano się na konsolidacji sojuszy politycznych i gospodarczych z sąsiadami, po-
cząwszy od wygaszania tradycyjnego antagonizmu z Argentyną. Wydaje się również, iż 
to właśnie ponowne „odkrycie” regionu przez dyplomację brazylijską przyczyniło się w 
dużej mierze do intensywnego rozwoju ekonomicznego państwa w latach 90. XX wie-
ku. 

Poprawa relacji z państwami sąsiednimi traktowana była jako element długofa-
lowej polityki wzmocnienia pozycji międzynarodowej Brazylii. Do najważniejszych 
elementów tej strategii należało podkreślanie zasady nieinterwencji oraz dążenia do 
ustanowienia przywództwa w regionie, bazującego na równowadze pomiędzy integra-
cją, bezpieczeństwem regionalnym, stabilizacją demokracji oraz rozwojem infrastruktu-
ry. Obok relacji kształtowanych dotychczas przede wszystkim na płaszczyźnie multila-
teralnej, pojawił się postulat priorytetowego traktowania stosunków dwustronnych, 
zwłaszcza ekonomicznych. Jak stwierdza J. Spyra, „do połowy lat dziewięćdziesiątych 
polityka Brazylii wobec Ameryki Łacińskiej była funkcją jej koncepcji modernizacji 
państwa”5, traktującą państwa regionu jako głównych odbiorców brazylijskiego ekspor-
tu oraz producentów dóbr nieprzetworzonych importowanych przez Brazylię. W no-
wych uwarunkowaniach międzynarodowych, stopniowo zaczęto postrzegać ich także 
jako partnerów politycznych – niezbędnych dla stabilizacji najbliższego otoczenia oraz 
wzmocnienia międzynarodowej reprezentacji interesów regionu.  

Susanne Gratius oraz Miriam Gomes Saraiva przedstawiają ewolucję latyno-
amerykańskej polityki Brazylii, kreśląc narastające kręgi brazylijskiego (concentric cir-
cles) zaangażowania w Ameryce Łacińskiej6. Pierwszą płaszczyzną tejże polityki stało 
się uregulowanie relacji z tradycyjnym rywalem w regionie, jakim była Argentyna. 
Normalizacja stosunków bilateralnych umożliwiła stabilizację najbliższego sąsiedztwa 
Brazylii, co postrzegane było nie tylko jako niezaprzeczalny sukces brazylijskiej dy-
plomacji, ale także w dużej mierze warunek sine qua non realizacji skutecznej polityki 
latynoamerykańskiej państwa. Proces integracji dwustronnej od samego początku po-
wiązany był z demokratyzacją, co w konstytucji z 1988 roku zostało przeniesione na 
płaszczyznę ogólnoregionalną i potraktowane jako jeden z priorytetów aktywności za-
granicznej. Kolejnym etapem było powstanie Mersosul (Wspólny Rynek Południa, 
Mercado Comum do Sul), który miał prowadzić do głębszej integracji Ameryki Połu-

                     
4 C. Brigagão, „Brasil: Relações Internacionais com os Estados Unidos e a América do Sul”, 
Relações Internacionais, Março 2011, nr 29, s. 83. 
5 J. Spyra, „Mocarstwowe aspiracje Brazylii w kontekście regionalnym”, w: M. F. Gawrycki 
(red.), Brazylia jako mocarstwo wschodzące, Warszawa 2013, s. 159. 
6 S. Gratius, M. Gomes Saraiva, Continental Regionalism: Brasil’s prominent role in the Ame-
ricas, CEPS Working Documents, February 2013, no 374. 
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dniowej, ale coraz częściej postrzegany był jako wektor konsolidacji pozycji przywód-
czej Brazylii w regionie. Obecnie jest on nie tylko instrumentem gospodarczej aktywno-
ści Brazylii wśród państw latynoamerykańskich, ale także mechanizmem politycznego 
i finansowanego oddziaływania. Trzeci krąg aktywności regionalnej Brazylii, zdecydo-
wanie najszerszy, skoncentrował się na Ameryce Południowej. Idea wspólnej przestrze-
ni południowoamerykańskiej, obecna w brazylijskiej myśli politycznej co najmniej od 
lat 90. XX wieku, zaczęła stopniowo być instytucjonalizowana poprzez powołanie ta-
kich instytucji jak chociażby Unia Narodów Południowoamerykańskich (União de 
Nações Sul-Americanas, UNASUL), która wraz z Mercosul stała się główną platformą 
regionalnej polityki dobrego sąsiedztwa Brazylii. Warto przy tym podkreślić, że prag-
matyzm brazylijskiej polityki zagranicznej sprawił, że świadomie ograniczyła ona swe 
zainteresowania do południowej części Ameryki Łacińskiej, w której mogła tworzyć 
podstawy rzeczywistego przywództwa. 

WYKRES 1. Kr ęgi brazylijskiego zaangażowania w regionie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie S. Gratius, M. Gomes Saraiva, Continental Regiona-
lism…, op. cit. 
 

Koncepcja kręgów koncentrycznych jest jedynie ideą, a nie wyrazem oficjalnej 
strategii. Pozwala jednakże spojrzeć na latynoamerykańską politykę Brazylii w nieco 
szerszym kontekście, jak na długofalową, przemyślaną i spójną wizję umacniania pozy-
cji w regionie – począwszy od najbliższego sąsiedztwa, przez tworzenie organizacji    
subregionalnych, do zbudowania wokół państwa przestrzeni południowoamerykańskiej. 
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Zarysowane na powyższym wykresie kręgi można rozwinąć jeszcze dalej. Stabilna sy-
tuacja w najbliższym otoczeniu Brazylii, z wyraźnie zaznaczoną jej przewagą w regio-
nie, traktowana jest bowiem jako punkt wyjścia do wzmacniania pozycji wśród państw 
rozwijających się, co ma prowadzić z kolei do potwierdzenia roli wiarygodnego partne-
ra o globalnym oddziaływaniu. 

Momentem przełomowym dla urzeczywistnienia idei wspólnoty południowo-
amerykańskiej wokół Brazylii, pod wieloma względami, były rządy prezydenta Luiza 
Inácio Lula da Silva (2002-2011). Strategia tworzenia przez Lulę spójnej przestrzeni 
Ameryki Południowej opierała się przede wszystkim na środkach soft power oraz 
wzmacnianiu inicjatyw multilateralnych. Co ciekawe, o ile w praktyce Lula realizował 
potrzebę objęcia regionu brazylijskim przywództwem, w warstwie retorycznej unikał 
takich określeń, optując za „wpływami politycznymi bez przywództwa” (influencia 
política sin liderazgo)7. Tworząc skomplikowaną sieć powiązań instytucjonalnych w re-
gionie, nadano wówczas priorytet współpracy technicznej i finansowej oraz zacieśnia-
niu powiązań bilateralnych. Umacnianie pozycji regionalnego lidera towarzyszyło, 
a wręcz determinowało, budowanie wizerunku wiarygodnego i wpływowego gracza na 
płaszczyźnie globalnej. Kierunki te stanowiły dwa filary tej samej strategii mającej na 
celu wykorzystanie potencjału państwa, wspieranie rozwoju ekonomicznego i stworze-
nia istotnego bloku w negocjacjach międzynarodowych. 

Charakterystyczną cechą rządów Luli da Silva i dominujących w jego admini-
stracji autonomistów stało się równoważenie globalnych oraz regionalnych aspiracji 
Brazylii. Dilma Rousseff utrzymała ogólny kierunek polityki państwa wyznaczony 
przez poprzednika, aczkolwiek przeniosła główny nacisk w brazylijskiej strategii umac-
niania pozycji polityczno-gospodarczej Brazylii na płaszczyznę międzynarodową. Ame-
ryka Południowa stała się punktem wyjścia do rozważań o budowaniu przywództwa 
w szerszej perspektywie – wśród szeroko rozumianych państw Południa, w tym zwłasz-
cza z regionu Afryki. I choć koncepcja współpracy Sul-Sul nie jest nowa, obecne rządy 
nadają jej zupełnie specyficzny wymiar. Wydaje się również, że zanika delikatna rów-
nowaga utrzymywana pomiędzy globalnymi a regionalnymi ambicjami Brazylii – na 
niekorzyść tych drugich. Wyraźnie widać to na płaszczyźnie relacji ekonomicznych, 
gdzie Ameryka Południowa staje się zaledwie jednym z kilku kierunków wymiany han-
dlowej Brazylii, zdecydowanie nie najważniejszym.  

 

                     
7 G. Lechini, C. Giaccaglia, „El ascenso de Brasil en tiempos de Lula ¿Líder regional o jugador 
global?”, Revista Problemas de Desarrollo, octubre-diciembre 2010, 163 (41), s. 63. 
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Brazylia jako lider Ameryki Południowej 

Budowanie tożsamości międzynarodowej Brazylii w oparciu o Amerykę Połu-
dniową (sul-americanidade) wyznacza brazylijską politykę regionalną od co najmniej 
lat 90. XX wieku. Nie ogranicza się ono przy tym do warstwy symbolicznej, ale wzbo-
gacone zostało o szereg konkretnych instrumentów i mechanizmów służących podkre-
ślaniu przynależności do tej wspólnoty8. Zmierzając do wzmocnienia swojej pozycji 
w regionie, Brazylia systematycznie dążyła – w mniejszym lub większym stopniu – do 
konsolidacji przestrzeni geograficznej i geoekonomicznej, wykorzystując do intensyfi-
kacji relacji z Ameryką Południową m.in. współpracę państw Południa9. Polityka 
umacniania roli lidera Ameryki Południowej umożliwiła jednocześnie wyraźne zazna-
czenie obszaru szczególnego geopolitycznego oddziaływania brazylijskiej polityki10. 
Jednocześnie, koncept ten pozwala wykluczyć z tworzonej strefy wpływów Meksyk, 
z którym Brazylia rywalizuje nie tylko w kontekście tworzenia bloków regionalnych, 
ale także na płaszczyźnie globalnej (m.in. oba państwa dążą do uzyskania stałego człon-
kostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ)11. 

Pierwszą, wyraźną zapowiedzią wyodrębniania Ameryki Południowej jako 
jednostki geopolitycznej tworzonej wokół i przez Brazylię było zwołanie w 2000 roku, 
z jej inicjatywy, historycznego spotkania przywódców państw południowoamerykań-
skich do Brasilii. W dużej mierze przypieczętowano wówczas zgodę na konsensualne 
przywództwo (consensual leadership) Brazylii w regionie oparte na koordynacji, kon-
sultacji i dyskusji12 oraz hegemonii kooperatywnej (cooperative hegemony), czyli takich 
działaniach polityki zagranicznej, które przekonują potencjalnych partnerów, że leżą 
w ich interesie, aczkolwiek kreowane są zgodnie z interesami narodowymi Brazylii13. 

                     
8 L. Freitas Couto, „O horizonte regional do Brasil e a construção da América do Sul”, Revista 
Brasileira de Política Internacional”, 2007, nr 50 (1), s. 163. 
9 Myers określał ówczesne stanowisko Brazylii jako politykę państwa aspirującego do hegemonii 
(Estado aspirante a hegemônico) w kontekście regionalnym. M. Gomes Saraiva, „As estratégias 
de cooperação Sul-Sul nos Marcos da política externa brasileira de 1993 a 2007”, Revista 
Brasileira de Política Internacional, 2007, nr 50 (2), s. 47. 
10 P. R. de Almeida, „Lula’s Foreign Policy: Regional and Global Strategies”, w: J. L. Love, 
W. Baer (red.), Brazil under Lula: Economy, Politics, and Society under the Work-President, 
New York 2009, s. 177. 
11 W tym kontekście warto zauważyć, że niektórzy badacze dostrzegają meksykańskie próby 
redefinicji swojej tożsamości z latynoamerykańskiej na północnoamerykańską. Więcej na ten 
temat zob. S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2011, ss. 219-220 oraz M. Serrano, 
„Between Two Regions: The Scope and Limits of Mexico’s Cuspness”, w: M. Herzog, P. Robins 
(red.), The Role, Position and Agency of Cusp States in International Relations, Routledge 2014. 
12 S. W. Burges, Brazilian Foreign Policy after the Cold War, Gainsville 2009, ss. 54-59. 
13 S. W. Burges, „Consensual Hegemony: Theorizing Brazilian Foreign Policy after the Cold 
War”, International Relations, 2008, vol. 22, nr 1, ss. 65-84., T. Pedersen, „Cooperative 
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Szczyt z 2000 roku sygnalizował oficjalnie początek brazylijskiego projektu organizacji 
Ameryki Południowej jako odrębnego systemu geopolitycznego i wprowadzenia go na 
scenę międzynarodową. Jak stwierdził prezydent Fernando Henrique Cardoso (1995-
2002), był to „moment reafirmacji tożsamości Ameryki Łacińskiej jako regionu”, 
w którym „porozumienie o wolnym handlu pomiędzy Mercosul i Wspólnotą Andyjską 
stanie się kręgosłupem Ameryki Południowej pojmowanej jako rozszerzona przestrzeń 
ekonomiczna”14.  

Dla osiągnięcia zamierzonego celu działania Brazylii skoncentrowały się na 
dwóch równoległych wymiarach – potwierdzaniu tożsamości południowoamerykańskiej 
oraz tworzeniu podbudowy dla współpracy ekonomicznej na bazie dwóch wspomnia-
nych organizacji. W 2004 roku na trzecim spotkaniu przywódców południowoamery-
kańskich Mercosul oraz Wspólnoty Andyjskiej (Comunidad Andina, CAN) państwa 
członkowskie sformalizowały współpracę, powołując do życia Południowoamerykańską 
Wspólnotę Narodów (Comunidade Sul-Americana de Nações, CASA), która później 
przekształciła się w UNASUL – w dużej mierze postrzeganą jako alternatywę, o ile nie 
zagrożenie, dla dotychczasowych struktur regionalnej współpracy polityczno-
ekonomicznej. Brak członkostwa Stanów Zjednoczonych sprawia, że głównym moto-
rem organizacji staje się Brazylia zyskując bezprecedensową możliwość bezpośrednie-
go oddziaływania na kształtowanie krajobrazu politycznego Ameryki Południowej. 

Realizacja tej koncepcji nie była niczym innym niż powrotem do zakorzenio-
nego w brazylijskiej polityce przekonania o przeznaczeniu Brazylii do odgrywania 
istotnej roli w Ameryce Południowej – w przeciwieństwie do reszty kontynentu uzna-
wanej za strefę wpływów USA. Sama koncepcja Ameryki Południowej jako obszaru 
szczególnej aktywności Brazylii również ewoluowała – o ile w 2000 roku oznaczała ona 
przede wszystkim państwa Cono Sur, o tyle w latach kolejnych prezydent Lula rozsze-
rzył ją w kierunku północnym – o Gujanę czy Surinam15. Obecnie Brazylia zaznacza 
coraz wyraźniej swoją obecność także na obszarze Karaibów i Ameryki Środkowej, 
wkraczając tym samym do tradycyjnie pojmowanej strefy wpływów Stanów Zjedno-
czonych16. Wykorzystuje przy tym mechanizm dyplomacji etanolowej, wiążąc ze sobą 

                                                                                                           
Hegemony: Power, Ideas and Institutions in Regional Integration”, Review of International Stu-
dies, October 2002, vol. 28, issue 4, ss. 677-696. 
14 C. G. Poggio Teixeira, „Brazil and the Institutionalization of South America: From Hemisphe-
ric Estrangement to Cooperative Hegemony”, Revista Brazileira de Política Internacional, 2011, 
nr 54 (2), s. 203.  
15 Ibidem, s. 204. 
16 Brazylia jest coraz bardziej aktywna w regionie państw środkowoamerykańskich i karaibskich, 
aczkolwiek jej realne wpływy są ograniczone. Polityczne działania w tym obszarze można zatem 
rozpatrywać bardziej w kontekście zdobycia „przyczółka” w strategicznie istotnym basenie Mo-
rza Karaibskiego i potwierdzenia możliwości polityczno-gospodarczego oddziaływania państwa. 
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państwa uzależnione od dostaw taniego biopaliwa. Angażując się w organizację obszaru 
południowoamerykańskiego w oparciu o brazylijskie przywództwo, Itamaraty koncen-
trują się jednocześnie na dwóch równoległych płaszczyznach – aktywności politycznej 
i gospodarczej. Brazylia stopniowo przejmuje również inicjatywę w organizacji nowej 
przestrzeni bezpieczeństwa regionalnego, stając się gwarantem stabilności regionu. 

Polityczna aktywność Brazylii w regionie 

Jako państwo pretendujące do roli politycznego lidera, Brazylia stopniowo 
przejęła funkcję regionalnego mediatora promującego rozwiązywanie sporów wśród 
państw południowoamerykańskich środkami pokojowym. Swoistym kompromisem 
pomiędzy zasadą nieinterwencji, stanowiącej ważne spoiwo systemu międzyamerykańs-
kiego, a politycznym zaangażowaniem Brazylii są stosowane w praktyce w brazylijskiej 
polityce zagranicznej zasady não intervenção i não indiferença (non intervention with-
out indifference). Można również traktować ją jako nową interpretację zasady nieinter-
wencji, która w praktyce dyplomatycznej przyjmuje postać mediacji w czasie konflik-
tów, czy pomocy humanitarnych i wykorzystywana jest jako dyplomatyczne uzasadnie-
nie brazylijskiego zaangażowania w rozwiązywanie kryzysów politycznych i społecz-
nych w innych państwach17. 

W kontekście regionalnych zagrożeń bezpieczeństwa jednym z najbardziej nie-
stabilnych obszarów w Ameryce Łacińskiej są państwa andyjskie. Brazylia przywiązuje 
zatem szczególną wagę do utrzymania w nich spokoju, o czym może świadczyć jej za-
angażowanie w rozwiązywanie kolejnych kryzysów politycznych, takich jak chociażby 
konflikt peruwiańsko-ekwadorski, paragwajsko-boliwijski, czy też wyciszanie kontro-
wersji związanych z militarnym zaangażowaniem USA w konflikt wewnętrzny w Ko-
lumbii. Brazylia przewodziła także Grupie Przyjaciół Wenezueli (Grupo de Amigos da 
Venezuela) działającej na rzecz ustabilizowania sytuacji wewnętrznej w tym państwie, 
a także – wraz z Argentyną – zaangażowała się w rozwiązywanie kryzysu boliwijskiego 
w 2011 roku. Pomimo krytyki ze strony społeczeństwa, Brazylia zaoferowała także azyl 
polityczny obalonemu w 2005 roku prezydentowi Ekwadoru – Lucio Gutierrezowi18.  

Istotnym kanałem brazylijskiej aktywności jest Mercosul, traktowany przez 
Brazylię nie tylko jako tradycyjne ugrupowanie integracji ekonomicznej, ale także me-
chanizm politycznego oddziaływania na region. Wymiar ten realizowany jest m.in. 
dzięki podpisanemu w 1998 roku protokołowi z Ushuaia, wprowadzającemu „klauzulę 
demokratyczną”, przewidującą zastosowanie sankcji przeciwko państwom nieprzestrze-
                     
17 K. Ekström, L. M. Alles, „Brazilian Foreign Policy under Lula: From Non-intervention to Non-
indifference”, Political Perspectives, 2012, vol. 6 (2), ss. 9-29. 
18 Prezydent L. Gutiérrez ostatecznie odrzucił ofertę Brazylii. 
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gającym rządów prawa, czy też Parlamentowi Mercosul, funkcjonującemu od 2007 roku 
w Montevideo.  

Brazylia przyczynia się do stabilizacji regionu i umacniania swojej pozycji po-
litycznej nie tylko na poziomie organizacji międzynarodowych, ale także dzięki „pracy 
u podstaw”. Brazylijscy doradcy polityczni, słynący ze swej skuteczności, bywają bez-
pośrednio zaangażowani w kształtowanie panoramy politycznej regionu, szczególnie 
w państwach andyjskich19. Dzięki ich sugestiom przemówienia Hugona Chaveza stały 
się w ostatnich latach rządów mniej nacechowane ideologicznymi frazesami antagoni-
zującymi rzeczywistość międzynarodową, a częściej odwołującymi się do emocji i pro-
blemów obywateli. Podczas kampanii Ollanty Humali w Peru również doprowadzili oni 
do znacznego złagodzenia retoryki przyszłego prezydenta, ograniczenia frakcji radykal-
nej w partii i ocieplenia jego wizerunku. Nie sposób przy tym nie zauważyć związku 
pomiędzy wkładem brazylijskich konsultacji politycznych do zwycięstwa w wyborach 
a zawartym porozumieniem o współpracy energetycznej i zgodą Peru na budowę dwóch 
międzyoceanicznych autostrad. 

Ważnym instytucjonalnym elementem potwierdzania regionalnego przywódz-
twa Brazylii stała się konsolidacja i rozszerzenie kompetencji CASA. W 2008 roku 
przekształciła się ona w UNASUL, stając się głównym kanałem współpracy wielo-
stronnej w regionie. Jest ona również ważnym mechanizmem podkreślającym regional-
ny wymiar polityki zagranicznej Brazylii. Jednocześnie niski stopień instytucjonalizacji 
Unii pozwala Brazylii na zachowanie dużego stopnia autonomii polityki wobec państw 
latynoamerykańskich, a brak konkretnych zobowiązań ekonomicznych ułatwia kształ-
towanie strategii ekonomicznej bez ograniczeń typowych dla Mercosul czy Wspólnoty 
Andyjskiej.  

Konsolidacja Ameryki Południowej jako aktora politycznego stanowi istotny 
krok na drodze do pogłębienia integracji obszaru latynoamerykańskiego. W 2008 roku 
prezydent Lula da Silva zwołał do Costa do Sauípe (Bahía, Brazylia) multiszczyt Mer-
cosul, UNASUL, Grupy z Rio a także po raz pierwszy od uzyskania niepodległości 
zgromadził przedstawicieli wszystkich państw latynoamerykańskich i karaibskich 
(Cumbre de América Latina y el Caribe, CALC). W 2010 roku zapadła decyzja o insty-
tucjonalizacji nawiązanej współpracy, która doprowadziła do powstania Wspólnoty 
Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (Comunidade de Estados Latino-Americanos 
e Caribenhos, CELAC) - największej płaszczyzny dialogu politycznego w regionie, po-

                     
19 Brazylijscy doradcy polityczni stają się stopniowo silną „marką eksportową” państwa. 
Angażowani są do wielu kampanii politycznych w regionie a ich skuteczność przekłada się 
w dużym stopniu na umacnianie brazylijskiej pozycji w najbliższym otoczeniu. Mar Guinot 
Aguado, Brazil: Playing Chess in Latin America, Council on Hemispheric Affairs, 6.08.2012, 
http://www.coha.org/brazil-playing-chess-in-latin-america/. 
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strzeganej wręcz w kategoriach poważnej alternatywy dla Organizacji Państw Amery-
kańskich (OPA).  

Brazylia jako motor rozwoju gospodarczego 

Gospodarka Brazylii – jej wyniki ekonomiczne oraz potencjał – w dużej mie-
rze kształtuje relacje ekonomiczne w regionie. Od 2011 roku, kiedy wyprzedziła Wielką 
Brytanię, jest szóstą gospodarką świata i pomimo pewnego spowolnienia tempa rozwo-
ju, Brazylia pozostaje istotnym katalizatorem rozwoju ekonomicznego regionu, syste-
matycznie potwierdzając nie tylko przewagę ekonomiczną, ale przede wszystkim moż-
liwości gospodarczego i finansowego oddziaływania.  

Już powołanie do życia Mercosulu w 1991 roku można rozpatrywać jako część 
strategii wzmocnienia pozycji Brazylii w Ameryce Południowej, pojmowanej jako od-
rębna całość i uniknięcia tym samym wchłonięcia jej przez system regionalny. Mercosul 
miał być alternatywnym biegunem oddziaływania w zachodniej hemisferze, z jednej 
strony ograniczającym możliwości ekspansji ekonomicznej Stanów Zjednoczonych, ale 
z drugiej instrumentem mającym pomóc zorganizować przestrzeń południowoamery-
kańską20.  

Jedną z pierwszych inicjatyw gospodarczych Brazylii w regionie była idea 
utworzenia Południowoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (Área de Libre Comer-
cio Suramericano, ALCSA) zaproponowana w 1993 roku przez prezydenta Itamara 
Franco na VII Spotkaniu na Szczycie Grupy z Rio. W założeniu miała to być inicjatywa 
komplementarna wobec Mercosul, a jednocześnie zapewniającą „kontynentalną bazę” 
dla ekspansji gospodarczej Brazylii w obliczu ofensywy ekonomicznej USA i promo-
wanej przez nie Strefy Wolnego Handlu Ameryki Północnej (North American Free Tra-
de Agreement, NAFTA). ALCSA – mimo szeroko zarysowanych ram geograficznego 
członkostwa – nie obejmowała państw karaibskich, ALADI (Asociación Latinoameri-
cana de Integración, Stowarzyszenia Integracji Latynoamerykańskiej) z Meksykiem 
oraz Kubą, czy też Wspólnoty Andyjskiej z Gujaną i Surinamem. Pomimo iż nie udało 
się jej zrealizować w latach 90., zapowiadała ona nie tylko ambicje ekonomiczne Brazy-
lii (przewidującą integrację szerszą niż w ramach Mercosul), ale także preferencje geo-
graficzne bezpośredniego zaangażowania gospodarczego – Amerykę Południową. 
W tym samym kontekście można rozpatrywać blokowanie koncepcji Strefy Wolnego 
Handlu Obu Ameryk (Free Trade Area of the Americas, FTAA) promowanej w za-

                     
20 C. G. Poggio Teixeira, Brazil…, op. cit., s. 192. 
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chodniej hemisferze przez Waszyngton21. Ideę ALCSA zinstytucjonalizowano ostatecz-
nie w 2004 roku poprzez powołanie do życia Wspólnoty Narodów Południowoamery-
kańskich (Comunidade Sul-Americana de Nações, CASA), która w 2007 roku prze-
kształciła się w Unię Narodów Południowoamerykańskich.  

Gospodarczy wymiar polityki realizowanej przez administrację Luli da Silva 
nadał stosunkom z państwami regionu specyficzny charakter. O ile w relacjach z kraja-
mi rozwijającymi się z innych regionów świata koncentrowano się na wymianie techno-
logii i tworzeniu wspólnego frontu na forum międzynarodowym, o tyle w przypadku 
państw latynoamerykańskich priorytetowe znaczenie nadano kooperacji technicznej 
i finansowej. Stąd liczne projekty rozwoju infrastruktury regionu czy też aktywność 
kredytowa BNDES (O Banco Nacional de Desenvolvimiento, Narodowy Bank Rozwo-
ju). IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) 
jest jedną z pierwszych inicjatyw brazylijskich o charakterze mechanizmu koordynacji 
działań dwunastu państw południowoamerykańskich ukierunkowanych na tworzenie 
wspólnej agendy projektów integracji infrastrukturalnej w dziedzinie transportu, komu-
nikacji oraz energii. Od 2011 roku została włączona w skład Południowoamerykańskiej 
Rady Infrastruktury i Planowania (Consejo Suramericano de Infraestructura y Planea-
miento, COSIPLAN), koordynującej i pogłębiającej regionalne polityki infrastruktural-
ne w ramach UNASUL.  

Rozwój infrastruktury, traktowany przez Brazylię m.in. jako warunek sine qua 
non pogłębiania regionalnej integracji ekonomicznej, odgrywa coraz większą rolę także 
w działalności BNDES, w którym powołano specjalny departament odpowiedzialny za 
finansowanie projektów infrastrukturalnych w Ameryce Południowej, w tym m.in. 
w Boliwii, Peru czy Argentynie. Brazylia stopniowo przejęła również rolę regionalnego 
płatnika, o czym może świadczyć powołanie w 2005 roku do życia Funduszu na rzecz 
Zbieżności Strukturalnej w ramach Mercosul (O Fundo para a Convergência Estrutural 
do Mercosul, Focem), wspierającego projekty rozwojowe w regionie, a finansowanego 
w większości przez Brazylię.  

Pomoc techniczna obejmuje także tzw. dyplomację etanolową i podpisywanie 
umów z państwami regionu zależnymi od dostaw energii. Jak wspomniano, szczegól-
nym adresatem tego typu działań są zwłaszcza kraje środkowoamerykańskie oraz kara-
ibskie. Jednocześnie Brazylia z odbiorcy pomocy międzynarodowej, staje się coraz czę-

                     
21 Brazylia wykorzystała Mercosul jako główny instrument blokujący koncepcję FTAA. Podczas 
IV Szczytu Ameryk w Mar del Plata w 2004 roku spośród trzydziestu czterech uczestników – 
dwudziestu dziewięciu było gotowych wyrazić zgodę na promowaną przez USA strefę wolnego 
handlu państw amerykańskich. Sprzeciw czterech członków Mercosul oraz Wenezueli w dużej 
mierze zadecydował o odrzuceniu projektu USA. Niewątpliwie dużą rolę odegrał fakt, że wymie-
nione państwa wypracowywały ponad 70% PKB całego regionu.  
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ściej jej dawcą – największymi beneficjentami brazylijskiego wsparcia humanitarnego 
są m.in. Kuba, Haiti oraz Honduras. 

Wśród innych dziedzin regionalnego zaangażowania Brazylii można wymienić 
powstały w 2001 roku fundusz południowoamerykański mający na celu stymulowanie 
rozwoju współpracy naukowej i technologicznej w regionie – Prosul w ramach Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia do Brasil. Integrującą rolę Brazylii widać również 
w projektach edukacyjnych – wraz z państwami sąsiednimi rozwija wiele inicjatyw 
zwalczających analfabetyzm, ustanawiających programy stypendialne oraz ułatwiające 
dostęp do edukacji. Na polu integracji kulturalnej można wymienić chociażby działal-
ność brazylijskiego TV Brasil Internacional (wcześniej O Canal Integración), prezentu-
jącego „południowoamerykańską wizję” (czyli w dużej mierze brazylijską) wydarzeń 
międzynarodowych oraz promującego różnorodność kulturową regionu. 

Brazylia i nowe koncepcje bezpieczeństwa regionalnego 

Brazylia aktywnie włączyła się również w tworzenie nowej architektury bez-
pieczeństwa w regionie, akceptując koncepcję bezpieczeństwa wielowymiarowego OPA 
oraz nową rolę regionalnych sił zbrojnych. Mimo wyrażenia solidarności z USA po za-
machach na World Trade Center z 2001 roku, Brazylia odmówiła bezpośredniego 
udziału w zbrojnych działaniach antyterrorystycznych u boku Stanów Zjednoczonych 
oraz zdecydowanie sprzeciwiła się przeniesieniu „wojny z terrorem” na terytorium 
Ameryki Południowej. Podkreślając społeczno-gospodarcze podłoże problemów regio-
nu, odrzucono promowaną przez Stany Zjednoczone koncepcję narkoterroryzmu, nie 
godząc się na stworzenie regionalnej listy ugrupowań terrorystycznych, a także konse-
kwentnie krytykując amerykańskie zaangażowanie w konflikt wewnętrzny w Kolumbii 
i idącą za tym militaryzację problemu. Brazylijska polityka bezpieczeństwa, także w 
wymiarze regionalnym, zaktywizowała się w czasie kadencji Luli da Silva. W 2004 ro-
ku Brazylia przejęła dowództwo MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la stabi-
lisation en Haïti, Misja Stabilizacyjna Narodów Zjednoczonych na Haiti)22. Jest pierw-
szym państwem z obszaru Ameryki Łacińskiej, któremu przydzielono tak odpowie-
dzialne zadanie, co potwierdza uznanie ambicji międzynarodowych państwa oraz rosną-
cej roli w regionie (również w kontekście relacji międzyamerykańskich). 

W obliczu stopniowej deprecjacji systemu zbiorowego bezpieczeństwa zachod-
niej hemisfery zbudowanego w oparciu o TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia 

                     
22 Począwszy od 1948 roku Brazylia uczestniczyła w 33 misjach ONZ. W 2011 roku brazylijska 
flota objęła m.in. dowodzenie morskiej jednostki do zadań specjalnych Maritime Task Force 
w ramach Tymczasowych Sił Zbrojnych ONZ w Libanie (UNIFIL, United Nations Interim Force 
in Lebanon). 
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Recíproca, Międzyamerykański Traktat o Pomocy Wzajemnej), Brazylia stawia na bu-
dowę nowej architektury bezpieczeństwa. Z jej inicjatywy, w 2008 roku w ramach 
UNASUL powołano do życia Południowoamerykańską Radę Obrony (Conselho de De-
fesa Sul-Americano, CDS). Jest to pierwszy wielostronny projekt państw południowo-
amerykańskich w dziedzinie bezpieczeństwa, który doczekał się realizacji. Według De-
klaracji z Santiago do najważniejszych jej celów należą: umocnienie zasady nienaru-
szalności terytorialnej oraz idei Ameryki Południowej jako strefy pokoju stanowiącej 
podstawę dla stabilizacji demokratycznej oraz integralnego rozwoju regionu, stworzenie 
tożsamości południowoamerykańskiej w dziedzinie obrony uwzględniającej zróżnico-
wanie subregionalne, ustanowienie wspólnej polityki obronnej, a także integrację prze-
mysłów zbrojeniowych. CDS wskazuje wyraźnie na wiodącą rolę Brazylii w tej dzie-
dzinie jako głównego regionalnego mediatora w pokojowym rozwiązywaniu konfliktów 
oraz inicjatora współpracy w tej dziedzinie. Pojmowana jest również jako kolejny krok 
na drodze do uzyskania przez Brazylię stałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa 
ONZ23. W kontekście marazmu TIAR, CDS wydaje się atrakcyjną alternatywą dla pań-
stw regionu. Jej powołanie rozpatrywane bywa również jako odpowiedź na narastającą 
krytykę, że w kwestiach bezpieczeństwa Brazylia ogranicza się do Mercosul. Z drugiej 
strony jest ona także egzemplifikacją regionalnych ambicji państwa, mających stanowić 
trampolinę do wzrostu pozycji międzynarodowej państwa.  

Aktywność Brazylii w tej dziedzinie świadczy o istotnej emancypacji regionu 
i zakończeniu dominacji USA w kształtowaniu regionalnego systemu bezpieczeństwa. 
Rosnącą autonomię Brazylii w tej dziedzinie widać m.in. w blokowaniu amerykańskich 
działań zbrojnych w Kolumbii czy też prób rozciągnięcia wojny z terroryzmem na za-
chodnią hemisferę. Jednocześnie Brazylia przejęła na siebie także rolę pośrednika 
w działaniach antynarkotykowych USA w Boliwii, po wydaleniu z tego państwa jedno-
stek DEA (Drug Enforcement Administration, Agencja Wykonawcza ds. Narkotyków) 
w 2008 roku stając się czynnikiem w dużej mierze stabilizującym międzyamerykańską 
współpracę dotyczącą bezpieczeństwa regionalnego. 

Lider czy primus inter pares? 

Rosnąca rola Brazylii w regionie – umacnianie jej pozycji politycznej, gospo-
darczej czy też wpływów na kształtowanie regionalnej struktury bezpieczeństwa – nie 
oznacza jednak gwarancji bezwarunkowego poparcia ze strony państw sąsiednich. 
Ameryka Południowa korzysta z brazylijskiego doradztwa politycznego, wsparcia tech-
nicznego oraz pomocy gospodarczej, ale jednocześnie obawia się ofensywnej polityki 

                     
23 C. Brigagãõ, Brasil…, op. cit., s. 87. 
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Brazylii, widząc w niej przejawy imperializmu i potencjalne zagrożenie dla własnej po-
zycji. Percepcja Brazylii w regionie jest co najmniej ambiwalentna, ponieważ jednocze-
śnie bywa ona krytykowana za tendencje hegemoniczne oraz za unikanie pełnej odpo-
wiedzialności związanej z przywództwem w regionie i traktowanie go jedynie jako 
trampolinę do realizacji jej międzynarodowych aspiracji. Zarzuca się jej, iż inicjowane 
przez nią projekty nastawione są przede wszystkim na zapewnienie korzyści Brazylii, 
a ona sama angażuje się wybiórczo w rozwiązywanie problemów regionu24. Mimo iż 
Brazylia posiada potencjał przemawiający za uznaniem jej przywódczej roli w regionie, 
nasilają się głosy, że jest raczej liderem niechętnie ponoszącym koszty sprawowania 
hegemonii regionalnej25. Zaangażowanie Brazylii w realizację projektów w państwach 
regionu budzi również kontrowersje, o czym może świadczyć rosnące zaniepokojenie 
społeczności lokalnych podczas budowy dróg w Gujanie, eksploatowania kopalni 
w Argentynie czy też elektrowni wodnych w Ekwadorze26. Nie wszystkie przedsięwzię-
cia kończą się sukcesem, jak chociażby próby przywrócenia do władzy prezydenta Ma-
nuela Zelayi w Hondurasie.  

Sytuacja ta sprawia, że pomimo zainwestowania olbrzymich środków finanso-
wych oraz aktywności politycznej, Brazylia nie może również liczyć na pełne poparcie 
regionu na swojej drodze do stałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, gdzie 
konkuruje m.in. z Meksykiem. Niemożność uzyskania poparcia dla wspólnego kandy-
data oraz ścierające się partykularne cele państw regionu, ujawniają z całą mocą pęk-
nięcia w brazylijskiej strategii rozciągnięcia nad Ameryką Południową przywództwa 
politycznego. Na płaszczyźnie ekonomicznej dynamicznie rozwijający się Sojusz Pacy-
fiku (Alianza del Pacífico) również zostawia w tyle pogrążony od lat w stagnacji Mer-
cosul (wskaźniki wzrostu PKB w Meksyku w 2011 oraz 2012 roku wyniosły 3,9%, 
podczas gdy w Brazylii było to odpowiednio 2,7 oraz 0,09%)27. Jednocześnie dynamika 
rozwoju ekonomicznego Meksyku sprawiła, że coraz poważniej zaczęto mówić o nim 
jako o gospodarce wyłaniającej się28, odbierając tym samym Brazylii miano jedynego 
dotychczas w regionie emerging market.  

                     
24 L. Ferreira, Brazil’s Foreign Policy Ambitions and Global Geopolitics, Council on Hemispheric 
Affairs, August 27, 2013, http://www.coha.org/brazil-foreign-policy-and-global-geopolitics/. 
25 A. Varas, Brazil in South America: from Indifference to Hegemony, http://www.fride.org. 
26 S. Romero, „Brazil’s Long Shadow Vexes Some Neighbors”, The New York Times, 4.11.2011, 
http://www.nytimes.com/2011/11/05/world/americas/brazils-rapidly-expanding-influence-wor-
ries-neighbors.html?_r=0. 
27 L. Ferreira, Brazil’s…, op. cit. 
28 J. O’Neill, który w 2001 roku ukuł akronim BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny) dla określe-
nia gospodarek wyłaniających się, obecnie mówi o państwach MINT (Meksyk, Indonezja, Nige-
ria, Turcja), uważając je za gospodarki przyszłości. J. O’Neill, „México y los países MINT ¿nue-
vos gigantes económicos?”, BBC, 6 styczeń 2014, http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/-
01/140106_economia_paises_mint_mexico_vj_nc.shtml. 
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Brazylia bywa postrzegana jako skuteczny adwokat, działający na rzecz przy-
znania Ameryce Południowej pozycji wiarygodnego partnera w międzynarodowych sto-
sunkach politycznych i gospodarczych. Umacnia jednocześnie swoje wpływy w Afryce 
oraz w Azji, stając się niekwestionowanym liderem świata rozwijającego się, co po-
twierdza m.in. brazylijska aktywność na forum organizacji międzynarodowych29. Trzy 
podstawowe platformy zaangażowania Brazylii w regionie to Mercosul, UNASUL 
i CELAC. Podczas gdy Mercosul konsoliduje sojusz Brazylii z Argentyną i Wenezuelą, 
UNASUL spina geopolitycznie przestrzeń południowoamerykańską. W tym ujęciu, 
CELAC jest natomiast forum, na którym wyraźnie zaznaczają się regionalne wpływy 
Brazylii i który podkreśla autonomiczny charakter brazylijskiej politycznej wizji regio-
nu, stanowiącej w pewnym sensie alternatywę dla systemu międzyamerykańskiego. 

Na fundamencie tej strategii, czyli przywództwie regionalnym, pojawiają się 
poważne rysy. Kwestionowanie dominującej roli Brazylii przez państwa południowoa-
merykańskie podważa jej wiarygodność jako międzynarodowego reprezentanta intere-
sów nie tylko regionu, ale państw rozwijających się w ogóle. Nie zmienia to faktu, że 
rządy południowoamerykańskie krytykujące hegemonistyczną pozycję Brazylii, chętnie 
korzystają z brazylijskiej pomocy finansowej, czy też wsparcia technicznego oraz odda-
ją jej inicjatywę polityczną i gospodarczą. Alternatywą dla kupowania lojalności państw 
regionu wydaje się być wspomniana hegemonia konsensualna jako rozwiązanie będące 
kompromisem pomiędzy trudną do zaakceptowania przez państwa południowoamery-
kańskie hegemonią tradycyjną a faktycznym odgrywaniem przez Brazylię przywódczej 
roli w regionie.  

W efekcie, entuzjazm Brazylii dla integracji polityczno-ekonomicznej jako ha-
sła-klucza w brazylijskiej polityce regionalnej, promowanej szczególnie intensywnie 
przez administrację Lula da Silva, został zastąpiony przez mieszaną strategię rządów 
Dilmy Rousseff, koncentrującą się na zachowaniu własnych interesów i ostrożnym po-
twierdzaniu przywódczej roli w regionie w mniej sprzyjającym środowisku gospodar-
czym30. Jak pokazuje rzeczywistość, Brazylia z sukcesem manewruje w tak wrażliwym 
środowisku, tworząc spójne koncepcje nie tylko wzmacniania swojej pozycji międzyna-
rodowej, ale także działając na rzecz dowartościowania Ameryki Południowej na płasz-
czyźnie globalnej. 
 
 
 

                     
29 W 2014 roku Brazylijczycy stali m.in. na czele FAO (José Graziano da Silva) oraz WTO 
(Roberto Azevedo). 
30 S. Gratius, M. Gomes Saraiva, Continental Regionalism…, op. cit., s. 10.  
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