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RESUMO 

A presente Dissertação de Mestrado é resultado de uma investigação sobre o 
Complexo de Segurança Regional que está implicado nas discussões sobre defesa 
e segurança na América do Sul, mais especificamente a partir da criação do 
Conselho de Defesa Sul-Americano, no âmbito da UNASUL (União das Nações Sul-
Americanas). A UNASUL é um projeto de integração sul-americana que foi criado 
em 2008, a partir da assinatura do Tratado Constitutivo da UNASUL, e que teve 
como signatários doze países sul-americanos: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 
Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. 
Assim, discute-se se há um novo modelo de Complexo Regional de Segurança na 
América do Sul, implicado na criação e na atuação do Conselho de Defesa Sul-
Americano. Para a análise, utilizou-se a Teoria dos Complexos Regionais de 
Segurança, criada pelos teóricos vinculados à Escola de Copenhague Barry Gordon 
Buzan e Ole Waever, uma teoria que enfatiza a dimensão regional e que ganhou 
proeminência nas discussões internacionais sobre defesa e segurança, em especial 
a partir das últimas décadas do século XX (num contexto pós-Guerra Fria), devido 
às mudanças nas dinâmicas de defesa e de segurança, com o fim das disputas 
bipolares (tendo como principais atores os Estados Unidos e a ex-União Soviética) e 
a intensificação de processos de integração regional. A análise realizada está 
fundamentada, empiricamente, nas ações realizadas pelo Conselho de Defesa Sul-
Americano, no período entre 2009 e 2015, registradas essas ações no conjunto de 
documentação (atas, regimentos, estatutos, comunicados, informes, declarações 
etc.) que foram disponibilizadas através do Repositório Digital da UNASUL. Através 
do registro e da análise das ações realizadas pelo referido Conselho de Defesa, a 
Dissertação analisa as concepções de defesa e de segurança que orientam o 
processo integrativo da UNASUL, os esforços no sentido da criação e da legitimação 
de uma identidade sul-americana no que diz respeito à defesa e segurança 
regionais. Mas, acima de tudo, analisa o Complexo Regional de Segurança que se 
configurou a partir da UNASUL, definindo-o como um “tipo extra”, a partir da 
denominação de Buzan e Waever, na medida em que sua dinâmica não se identifica 
com a presença de uma potência regional com atuação proeminente em nível global. 
Mesmo com a presença de um País com maior expressão econômica, tanto regional 
quanto internacional, como é o caso do Brasil, e mesmo com os esforços dos 
governos brasileiros no sentido de inserir o País nos principais centros internacionais 
de decisão, a natureza e a implementação das ações no âmbito da UNASUL 
impulsionaram discussões sobre defesa e segurança regionais na América do Sul a 
partir de uma perspectiva de construção de uma comunidade de segurança. 

Palavras-Chave: Integração Regional; União das Nações Sul-Americanas – 

UNASUL; Complexo Regional de Segurança; Conselho de 

Defesa Sul-Americano – CDS. 
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ABSTRACT 

This study is the result of an investigation on the Regional Security Complex that is 
involved in the discussions on defense and security in South America, specifically 
since the creation of the South American Defense Council within UNASUR (Union of 
South American Nations). UNASUR is a South American integration project that was 
created in 2008, from the signature of the Constituent Treaty of UNASUR, which was 
signed by twelve South American countries: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay and Venezuela. 
Thus, it is discussed if there is a new model of Regional Complex of Security in 
South America, implicated in the creation and action of the Council of South 
American Defense. For the analysis, the Theory of Regional Security Complexes, 
created by the theorists bound to the Copenhagen School Barry Gordon Buzan and 
Ole Waever, that emphasizes the regional dimension and that has gained more 
proeminence in international discussions on defense and security, especially from 
the last decades of the twentieth century (in a post-Cold War context), due to 
changes in defense and security dynamics, the end of the bipolar conflict (with the 
United States and the former Soviet Union as its main actors) and intensification of 
the regional integration processes. The analysis carried out is based, empirically, on 
the actions taken by the South American Defense Council between 2009 and 2015, 
registered these actions in the set of documentation (minutes, regiments, statutes, 
Reports, declarations, etc.) that were made available through the Digital Repository 
of UNASUR. Through the registration and analysis of the actions carried out by the 
Defense Council, this study analyzes the concepts of defense and security that guide 
the integrative process of UNASUR, the efforts to create and legitimize a South 
American identity in which regional security and defense. But, above all, it is 
analysed the Regional Security Complex that has been configured from UNASUR, 
classifying it as an extra type, based on the definition made by Buzan and Waever, 
since in its dynamics it is not identified a regional power that acts in a global level. 
Even with the presence of a country with greater economic expression, both 
regionally and internationally, as is the case of Brazil, and even with the efforts of the 
Brazilian governments in order to introduce the country in the main international 
decision centers, the nature and the implementation of the actions within UNASUR 
led to discussions on regional defense and security in South America from a 
perspective of building a security community. 

Keywords: Regional Integration; Union of South American Nations – UNASUR; 
Regional Security Complex; South American Defense Council – SDC.  
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1 INTRODUÇÃO 

Esta dissertação de Mestrado é resultado de uma investigação sobre o 

Complexo de Segurança Regional que está implicado nas discussões sobre defesa 

e segurança na América do Sul, mais especificamente a partir da criação do 

Conselho de Defesa Sul-Americano, no âmbito da UNASUL (União das Nações Sul-

Americanas). A UNASUL é um projeto de integração sul-americana que foi criado 

em 2008, a partir da assinatura do Tratado Constitutivo da UNASUL, e que teve 

como signatários doze Países sul-americanos: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 

Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. 

O estudo realizado atentou, por um lado, para o processo histórico de 

discussão e de formulação de uma política de cooperação na área de defesa e de 

segurança na América do Sul, numa conjuntura histórica (período pós-guerra fria) 

caracterizada: pelo abrandamento da rigidez do Sistema Internacional (SI), 

decorrente do término da disputa bipolar (Estados Unidos X Ex-União Soviética); 

pela intensificação de processos de integração transnacional na América do Sul 

(MERCOSUL – Mercado Comum do Sul; CAN – Comunidade Andina das Nações); 

pela participação do Brasil num grupo político de cooperação formado por Países de 

diferentes partes do Planeta e sem a presença dos Estados Unidos (como é o caso 

do BRICS, sigla utilizada como referência à política de cooperação estabelecida por 

Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul); pela inexistência de conflitos militares 

na América do Sul; pela proeminência de fenômenos de segurança que desafiam os 

Estados nacionais sul-americanos, tais como o tráfico de drogas, a pobreza extrema, 

o crescimento populacional desordenado e a questão ambiental (FAGUNDES, 

2012). 

Mas, por outro lado, o estudo se ocupou com a própria discussão teórica dos 

modelos de Complexos Regionais de Segurança. Uma reflexão teórica que, ainda 

que não relativize os problemas globais de defesa e de segurança, enfatiza um 

“meio-termo” entre o sistema global e os Estados Nacionais, atribuindo, portanto, 

importância às relações que se estabelecem entre diferentes Estados Nacionais na 

análise de contextos históricos de segurança e, mesmo, de percepções de ameaças 

em nível internacional (FUCCILLE, REZENDE, 2013). 

É a partir dessa perspectiva, também, que se inseriram as preocupações dos 

Países membros da UNASUL com temáticas relacionadas à defesa e à segurança e 
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à própria criação de um Conselho Regional de Segurança. Preocupações que se 

objetivaram, não sem tensões, na criação do Conselho de Defesa Sul-Americano 

(CDS), uma iniciativa “inovadora de cooperação militar” na América do Sul, 

marcando uma “inflexão na tendência, verificada durante a Guerra Fria, de 

estruturação da cooperação militar coletiva no Hemisfério em torno dos EUA” 

(ABDUL-HAK, 2013, p. 19). 

Desde a sua criação, o Conselho de Defesa Sul-Americano provocou um 

amplo debate acerca de seus objetivos e de sua própria natureza. Assim, por 

exemplo, durante o processo de “articulação e negociação” do Conselho, pelo 

menos três visões sobre os objetivos do mesmo ficaram evidenciadas: a visão 

defendida pelo governo brasileiro, que “defendeu que o CDS articulasse medidas de 

criação e fortalecimento da confiança mútua, intercâmbio de militares em curso de 

formação e [...] a integração industrial em defesa” (ABDUL-HAK, 2013, p. 20); a 

visão defendida pelo governo venezuelano, que “ressaltou seu sentido de 

insegurança frente a ameaças de fora da região, defendendo uma aliança de defesa 

coletiva” (ABDUL-HAK, 2013, p. 20); e a visão do governo colombiano, que “insistiu 

no tratamento, no âmbito de um eventual CDS, do combate às narcoguerrilhas e 

terrorismo” (ABDUL-HAK, 2013, p. 20). 

Mais do que uma discussão sobre os objetivos de um Conselho de Defesa, o 

debate estabelecido entre as representações diplomáticas dos Países signatários da 

UNASUL é expressão das controvérsias que estavam presentes entre os diferentes 

Países latino-americanos em torno do próprio modelo do sistema regional de defesa 

e de segurança que se pretendia para a América do Sul. Não se pode esquecer que, 

em especial a partir da Segunda Guerra Mundial, toda a América do Sul esteve 

integrada ao projeto norte-americano de defesa e de segurança para a Região, 

relativizando-se, nesse sentido, a importância das particularidades sul-americanas 

em favor de uma “concepção geoestratégica e geoeconômica das Américas como 

um único continente”, “liderado” pelos Estados Unidos (CABRAL, 2010, p. 2). 

Se essa herança histórica de relação da América do Sul com os Estados 

Unidos problematiza a proposta de um “sistema regional de defesa e de segurança”, 

capaz de ser articulado a partir das particularidades históricas dos Países sul-

americanos e não necessariamente a partir de uma “agenda universal” construída a 

partir dos interesses predominantes de uma potência mundial (como é o caso dos 

Estados Unidos), é preciso notar, também, que a própria constituição da UNASUL, 
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integrando todos os Países da América do Sul, não autoriza uma visão 

homogeneizadora da região. Assim, por exemplo, enquanto na região andina “a 

presença de antagonismos políticos, territoriais e econômicos envolvendo Países 

vizinhos como Colômbia, Equador e Venezuela têm produzido animosidades 

latentes, colocando em xeque a própria estabilidade regional” (RODRIGUES, 2015, 

p. 2), na região do Cone Sul não há um histórico desse tipo de antagonismo e de 

conflito. 

É nesse sentido, portanto, que a presente Dissertação de Mestrado resultou de 

uma investigação que objetivou não somente analisar as diferentes visões de 

sistemas regionais de segurança presentes entre os Países signatários da UNASUL, 

mas, principalmente, qual o modelo de sistema regional de segurança que se tornou 

hegemônico no processo histórico que resultou na criação do Conselho de Defesa 

Sul-Americano. 

É importante, desde já, registrar que ainda durante o século XX os estudos 

sobre Sistemas Regionais de Segurança ganharam destaque no contexto 

internacional. As operações militares que ocorreram na 2ª Guerra Mundial 

permitiram que fossem elaborados conceitos regionais na área de segurança e 

também para que outras operações militares e ações políticas fossem 

desenvolvidas, vistas sob a ótica das particularidades locais e regionais. No decurso 

da Guerra-Fria, os assuntos relacionados ao sistema de segurança coletiva 

representado pela Organização das Nações Unidas (ONU) estavam condicionados 

às superpotências e à influência dos Países membros do Conselho de Segurança 

daquela instituição internacional. Além disso, como o mundo estava dividido em dois 

grandes blocos, os sistemas regionais sofriam influência dessa bipolaridade, 

decorrendo disso que os “principais atores regionais” (Países com influência nas 

diferentes regiões do Planeta) possuíam apenas um grau relativo de liberdade 

estratégica (CABRAL, 2010). 

Após o término da Guerra-Fria, com a eclosão dos Complexos Regionais de 

Segurança e com a assimetria entre as capacidades nacionais de intervenção 

político-militar, em especial entre Estados Unidos, União Europeia e Rússia, a 

análise do sistema global de segurança passou por mudanças significativas. O fim 

da Guerra-Fria possibilitou o aprofundamento e o início da integração em algumas 

Regiões por intermédio do fortalecimento da confiança mútua na área da segurança 

e também na questão do desenvolvimento econômico e social (CABRAL, 2010). 
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Note-se, no entanto, que a perspectiva regional, compreendendo esforços de 

integração entre diferentes Países, ganhou importância ainda durante a década de 

1950 e início da década de 1960, quando se assistiu as primeiras experiências de 

formação de blocos integrativos. A Comunidade Econômica Europeia, por exemplo, 

é resultado de um processo histórico de negociação que se iniciou na assinatura do 

Tratado de Roma, em 1957; e a própria América Latina criou sua primeira 

experiência de integração econômica no início dos anos 1960, mais especificamente 

em 1961, quando foi criada a ALALC – Associação Latino Americana de Livre 

Comércio (CAVLAK, 2012). 

Além disso, a partir da segunda metade do século XX observou-se a 

emergência de novos Estados nacionais, quando muitos Países, em especial dos 

continentes africano e asiático, deixaram a condição de colônias de diferentes 

Países europeus para se tornarem Países politicamente independentes. Aquele 

processo de descolonização teve diferentes implicações para as relações 

internacionais: criou novos atores internacionais, materializados nos novos Estados 

nacionais, que passaram a cobrar maior participação na discussão (internacional) de 

questões vinculadas diretamente às suas experiências históricas; tensionou as 

relações internas nas instituições internacionais (como, por exemplo, a ONU), que 

passaram a ser pressionadas pelos novos atores para que seus interesses também 

fossem considerados; criou novas “divisões” no Planeta, acrescentando à tradicional 

divisão “Leste e Oeste”, tensões entre “Norte e Sul” e, mesmo, tensões locais (num 

mesmo País) ou regionais (entre Países vizinhos); criou a possibilidade de novos 

“diálogos” entre os Países, com novas direções como, por exemplo, o “diálogo Sul-

Sul” (DANESE, 1987). 

Mas, certamente, a partir das últimas décadas do século XX, com o término da 

“Guerra-Fria”, a dimensão regional nas relações internacionais ganhou 

proeminência. Se, num primeiro momento, o término da “Guerra-Fria” foi interpretada 

como uma crise terminal do sistema bipolar e “a possibilidade de instauração do 

unipolarismo liderado pelos EUA, sendo esta a única potência com capacidade 

estratégica mundial” (VIGEVANI, CORREA, CINTRA, 1998, p. 4), os acontecimentos 

posteriores contribuíram para que a tese do unipolarismo liderado pelos Estados 

Unidos permanecesse apenas como uma possibilidade teórica (VIGEVANI, 

CORREA, CINTRA, 1998, p. 4). 
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Um desses acontecimentos, para ilustrar, está vinculado às próprias 

dificuldades dos Estados Unidos de integrarem, através de um acordo envolvendo 

toda a América, os Países latino-americanos num Acordo de Livre Comércio, como é 

o exemplo da ALCA – Área de Livre Comércio das Américas; uma proposta de 

integração apresentada pelo governo dos Estados Unidos ainda durante a década 

de 1990 e que sempre encontrou fortes resistências, de tal forma que nunca 

efetivamente se concretizou (SILVA; SILVEIRA, 2012). Considere-se, ainda, que nas 

últimas décadas do século XX se assistiu o surgimento de “ciclos de conflitos” em 

Países onde as tensões foram abafadas durante o período da Guerra-Fria (são 

exemplos os casos das guerras na ex-Iugoslávia e na Chechênia), mas, também, de 

“conflitos regionais” (entre Países ou no interior de um mesmo País) que não 

“puderam ser adequados e prontamente administrados pela comunidade 

internacional”, como são os exemplos dos conflitos entre Israel e Palestina, Somália, 

Índia-Paquistão, Angola (VIGEVANI, CORREA, CINTRA, 1998, p. 3). 

Esses são alguns aspectos da conjuntura internacional que se configurou a 

partir das últimas décadas do século XX e que contribuíram para que, no plano da 

discussão teórica sobre defesa e segurança, a teoria dos Complexos Regionais de 

Segurança ganhasse visibilidade. Uma teoria que, como bem indicam Barry Buzan e 

Ole Waever (2003), define os Complexos Regionais de Segurança como “um 

conjunto de unidades cujos principais processos de securitização, dessecuritização 

ou ambos, são tão interligados que seus problemas de segurança não podem ser 

razoavelmente analisados ou resolvidos de maneira independente umas das outras” 

(BUZAN; WAEVER, 2003, apud: FAGUNDES, 2014, p. 23).

A teoria dos Complexos Regionais de Segurança, desenvolvida por Buzan e 

Waever, apresenta três dimensões para a análise de projetos regionais de defesa e 

de segurança: o “processo de securitização”, a ideia multissetorial de segurança e a 

institucionalização dos complexos regionais de segurança (ABDUL-HAK, 2013, p. 

34). 

Em relação à primeira dimensão, Buzan e Waever destacam que a qualificação 

de uma questão como “questão de segurança” (securitizar uma questão) é uma 

construção política e, nesse sentido, resultam de processos políticos de negociação 

e de aceitação pelas partes interessadas e envolvidas (ABDUL-HAK, 2013, p. 34). 

A segunda dimensão, a ideia multissetorial de segurança, integra ao conceito 

de segurança, além das questões políticas e militares, três outras dimensões: a 
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dimensão econômica, a dimensão sociocultural e a dimensão ambiental, podendo 

essas dimensões ter ou não importância, apresentarem ou não uma ordem 

hierárquica (pois são, sempre, securitizadas e ressecuritizadas pelo próprio 

processo histórico de negociação política entre atores) (ABDUL-HAK, 2013, p. 34-

35). 

Por fim, a institucionalização de um complexo regional de segurança remete às 

“próprias áreas geográficas” nas quais ocorrem os processos de 

securitização/dessecuritização dos atores, pressupondo que a segurança de um ator 

(numa dada área geográfica) não pode ser considerada de modo separado da 

segurança dos demais atores vizinhos (ABDUL-HAK, 2013, p. 35). 

Cabe destacar que a teoria dos Complexos Regionais de Segurança já é 

utilizada para a análise de “sistemas regionais de segurança”, tanto na América 

Latina quanto em outras partes do Planeta. Cabral (2010), por exemplo, ao tematizar 

um “modelo” de segurança para a América do Sul, refere-se a dois modelos de 

Complexos Regionais de Segurança: o “modelo europeu” e o “modelo asiático” 

(CABRAL, 2010, p. 3). O modelo europeu, segundo o autor, se caracteriza por um 

“regionalismo fechado e altamente institucionalizado”, articulando o sistema de 

segurança com o processo de integração regional da Europa (Comunidade 

Econômica Europeia - CEE) “nos mecanismos de negociação das divergências” 

(CABRAL, 2010, p. 3). Já o modelo asiático é um modelo de “regionalismo aberto”, 

sendo articulado por “redes formais e informais, com baixo nível de 

institucionalização”, fortemente influenciado pelos Estados nacionais, através de 

“acordos bilaterais e multilaterais, procurando um mínimo de articulação em pontos 

muito específicos da área de defesa marcados por forte nacionalismo e profundas 

rivalidades que, no entanto, não impedem a integração econômica” (CABRAL, 2010, 

p. 3). 

No caso da América Latina e, em especial, da integração na área da defesa e 

da segurança que decorrem das negociações envolvendo a UNASUL, a discussão 

sobre o modelo de Complexo Regional de Segurança ganha importância não 

somente em função das peculiaridades da região e de sua relação histórica com os 

Estados Unidos, mas, também, em função das mudanças políticas que, a partir dos 

anos 2000, ocorreram em praticamente todos os Países latino-americanos. 

Como afirmado anteriormente, ainda que a política internacional dos Estados 

Unidos, num contexto histórico posterior à Guerra-Fria, não coloque a América 
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Latina como foco de suas atenções, a influência norte-americana na região não 

pode ser ignorada, nem a sua visão sobre as Américas, não necessariamente 

comprometida com uma relação de respeito com particularidades sul-americanas. As 

evidências dessa intervenção não são poucas: a insistência, ainda que com 

dificuldades e como já registrado nesta introdução, na criação de uma Área de Livre 

Comércio das Américas, relativizando os movimentos entre os próprios Países 

latino-americanos (MERCOSUL, CAN) ou, então, entre os Países sul-americanos 

com outras regiões do Planeta (negociações entre o MERCOSUL e a Comunidade 

Econômica Europeia; BRICs); a instalação de bases militares em Países latino-

americanos; a possibilidade, sempre recorrente, de intervenção na política interna 

dos Países da região; as especulações norte-americanas em torno da presença de 

grupos radicais islâmicos na tríplice-fronteira Argentina-Brasil-Paraguai; mesmo as 

manifestações de contrariedade quanto às negociações que resultaram na criação 

da UNASUL e do próprio Conselho de Defesa Sul-Americano (CABRAL, 2010). 

Por outro lado, desde as últimas décadas do século XX os Países latino-

americanos discutem, não sem contradições, projetos de integração regional que 

visam garantir uma maior aproximação, em especial econômica, mas, também, 

potencializar relações conjuntas com outras regiões do Planeta. Projetos de 

integração, inclusive, que se sobrepõem entre si, como é o próprio caso da 

UNASUL, que resultou da integração entre Países signatários do MERCOSUL, da 

CAN e da ALBA – Aliança Bolivariana para as Américas, essa última criada em 2004 

pela Venezuela e por Cuba, com a adesão posterior da Bolívia e da Nicarágua 

(CABRAL, 2010). 

Há de se considerar, ainda, que a América do Sul não constitui um bloco 

homogêneo de Países, que têm as mesmas características e enfrentam os mesmos 

problemas. Ainda que a situação histórica de dependência econômica seja um ponto 

de aproximação, rivalidades históricas entre Países, a presença política do crime 

organizado em alguns Países, a violência interna em vários Países (decorrente de 

crimes ligados ao tráfico de drogas, da corrupção, da pobreza e da desigualdade), a 

presença de movimentos indígenas nos Andes e na Amazônia (e os conflitos daí 

resultantes, inclusive no que diz respeito à apropriação do território), a região 

amazônica e sua importância internacional etc., tornam a América do Sul uma região 

complexa, marcada por singularidades regionais e nacionais, criando dificuldades 
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para que se elabore (e se execute) uma agenda comum e de integração na área da 

defesa e da segurança. 

Sem esquecer, ainda, dois outros aspectos da conjuntura recente na América 

do Sul: a experiência de governos liderados por forças sociais e políticas 

historicamente identificados com as lutas das classes populares e de trabalhadores 

e a direção dada pelos governos brasileiros, em especial a partir do governo de Luís 

Inácio Lula da Silva (2003 – 2006; 2007 – 2010), à política externa deste País. 

Em relação ao primeiro aspecto, é importante considerar que depois de um 

período de hegemonia neoliberal na condução das políticas governamentais (década 

de 1990), a partir dos anos 2000 muitos Países sul-americanos elegeram forças 

sociais e políticas que se comprometeram com o rompimento de políticas 

neoliberais, com o enfretamento das condições históricas de pobreza e de 

desigualdade e com o desenvolvimento de políticas de integração socioeconômica 

das classes populares e de trabalhadores. Os exemplos são fartos, desde Luís 

Inácio Lula da Silva no Brasil, Néstor Kirchner na Argentina, José Mujica no Uruguai, 

chegando aos governos de Rafael Correa no Equador, de Evo Morales na Bolívia e 

de Hugo Chávez na Venezuela. Se esses governos alcançaram alta legitimidade ao 

longo da primeira década do século XX (na qual, inclusive, discutiram projetos de 

integração na Região, dentre os quais a UNASUL), a partir da segunda década 

deste século sinais de crises nos mesmos se tornaram mais evidentes. A crise 

política e econômica enfrentada pelo governo Dilma Rousseff, no Brasil, a partir de 

seu segundo governo e que resultou no Impeachment que a retirou da Presidência, 

e a eleição, na Argentina, do candidato de oposição ao governo de Cristina Kirchner, 

Maurício Macri (em eleições presidenciais realizadas, em seu segundo turno, no dia 

22 de novembro de 2015), inclusive pela importância desses dois Países na América 

do Sul, são ilustrativas. Mudanças na conjuntura política da América do Sul, nesse 

sentido, criam dúvidas quanto à continuidade das políticas externas adotadas pelos 

governos que protagonizaram a própria criação da UNASUL. 

Em relação ao segundo aspecto, é importante destacar que desde o seu 

primeiro governo, Luís Inácio Lula da Silva (2003 – 2006) adotou uma política 

externa caracterizada por uma “postura mais assertiva, mais enfática em torno da 

chamada defesa da soberania nacional e dos interesses nacionais”, privilegiando as 

relações com os Países do Sul (relação Sul-Sul), do que resultou uma maior 

preocupação com os processos de integração na América Latina (ALMEIDA, 2004). 
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Nessa direção, os governos de Lula manifestaram uma postura crítica em relação à 

“globalização neoliberal”, empenharam-se em afirmar acordos com Países vizinhos, 

indicaram o interesse brasileiro em ampliar as relações com Países de diferentes 

partes do Planeta (Países africanos e asiáticos, em especial); e, no plano político, 

indicaram o projeto brasileiro de reforçar sua “capacidade de ‘intervenção’” no 

Planeta, através da “assunção declarada do desejo de ocupar uma cadeira 

permanente num Conselho de Segurança reformado” da ONU (ALMEIDA, 2004, p. 

165); opondo-se, inclusive, ao unilateralismo ou unipolaridade e defendendo 

ativamente o multilateralismo e um maior equilíbrio nas relações internacionais 

(ALMEIDA, 2004; RAMANZINI JÚNIOR, 2010). 

Naquele contexto, a própria criação da UNASUL e o vinculado Conselho de 

Defesa Sul-Americano, que teve o Brasil como um País protagonista (CABRAL, 

2010), foi ao encontro dos interesses dos governos brasileiros a partir dos anos 

2000 de fortalecer os processos integrativos entre os Países latino-americanos, de 

afirmar relações com outros Países numa perspectiva Sul-Sul, de se opor ao 

unilateralismo e defender o multilateralismo, mas, também, de, através da liderança 

na Região, se projetar internacionalmente, afirmando-se, portanto, como um ator 

regional de relevância e capaz de ocupar posições de liderança nas instâncias 

internacionais (DIAS et al, 2015). 

Os diferentes aspectos da conjuntura recente na América Latina, com ênfase 

na direção dada à política externa pelos governos brasileiros a partir dos anos 2000, 

ressaltam, nesse sentido, a importância de se compreender qual foi a concepção de 

Complexo Regional de Segurança que orientou a experiência concreta de criação da 

UNASUL e, em particular, de seu Conselho de Defesa Sul-Americano. 

Trata-se de um modelo que se aproxima com o modelo europeu, fortemente 

institucionalizado e capaz de articular as questões de defesa e de segurança com 

um processo de integração regional mais ampla? É um modelo que guarda maior 

proximidade com o modelo asiático, no sentido de ser mais aberto, mais flexível e 

mais sujeito às intervenções dos Estados nacionais, mas, também, aos acordos 

bilaterais e multilaterais? É um projeto genuíno, que se constrói a partir da própria 

complexidade que caracteriza os processos de integração na América do Sul, na 

conjuntura mais recente acrescentada essa complexidade pelos recorrentes 

interesses norte-americanos na Região e pelo interesse de projeção regional e 

internacional do Brasil? 
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Sob o ponto de vista da definição/redefinição de uma agenda de defesa e de 

segurança: como os diferentes Países participam? Como as diferenças entre os 

Países e entre as próprias regiões que constituem a América do Sul repercutem a 

atuação do Conselho de Defesa Sul-Americano? Como as conjunturas políticas dos 

Países sul-americanos condicionam a própria perspectiva de atuação conjunta e 

autônoma dos Países sul-americanos na área de defesa e de segurança? 

São essas questões que, desde a formulação do seu projeto, definiram o 

objetivo geral para a realização da presente Dissertação de Mestrado: analisar o 

modelo de Complexo Regional de Segurança implicado no processo histórico de 

atuação do Conselho de Defesa Sul-Americano, no âmbito da UNASUL. Colocando-

se, como objetivos específicos: - analisar o processo de criação da UNASUL e, em 

especial, o seu Conselho de Defesa – o Conselho de Defesa Sul-Americano; - 

investigar, a partir da institucionalização do Conselho de Defesa Sul-Americano, a 

importância política dos Países signatários da UNASUL na discussão sobre defesa e 

segurança na América do Sul; - analisar, a partir dos posicionamentos políticos dos 

Países signatários da UNASUL, quais são as concepções de defesa e de segurança 

para a América do Sul presentes na atuação do Conselho de Defesa Sul-Americano; 

- investigar as mudanças que ocorreram a partir da criação da UNASUL nos 

posicionamentos dos Países sul-americanos em relação à defesa e à segurança na 

América do Sul. 

Para o alcance desses objetivos, importante destacar ainda neste texto de 

introdução que a pesquisa realizada se orientou por uma abordagem teórico-

metodológica fundamentada no materialismo histórico. Orientou-se, portanto, numa 

abordagem teórico-metodológica que, conforme destaca Triviños (1994), pressupõe: 

a) que a realidade existe de maneira independente da consciência que se tem dela 

e, portanto, que ela tem objetividade; b) que além de ser objetiva, a realidade não é 

estática, mas, ao contrário, está em constante mudança; c) que a dinâmica da 

realidade é resultado de sua própria constituição marcada por contradições; d) que 

os procedimentos de pesquisa adotados devem partir da contemplação viva dos 

fenômenos (do concreto), para, a partir daí, “penetrar” na dimensão abstrata dos 

mesmos, analisando-os em sua totalidade, nas suas partes constituintes, na relação 

entre as partes e entre essas e o todo (concreto abstrato) e, então, voltar-se ao 

concreto, agora não mais como uma realidade imediata, mas como uma realidade 

concreta pensada, compreendida em sua complexidade, nos seus aspectos 
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essenciais e em suas possibilidades, naquilo que é singular e universal, necessário 

e contingente (concreto pensado) (TRIVIÑOS, 1994, p. 49). 

Nesse processo de compreensão dos fenômenos, tomando o materialismo 

histórico como método de abordagem, algumas categorias tornaram-se 

fundamentais na análise construída: a totalidade, a historicidade, a contradição. 

Nessa direção, trata-se de analisar o Complexo Regional de Segurança implicado na 

construção de um Conselho de Defesa Sul-Americano a partir da própria 

historicidade da constituição da UNASUL, enquanto projeto de integração de Países 

sul-americanos. Mais do que isso, trata-se de analisar a construção de um Conselho 

de Defesa Sul-Americano, situando essa construção nas próprias mudanças que 

ocorreram a partir das últimas décadas do século XX no sistema geoestratégico e 

geopolítico do Planeta, com a crise da experiência histórica dos regimes socialistas, 

com a expansão (em nível global) do capitalismo, com o fim da guerra fria, com as 

mudanças nas políticas de segurança das potências mundiais (em especial dos 

Estados Unidos). Nessa análise, a compreensão dos diferentes interesses que se 

colocam em disputa e na construção do Conselho de Defesa Sul-Americano é de 

fundamental importância não somente para que se percebam as divergências entre 

os Países membros da UNASUL quando se discute um sistema regional de defesa e 

segurança para a América do Sul, mas, também, para que se compreenda como 

esses interesses se articulam com as próprias mudanças que ocorreram na 

geopolítica mundial nas últimas décadas. 

Pela natureza da investigação proposta, do modelo de Complexo Regional de 

Segurança implicado no processo histórico de atuação do Conselho de Defesa Sul-

Americano, no âmbito da UNASUL, foram utilizados dois tipos de pesquisa: a 

pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. 

Por pesquisa bibliográfica entende-se a pesquisa que se desenvolve “a partir 

de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos” 

(GIL, 2002, p. 44); embora seja uma pesquisa realizada em qualquer pesquisa 

científica, ela ganha contorno diferenciado na presente pesquisa porque a mesma se 

utilizará de material bibliográfico, em especial para compreender as questões que 

decorrem do seguinte objetivo específico: a análise do processo de criação da 

UNASUL e de seu Conselho de Defesa Sul-Americano. 

A pesquisa documental é um tipo de pesquisa que se utiliza “de materiais que 

não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados 
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de acordo com os objetivos da pesquisa” (GIL, 2002, p. 45). Trata-se de um tipo de 

pesquisa que tem importância na investigação pretendida por atender a questões 

relacionadas aos seguintes objetivos específicos: análise da importância dos Países 

signatários da UNASUL na discussão sobre defesa e segurança na América do Sul; 

análise das concepções de defesa e de segurança para a América do Sul presentes 

na atuação do Conselho de Defesa Sul-Americano; análise das mudanças que 

ocorreram a partir da criação da UNASUL nos posicionamentos dos Países sul-

americanos em relação à defesa e à segurança na América do Sul. 

No caso da pesquisa que envolveu a construção desta dissertação, alguns 

documentos tiveram grande importância: o Tratado Constitutivo da UNASUL, o 

Estatuto do Conselho de Defesa Sul-Americano da UNASUL, as Atas que registram 

as atividades do Conselho de Defesa Sul-Americano, desde a sua criação, em 2008, 

até o final do ano de 2015. De modo mais preciso, os documentos que 

fundamentaram empiricamente a análise construída compreendem todos os 

documentos relacionados à questão de defesa e segurança disponibilizados pelo 

Repositório Digital da UNASUL, que pode ser encontrado na Internet, através do 

seguinte endereço: http://docs.unasursg.org/latest-documents. 

Cabe destacar que, inicialmente, se pretendia levantar e analisar documentos 

produzidos pelos Ministérios da Defesa e de Relações Exteriores do Brasil, no 

período de análise, relacionados à política de defesa e segurança na América 

Latina. Além disso, pretendia-se realizar entrevistas (ou, então, considerar 

entrevistas de representantes dos dois Ministérios referidos, sobre a temática de 

estudo). Não somente as dificuldades encontradas para a adoção dessas 

estratégias de pesquisa (em especial, o levantamento de documentos dos 

Ministérios), mas, fundamentalmente, a percepção de que a documentação 

disponibilizada pela própria UNASUL conseguiria sustentar a análise pretendida, 

levou à consideração somente dos documentos que estão disponibilizados no 

Repositório Digital da UNASUL. 

Cabe, por fim, registar nesta introdução que o texto da dissertação está 

estruturado em quatro capítulos, somando-se a eles esta introdução e as 

considerações finais. 

No segundo capítulo (“A América do Sul no Século XXI: a reconfiguração de 

poder na América do Sul no contexto da Globalização”), são levantadas questões 

acerca das mudanças que ocorreram no Sistema Internacional de Defesa e 



26 
�

Segurança após a Guerra Fria, analisando-se, especialmente, a dinâmica de relação 

dos Países latino-americanos com outras regiões do Planeta, em especial com os 

Estados Unidos, afinal o País que maior influência exerceu em todo o continente 

latino-americano ainda a partir da primeira metade do século XX. Considerando a 

própria experiência de construção da UNASUL e, no âmbito dessa, a criação do 

Conselho de Defesa Sul-Americano, o capítulo termina problematizando a 

possibilidade de uma reconfiguração das relações de poder na América do Sul a 

partir do século XXI. 

No terceiro capítulo (“Os Complexos Regionais de Segurança: o debate sobre 

políticas de segurança em acordos de integração regional”) dedica-se à análise dos 

Complexos Regionais de Segurança. Nessa direção, inicia-se com uma 

apresentação do conceito de Complexo Regional de Segurança, uma análise de 

como as reflexões de região e territorialização das políticas internacionais de 

segurança se inserem nas teorias dos Complexos Regionais de Segurança, o 

debate sobre defesa e segurança na história dos acordos regionais na América 

Latina e, por fim, uma reflexão sobre as possibilidades e os limites de um modelo 

sul-americano de Complexo Regional de Segurança. 

O quarto capítulo (“A UNASUL – União das Nações Sul-Americanas e a criação 

do Conselho de Defesa Sul-Americano”) já é resultado da pesquisa (bibliográfica e 

documental) realizada. Analisa-se a criação da UNASUL e o protagonismo que o 

governo brasileiro assumiu naquele processo; analise-se, também, a criação do 

Conselho de Defesa Sul-Americano, apresentando-se a estrutura de funcionamento 

do Conselho. 

No quinto capítulo, então, a análise está concentrada na construção de uma 

agenda sul-americana de defesa e de segurança no Conselho de Defesa Sul-

Americano, atentando-se para os consensos e as divergências entre os diferentes 

Países na construção de uma agenda de defesa e de segurança no âmbito daquele 

Conselho. Essas análises, então, sustentam empiricamente a discussão de fundo 

que o capítulo realiza, qual seja: as possibilidades construídas a partir da UNASUL 

da América Latina ter um Complexo Regional de Segurança, comprometido com a 

diversidade de agendas de seus Países, mas, também, com as 

especificidades/singularidades (percebidas e construídas) da América Latina no 

contexto das transformações globais que ocorrem nas sociedades contemporâneas. 
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E, então, nas considerações finais, retoma-se o roteiro de análise que norteou 

o estudo desenvolvido na Dissertação, apresentando-se os principais resultados 

alcançados, as dificuldades encontradas durante a realização da pesquisa e, então, 

as possibilidades de novas pesquisas que foram vislumbradas a partir da própria 

reflexão realizada. 
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2 A AMÉRICA DO SUL NO INÍCIO DO SÉCULO XXI: TENSÕES E TENTATIVAS 

DE RECONFIGURAÇÃO DO PODER NA AMÉRICA DO SUL NO CONTEXTO DA 

GLOBALIZAÇÃO 

A pergunta que está aberta é se o neoliberalismo encontrará mais ou menos 
resistência à implementação duradoura dos seus projetos aqui na América 
Latina [...]. Seria o populismo [...] latino-americano um obstáculo mais fácil 
ou mais difícil para a realização dos planos neoliberais do que a 
socialdemocracia reformista ou o comunismo? [...]. Sem dúvida, a resposta 
vai depender também do destino do neoliberalismo fora da América Latina, 
onde continua avançando em terras até agora intocadas por sua influência. 
[...]. Tudo que podemos dizer é que este é um movimento ideológico, em 
escala verdadeiramente mundial, como o capitalismo jamais havia 
produzido no passado [...]. (ANDERSON, 1995, p. 22). 

A pergunta lançada por Perry Anderson na metade da década de 1990, 

indagando sobre as possibilidades das reformas neoliberais então implementadas 

na maioria dos Países latino-americanos naquela década, é também ilustrativa dos 

conflitos estruturais que caracterizaram nas duas últimas décadas do século XX 

praticamente toda a América do Sul: por um lado, as dinâmicas de democratização 

política, num esforço de rompimento com regimes autoritários que se configuraram a 

partir da década de 1960 na Região; por outro lado, a hegemonia de governos 

comprometidos com a realização de reformas no Estado e na economia a partir de 

pressupostos do ideário neoliberal. 

A década de 1980 criou possibilidades e expectativas em diferentes Países 

latino-americanos não somente em relação à democratização política, mas, também, 

em relação ao enfrentamento a históricas desigualdades econômicas, sociais e 

políticas. Durante a década de 1990, porém, projetos neoliberais alcançaram 

hegemonia em boa parte dos Países, quando, então, as políticas governamentais 

perseguiram um conjunto de reformas no Estado e na economia que tiveram como 

orientação principal as “determinações” de organismos internacionais (tais como o 

FMI – Fundo Monetário Internacional – e o Banco Mundial) (ANDERSON, 1995). 

Conhecidas aquelas propostas de reformas com a designação de “Consenso de 

Washington”,1 na verdade se constituíram em condições colocadas por aqueles 

���������������������������������������� �������������������

1 O Consenso de Washington compreende um conjunto de propostas formuladas em 1989 por 
técnicos do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial que se tornaram “propostas oficiais” 
daquelas instituições internacionais em negociações sobre endividamento externo, concessão de 
empréstimos financeiros e orientações de política econômica em situações de crise econômica. As 
propostas formuladas compreendiam: - disciplina fiscal; - Redução dos gastos públicos; - reforma 
tributária; - juros de mercado; - câmbio orientado pelo mercado; - abertura comercial; - investimento 
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organismos internacionais em negociações estabelecidas já a partir da década de 

1980 sobre o endividamento externo e a possibilidade de novas “ajudas” financeiras. 

Em consequência, durante a década de 1990 a vitória de forças sociais e 

políticas alinhadas com o Consenso de Washington na maioria dos Países sul-

americanos fez com que alguns pressupostos do ideário neoliberal se constituíssem 

em referências básicas das políticas governamentais: abertura comercial, 

privatização de empresas estatais, eliminação de restrições para investimentos 

estrangeiros, desregulamentação econômica, financeira e trabalhista (reformas 

“flexibilizantes” nas legislações trabalhistas e previdenciárias), política de 

estabilização econômica (controle do déficit público e da inflação) (CADONÁ, 2016). 

No final da década de 1990 e início da primeira década do século XXI, no 

entanto, os resultados das políticas neoliberais adotadas pelos governos sul-

americanos não tiveram os resultados esperados. Pelo contrário, não somente não 

resolveram os históricos problemas enfrentados pela maioria dos Países da Região 

(endividamento público, estagnação econômica, desigualdades sociais, crise da 

capacidade estruturante do Estado), como, também, impulsionaram determinadas 

crises que tiveram repercussões sociais e políticas de grande importância. Exemplo 

daquelas crises foi a que ocorreu nos mercados nacionais de trabalho, dado que as 

políticas governamentais adotadas naquela década de 1990 contribuíram para o 

crescimento do desemprego e de empregos vulneráveis, além de terem 

comprometido a já combalida renda da maioria dos trabalhadores (CANO, 2000). 

A “crise das políticas governamentais de corte neoliberal” abriu espaços para 

que, no final da década de 1990 e início da década de 2000, “uma onda inédita de 

ascensão de governos de esquerda, socialdemocratas e de tendências nacionalistas 

as mais variadas” em toda a América do Sul: Hugo Chávez na Venezuela (1998); 

Ricardo Lagos no Chile (1999); Luís Inácio Lula da Silva no Brasil (2002); Néstor 

Kirchner na Argentina (2003); Tabaré Vásquez no Uruguai (2004); Evo Morales na 

Bolívia (2005); Michelle Bachelet no Chile (2006); Rafael Correa no Equador (2006). 

Cada um ao seu modo, em geral aqueles governos promoveram revisões no projeto 

orientado pelo mercado que predominou durante a década de 1990, reexaminando 

políticas de privatização, de aberturas comerciais, de reformas trabalhistas e 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������

estrangeiro direto, com eliminação de restrições; privatização de estatais; - desregulamentação 
econômica e trabalhista; - garantia de direito à propriedade intelectual (BATISTA, 1994).
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previdenciárias, mas, também, recolocando o Estado como agente fundamental na 

dinâmica do capitalismo na Região (LIMA; COUTINHO, 2007). 

A eleição dos governos indicados no parágrafo acima representou não 

somente mudanças na orientação das políticas nacionais de desenvolvimento na 

maioria dos Países da América do Sul, mas, também, nas políticas de relações 

internacionais adotadas pelos Países da Região, tanto com os seus Países vizinhos 

quanto com Países de outras regiões do Planeta. Nessa direção, acordos regionais 

já existentes na América Latina (como, por exemplo, o MERCOCUL e a CAN) 

ganharam maior importância, novos movimentos de integração entre os Países sul-

americanos e, mesmo, entre Países sul-americanos e Países de outros continentes 

foram impulsionados, um movimento de maior resistência em relação à integração 

com os Estados Unidos ganhou maior visibilidade. 

Foi naquele contexto, então, que se assistiu um movimento de resistência sul-

americana em relação a ALCA – Acordo de Livre Comércio, proposta pelo governo 

norte-americano (governo de Bill Clinton) ainda na década de 1990, prevendo a 

eliminação gradual de barreiras alfandegárias entre os 34 Países americanos 

(formando, assim, uma área de livre comércio). Proposta que foi, efetivamente, 

rechaçada pela maioria dos Países latino-americanos em 2005, na 4ª Cúpula das 

Américas, realizada em Mar del Plata (Uruguai), abrindo-se, então, espaços para 

novos organismos de cooperação regional, sem a participação dos Estados Unidos 

(SILVA, 2006). 

Foi a partir daquele contexto, também, que o Brasil, principal País da América 

do Sul, projetou novos movimentos de integração entre Países, envolvendo Países 

de outros Continentes, do que resultou, a partir de 2009, na criação do BRICS, 

acrônimo que se refere aos Países membros e fundadores de um acordo de 

cooperação entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (REIS, 2013). 

E foi naquele contexto que os governos da Argentina, da Bolívia, do Brasil, do 

Chile, da Colômbia, do Equador, da Guiana, do Paraguai, do Peru, de Suriname, do 

Uruguai e da Venezuela assinaram o Tratado Constitutivo da UNASUL, em 2008, a 

partir do qual passaram a discutir a implementação de uma série de políticas de 

integração, dentre as quais: a criação de um mercado comum, a cooperação na área 

de infraestrutura, orientações comuns em termos de política monetária, política de 

defesa, livre circulação de pessoas, compromisso com a democracia. 
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Este capítulo da Dissertação, então, procura analisar o contexto de 

transformações que ocorreram na América do Sul, em especial a partir da primeira 

década do século XXI, e que impulsionaram a criação da UNASUL e, 

posteriormente, o seu Conselho de Defesa Sul-Americano. Com essa pretensão, o 

capítulo inicia com uma análise das relações dos Países sul-americanos com os 

Estados Unidos durante o século XX para, posteriormente, refletir sobre o significado 

histórico da ascensão de governos de esquerda no início do século XXI na Região, 

em especial no que diz respeito à possibilidade de novas configurações nas relações 

de poder (tanto internas quanto e, em especial, entre a Região e os Estados Unidos) 

na América Latina. 

2.1. As relações entre a América Latina e os Estados Unidos durante o século 

XX: o alinhamento latino-americano com os Estados Unidos 

Para que se possa entender como funciona a atuação de um Estado ao redor 

do mundo, ou seja, de que forma os Países interagem entre si e de que forma um 

País é capaz de influenciar o outro ou até mesmo regiões, é necessário que se 

compreenda o que é a política externa (OLIVEIRA, 2012). 

A política externa pode ser definida como um programa criado pelas 

autoridades governamentais cujo objetivo é atingir determinado resultado frente a 

outros Estados (HERMANN, 1989, apud GOMES, 2007). Os objetivos que um 

Estado pretende alcançar têm o intuito de preservar o interesse nacional, como a 

sua segurança, a prosperidade econômica e os seus valores e podem ser atingidos 

de forma violenta ou pacífica. Ademais, ela é feita de fases, isto é, não pode ser 

considerada uma política fixa, pois costuma ser alterada conforme os 

acontecimentos que permeiam o Sistema Internacional. 

Segundo Oliveira (2012), de acordo com a atuação de um País no Sistema 

Internacional é que será construído o seu perfil e seu comportamento face aos 

acontecimentos e mudanças que ocorrem nesse cenário, permitindo a construção de 

uma política externa voltada para as tradições e experiências, boas ou ruins, 

vivenciadas ao longo de sua história. 

No caso das relações entre os Estados Unidos e os Países latino-americanos, 

é importante destacar que o padrão histórico da política externa foi construído por 

aquele País no período que se estendeu entre 1776 (“ano que além de marcar a 
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conquista de sua independência, correspondeu ao período de formação e evolução 

do País, definindo-se a sociedade, a política e a economia e também os 

componentes orientadores de sua atuação externa”) e 1945 (ano que “correspondeu 

a sua consolidação como potência hegemônica no Sistema Internacional”) 

(PECEQUILO, 2011). 

Em outras palavras, os Estados Unidos procuraram garantir, primeiramente, 
a integridade e consolidação de seu território e população para em seguida, 
ampliar sua segurança e interesse nacional. As bases fundamentais da 
política externa norte-americana foram construídas nesse período, sendo 
mantidas e reformuladas de acordo com as relações internacionais do País 
(OLIVEIRA, 2012, p.30). 

Historicamente, a política externa dos Estados Unidos para a América do Sul 

(e, de uma forma mais geral, para a América Latina) se alternou de acordo com os 

seus objetivos e seus interesses em relação à Região. Esteve voltada, 

principalmente, para “questões de segurança”, ou seja, visando garantir suas 

políticas de expansão política e econômica e, ao mesmo tempo, controlar situações 

de ameaça ao projeto de expansão das relações capitalistas de produção em todo o 

Continente Americano. Somada a essa preocupação, pode-se citar também o 

encorajamento da estabilidade doméstica, o que, visto sob uma ótica realista, é 

fundamental para garantir a sobrevivência de um País, garantindo, assim, a 

segurança da região, importante para os interesses norte-americanos. Esse fato é 

explicado por Atkins: 

O grau de preocupação dos Estados Unidos com a América Latina e o nível 
de suas atividades flutuaram com as percepções de ameaças externas à 
região e com as visões sobre a instabilidade latino-americana [...]. Primeiro, 
e acima de tudo, os Estados Unidos tentaram prevenir e excluir o quanto 
possível a influência e controle (não hemisférico) na América Latina, 
incluindo a eliminação de ideologias hostis, e assegurar a independência e 
autodeterminação [...] com relação a estes Estados externos [...]. O objetivo 
norte-americano de encorajar ou desenvolver a estabilidade [...] deriva da 
suposição [...] de que os interesses gerais dos Estados Unidos, como [...] 
Estado do status quo, são melhores servidos em um mundo seguro, pacífico 
e estável [...]. Isto é, a manutenção da estabilidade da América Latina foi 
percebida como um pré-requisito para reduzir ameaças não hemisféricas à 
região (ATKINS, 1989, p. 109. Apud PECEQUILO, 2011, p. 68). 
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A política do isolacionismo e unilateralismo2 praticada pelos Estados Unidos 

durante o experimento norte-americano, relacionado à Revolução Americana3, e 

desejada entre 1919 e 1941, não correspondia à política norte-americana adotada 

em seu próprio hemisfério. O País desejava manter a posição hegemônica no 

Continente a fim de evitar que outras potências influenciassem os demais Países 

que compõem a Região (PECEQUILO, 2011). 

Mesmo com as consequências causadas pela Grande Depressão, em 1929, os 

Estados Unidos não abriram mão de sua liderança no Continente americano e seus 

governos não mediram esforços para manter a hegemonia política e militar. Além 

disso, aliada à política do isolacionismo, praticada pelo País durante o período, os 

Estados Unidos procuraram reformular políticas praticadas na América que fossem 

capazes de conduzir suas relações com a região. A chamada “política hemisférica”, 

juntamente com os princípios da Doutrina Monroe4, esteve presente na agenda 

norte-americana até 1930. Somado a isso, estavam orientações do Corolário 

Roosevelt e sua política de intervenção no Continente: 

Nessa lógica, advogava-se que a preservação da presença e da influência 
norte-americanas era dependente de um ativismo dos Estados Unidos [...] 
Em uma interessante contradição de seu próprio conteúdo, para promover o 
princípio da autodeterminação nas Américas, era preciso primeiro que se 
espalhasse pelo continente a democracia e os valores norte-americanos por 
meio de intervenções feitas pelos Estados Unidos [...] Ou seja, até chegar à 
autodeterminação, os Países da América Latina teriam ainda que passar 
pela implementação, vinda de fora, da experiência norte-americana, que 
lhes permitiria, posteriormente, atingir a liberdade (PECEQUILO, 2011, p. 
116). 

���������������������������������������� �������������������
2 Cabe aqui salientar que a política adotada pelos Estados Unidos não significava um total 
distanciamento dos assuntos internacionais. O País pretendia, apenas, não se envolver em questões 
bélicas e tampouco em assuntos políticos europeus. O objetivo de tal política era o de perseguir os 
interesses nacionais, fazendo jus aos seus valores, objetivos, recursos e capacidades de poder 
(PECEQUILO, 2011). 
3 A Revolução Americana, também conhecida como Guerra da Independência, ocorreu em 1775 e 
terminou em 4 de julho de 1776, com a publicação da Declaração de Independência dos Estados 
Unidos. A independência do País é considerada um dos acontecimentos mais importantes do século 
XVIII e que acabou por influenciar a Revolução Francesa e a independência das colônias da América 
Ibérica (CÁCERES, 1996). 
4 A Doutrina Monroe, proferida pelo presidente James Monroe no Congresso Norte-Americano em 
1823, foi uma definição política dos Estados Unidos contrária à continuidade das relações coloniais 
estabelecidas por Países europeus no Continente Americano. “América para os americanos”, slogan 
atribuído àquela Doutrina, expressa o interesse norte-americano em garantir maior autonomia dos 
Países americanos em relação à Europa, mas, ao mesmo tempo, de atuar mais livremente no sentido 
de expandir seus interesses políticos e econômicos no Continente Americano. (BUENO, 2003).
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Já no final do século XIX a América Latina sofria intensamente os efeitos 
decorrentes da expansão hegemônica norte-americana. Enquanto a 
América Central e o Caribe foram completamente submetidos às dinâmicas 
dos Estados Unidos, a América do Sul, por sua vez, também enfrentou as 
consequências da expansão do poderoso império [...]. O continente tinha 
especial relevância na construção do sistema de poder norte-americano, por 
isso, depois que o Caribe, a América Central e o Pacífico já tinham sido 
estabelecidos como sua zona de segurança no final do século XIX, a 
preocupação voltou-se para a América do Sul – especialmente para a 
“saliência do leste” (o Nordeste brasileiro) – a fim de que esta área também 
fosse incluída no esquema americano de utilizar estas economias em seu 
futuro esforço de guerra (VIZENTINI, 1995, p. 34). 

A questão é que, desde o século XIX, os Estados Unidos agiram em relação à 

América Latina a partir de um pressuposto que atribuía àquele País uma “missão 

civilizatória”, ilustrada pela Doutrina Monroe, mas, também, através do chamado 

“Destino Manifesto”, uma ideologia que afirmava a necessidade dos Estados Unidos 

levarem seus valores, seus modos de vida e de organização social, política, 

econômica para todo o Continente Americano. Fundaram-se, naquele período, 

portanto, as bases ideológicas utilizadas desde então pelos governos norte-

americanos para legitimarem suas ações de intervenção em todo o Continente 

(ZARPELÃO, 2013). 

Para Bandeira (2008), no entanto, foi a Segunda Guerra Mundial que 

impulsionou o interesse norte-americano pela América Latina, na medida em que os 

Estados Unidos necessitavam de matérias-primas para suas indústrias, mas, 

também, um mercado para o consumo de sua produção (industrial). Naquele 

contexto, o Brasil, além de fornecer matérias-primas, ganhou maior relevância 

geopolítica em relação à sua posição no Continente, em virtude do vasto espaço 

territorial, dos recursos disponíveis e do fato de fazer fronteira com quase todos os 

Países – exceto Chile e Equador (BANDEIRA, 2008). 

Assim, após a 2ª Guerra Mundial a América do Sul alinhou sua política externa 

com a dos Estados Unidos, numa relação que perdurou pela segunda metade do 

século XX, inclusive durante a década de 1990, quando a maioria dos Países latino-

americanos alinharam suas políticas externas e econômicas com os Estados Unidos 

e com o projeto de “globalização liberal” defendido por aquele País (FIORI, 2010). 

Ao alinhamento da América do Sul à política externa dos Estados Unidos após 

a Segunda Guerra Mundial somou-se o sucesso das políticas econômicas 

desenvolvimentistas adotadas em diferentes Países latino-americanos e que tiveram 

o apoio norte-americano até a década de 1970. Sobre isso, Fiori coloca que: 
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[...] nos anos 1960, depois da vitória da Revolução Cubana, os Estados 
Unidos apoiaram os golpes de estado e a formação de governos militares 
em quase todo o continente sul-americano. E, depois do golpe de estado 
que derrubou o presidente Salvador Allende, no Chile, em 1973, 
incentivaram a mudança da política econômica dos governos sul-
americanos que deixaram para trás seu desenvolvimentismo do pós-guerra. 
No início da década de 1980, a política do dólar forte do governo americano 
provocou forte desequilíbrio dos balanços de pagamento, na América do 
Sul, e deu origem à crise da dívida externa, que atingiu quase toda a região. 
A crise se prolongou por toda a década de 1980 e conviveu com o processo 
de redemocratização de quase todos os Países do continente, que também 
recebeu o apoio dos Estados Unidos. Este já não apostou mais nos regimes 
militares que foram perdendo sua utilidade da Guerra Fria na América do 
Sul (FIORI, 2011, p. 16). 

O período posterior à Segunda Guerra Mundial até os anos 1990, portanto, 

ficou caracterizado por um forte alinhamento da maioria dos Países latino-

americanos com os Estados Unidos. Os governos norte-americanos, através de 

suas ações políticas, econômicas e militares procuraram manter a hegemonia em 

todo o Continente, seja através de políticas pró-sistema capitalista, seja através de 

ações de controle e de repressão a movimentos contrários à afirmação das relações 

sociais capitalistas em todo o Continente. As ações restritivas e de isolamento de 

Cuba, em especial a partir da “revolução cubana” no final dos anos 1950, o apoio 

aos golpes militares em diferentes Países latino-americanos a partir da década de 

1960, o também apoio às políticas desenvolvimentistas de governos militares a partir 

da década de 1960, são somente alguns exemplos das políticas de intervenção 

norte-americana na segunda metade do século XX em toda a América Latina, dentro 

de um projeto de consolidação do capitalismo na Região e de resistência a qualquer 

movimento contrário ao capitalismo, alinhado ou não (naquele contexto) às 

experiências socialistas do então bloco soviético (ZARPELÃO, 2013). 

A partir das últimas décadas do século XX, em especial a partir do fim da 

chamada Guerra Fria, os rumos da atuação externa dos Estados Unidos se 

alteraram significativamente. O fim daquela “disputa”, com a simbólica queda do 

Muro de Berlim, em 1989, e o fim da União Soviética, em 1991, transformou os 

Estados Unidos em única superpotência mundial (GOMES, 2007). A partir daquele 

período, então, observou-se uma mudança no foco da política externa dos Estados 

Unidos, na medida em que aquele País voltou-se mais intensamente ao global. 

Naquele contexto, inclusive, os atentados de 11 de setembro de 2001 afirmaram 

ainda mais uma estratégia norte-americana de intervenção em todo o Planeta, 
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pautada não mais pela consolidação do capitalismo em determinada Região, mas, 

acima de tudo, no interesse de garantir sua hegemonia política e militar em todo o 

Planeta. Os interesses norte-americanos, assim, ganharam novas direções: 

Os documentos de governo que explicitam essas políticas revelam também 
que os rumos adotados para os cenários estratégicos da superpotência 
passam ao largo dos Países situados ao sul do Panamá. Eles se dirigem 
agora para as novas prioridades: o combate ao terrorismo em escala global 
e o fortalecimento da sua atuação política e militar na Ásia Central, na China 
e na Índia, no Sudeste do Pacífico, no Oriente Médio, na Europa Ocidental 
(e agora particularmente na Oriental). Nos últimos dois anos, essas 
prioridades também têm incluído a ampliação da sua presença militar na 
África (COSTA, 2009, p. 34). 

O maior interesse dos Estados Unidos em relação à intervenção no processo 

de globalização e não em relação a regiões específicas não pode ser lido, 

evidentemente, como uma dinâmica que relativizou seus interesses em relação à 

América Latina a partir das duas últimas décadas do século XX. Pelo contrário, a 

hegemonia do Consenso de Washington na condução das políticas governamentais 

na maioria dos Países latino-americanos se colocou como expressão da intervenção 

norte-americana na condução das políticas econômicas na Região. 

Durante a guerra fria, o nacionalismo econômico e a independência da 
política externa foram considerados pelos Estados Unidos e pela 
comunidade financeira internacional como sinais de fechamento e 
confronto, desencadeando atitudes hostis que contribuíram para fortalecer 
processos de desestabilização de vários governos latino-americanos. No 
contexto dos anos 70, o advento generalizado de regimes autoritários 
convive com a consolidação do processo de internacionalização das 
economias sob o impulso do processo de internacionalização. A partir dos 
anos 80, a democracia representativa torna-se o regime político 
predominante na região. No entanto, a liberalização política não expressa 
uma ruptura com a ordem econômica anterior. A magnitude da crise 
econômica reduz drasticamente a margem de manobra dos governos 
eleitos, que terminam adotando os programas de ajuste do Fundo Monetário 
Internacional, assimilando, seja por necessidade, conveniência ou 
concordância, o enfoque neoliberal que se torna o discurso hegemônico da 
“década perdida” [...] (AYERBE, 1998, p. 27). 

Como já foi referido anteriormente, os programas de ajustes neoliberais que 

foram adotados pelos governos latino-americanos, em especial durante a década de 

1990, foram gestados por técnicos e representantes do Fundo Monetário 

Internacional, do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do 

próprio governo norte-americano (AYERBE, 1998, p. 27), sendo o chamado 

Consenso de Washington a expressão maior do conjunto de medidas propostas por 
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aqueles organismos para os Países latino-americanos, como estratégia não 

somente de continuidade no pagamento de suas dívidas externas, mas, também, de 

alinhamento às políticas de globalização neoliberal lideradas pelos Estados Unidos 

(AYERBE, 1998). 

Não se pode esquecer, também, que o interesse militar norte-americano na 

América Latina se manteve no período recente, sendo simbólico que os governos 

norte-americanos tenham reordenado suas bases militares espalhadas pela Região 

durante a primeira década do século XXI (COSTA, 2009). Na América do Sul, os 

Estados Unidos possuem, atualmente, bases militares principalmente na Colômbia e 

no Peru. Na Colômbia, a presença militar norte-americana é considerada de grande 

importância no que se refere à segurança da Região. O Plano Colômbia, iniciado no 

início da primeira década do século XXI, tinha o objetivo de ajudar o País no 

combate ao narcotráfico e ao terrorismo, com destaque para as FARC – Forças 

Armadas Revolucionárias da Colômbia, lançando mão de investimentos em 

equipamento militar de alta qualidade, treinamento, atividades relacionadas à 

inteligência e operações em conjunto, através de instalações militares e núcleos de 

apoio (COSTA, 2009). Ainda em relação à Colômbia, é importante citar um acordo 

militar firmado entre aquele País e os Estados Unidos durante a administração de 

Barack Obama, cuja assinatura permitiu aos Estados Unidos o acesso a sete bases 

aéreas e navais no País colombiano (FIORI, 2011). 

Destaque-se que a corrida armamentista ganhou ainda maior importância na 

política internacional adotada pelos Estados Unidos a partir do início do século XXI, 

principalmente após os atentados do 11 de Setembro (2001), que geraram 

instabilidade e insegurança no cenário internacional, com o surgimento de diversos 

conflitos regionais. Assim, a América do Sul, a partir das consequências daquele 

episódio no início dos anos 2000, buscou reaparelhar e modernizar suas áreas de 

defesa, adquirindo no plano externo blindados, aviões de combate, mísseis, 

destroyers, fragatas e submarinos (COSTA, 2009). 

Com os acontecimentos envolvendo os ataques do dia 11 de setembro de 

2001, o rumo da política externa norte-americana mudou e sua estratégia passou a 

contemplar o combate ao terrorismo. Após algumas tentativas fracassadas de 

integração econômica do continente e das políticas neoliberais do Consenso de 

Washington, os Estados Unidos necessitaram fazer algumas mudanças em relação 

à política externa para a América do Sul: 
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Eles mantiveram sua supremacia militar e sua importância econômica para 
toda a América do Sul, mas perderam sua liderança ideológica no 
continente e adotaram, a partir daí, uma posição mais passiva e distante 
dos assuntos regionais, que se manteve até quase o fim da década. Isso 
ocorreu no mesmo período em que a maioria dos governos sul-americanos 
fez um giro à esquerda e foi bafejada pela bonança da economia mundial 
até a crise de 2008 (FIORI, 2011, p. 17).

Segundo José Luís Fiori, a maior preocupação dos Estados Unidos com a 

América Latina a partir da década de 2000 é impedir que “alguma potência regional 

ameace a sua posição de árbitro em última instância ou se proponha a desafiar a 

supremacia naval e aérea dos Estados Unidos” (FIORI, 2013, p. 35). As forças 

sociais e políticas que assumiram os governos na América do Sul a partir dos anos 

2000, de caráter nacionalista, desenvolvimentista ou socialista, promoveram 

modificações na orientação política dos Estados sul-americanos, adotando 

características contrárias às políticas neoliberais hegemônicas durante a década de 

1990. As políticas externas dos governos anteriores foram modificadas, numa 

direção que priorizou a integração autônoma da América do Sul, tensionando a 

intervenção da política externa dos Estados Unidos na Região, que caracterizou o 

período anterior (FIORI, 2011). 

Por outro lado, os interesses norte-americanos na América do Sul nunca foram 

ignorados pela Região e tampouco foram esquecidos pelos Estados Unidos quando 

do início do novo século, especialmente após os atentados do 11 de Setembro, uma 

vez que fatores como o terrorismo, o livre-comércio e a questão envolvendo Hugo 

Chávez – e sua continuidade com o governo de Nicolás Maduro – ampliaram as 

possibilidades de o País manter a balança de poder dentro da região sul-americana. 

Dessa forma, a política externa dos Estados Unidos para a América do Sul não 

deixou de ser estratégica para aquela País, pois “o principal interesse nacional dos 

Estados Unidos é manter a balança de poder favorável a eles próprios na região” 

(LIMA; COUTINHO, 2007, p. 24). 

Com a crise financeira de 2008, o crescimento regional da América do Sul e o 

processo de integração econômica do continente ficaram prejudicados. Ao mesmo 

tempo, a administração Bush, nos Estados Unidos, decidiu reativar a IV Frota Naval, 

numa perspectiva de maior atuação na segurança marítima no Atlântico Sul, no que 

foi seguido pela administração Obama, que assinou um acordo militar com a 

Colômbia, garantindo acesso aos norte-americanos às bases militares localizadas 

em solo colombiano. Esses fatos levaram, então, à maior fragilização da integração 
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política sul-americana e também dos planos de defesa conjunta e autônoma da 

região (FIORI, 2010). 

No que tange ao debate acerca do terrorismo, pode-se dizer que este ocorre na 

América Latina no âmbito do combate ao narcotráfico, por intermédio de políticas de 

segurança, envolvendo, principalmente as relações dos Estados Unidos com a 

Colômbia. Além de a Colômbia ser o terceiro País que mais recebe ajuda militar dos 

Estados Unidos, a presença norte-americana na Região faz-se através de 

treinamentos militares, instalação de sistemas de vigilância e comunicação, de 

bases militares e pistas de pouso ou o treinamento de agências especializadas no 

combate às drogas (LIMA; COUTINHO, 2007). 

A estratégia dos Estados Unidos com relação ao livre-comércio foi 

modificando-se com o tempo, em virtude da dificuldade em estabelecer um 

consenso no Congresso norte-americanos no que se refere a acordos multilaterais. 

Acordos bilaterais foram firmados com o Chile, a Colômbia, o Peru e o Equador 

(LIMA; COUTINHO, 2007). 

Considere-se, ainda, a influência Chavista na América do Sul (e a sua 

continuidade com o governo de Nicolas Maduro), que traz preocupações para os 

Estados Unidos, já que o crescente interesse na América do Sul, aliado à 

possibilidade de formação de uma aliança com a China, pode levar à um 

desequilíbrio das forças regionais que vai de encontro às estratégias norte-

americanas desenvolvidas para a região sul-americana (LIMA; COUTINHO, 2007). 

2.2 Crise do neoliberalismo, novas configurações do poder nos governos e as 

repercussões nas dinâmicas de integração entre Países na América do Sul no 

início do século XXI 

Importante destacar que a crise dos regimes autoritários na América do Sul e a 

ascensão de governos democráticos, em especial a partir das duas últimas décadas 

do século XX, não conseguiram superar a condição histórica de dependência 

econômica que caracteriza a Região desde o fim da colonização europeia (século 

XIX). Pelo contrário, como afirmam Carvalho, Filho e Sousa, referindo-se à América 

Latina como um todo, o sistema imperialista, num contexto de globalização 

econômica, intensificou suas ações a partir das últimas décadas do século XX. 
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Nessa dinâmica de “recolonização” da América Latina, o interesse de legitimar a 

influência norte-americana em toda a Região é um dos objetivos principais: 

A ofensiva recolonizadora imperialista direciona-se, ainda, para uma 
tentativa de reversão da relativa perda de influência dos Estados Unidos na 
região e adapta, finalmente, sua condicionante geopolítica para a América 
Latina a partir das mudanças verificadas na política externa dos Estados 
Unidos que, especialmente ao fim da bipolaridade da Guerra Fria, adotam 
progressivamente uma nova conduta pautada na prevenção em substituição 
ao antigo código geopolítico da contenção (CARVALHO; FILHO; SOUSA, 
2012, p. 288). 

Evidentemente, os movimentos de “recolonização” se expressam de forma 

ampla e diversificada, sendo direcionado pelos e de acordo com os interesses das 

grandes corporações transnacionais, que utilizam da força política que têm para a: 

[...] aplicação de políticas neoliberais metamorfoseando o papel dos 
Estados a partir de mudanças de alcance estrutural; das ações mais 
incisivas do imperialismo, buscando-se apropriar dos recursos naturais 
existentes nas periferias; como parte de uma estratégia de restauração do 
poder de classe e manutenção da hegemonia do imperialismo 
estadunidense; através das tentativas de reversão das tendências de queda 
nas taxas de lucro da burguesia; e, também, pelas mudanças na estratégia 
geopolítica dos Estados Unidos para a região, no contexto pós-Guerra Fria 
(CARVALHO,2012, p. 3). 

Como afirma Fiori, devido ao fato de nunca ter existido uma grande disputa 

hegemônica entre os Países que fazem parte da América do Sul (e, tampouco, 

destes com as grandes potências globais), a Região, desde a sua independência, 

vivenciou relações de subordinação, primeiro com a Grã-Bretanha (até o fim do 

século XIX) e, em seguida, com os Estados Unidos (até o início do século XXI) 

(FIORI, 2011). Assim, durante todo o século XIX foi “zona de experimentação do 

imperialismo” dos anglo-saxões, enquanto que no século XX seus Países aliaram 

suas políticas externas com as dos Estados Unidos. Tal histórico de “subordinação” 

ao imperialismo talvez tenha contribuído para as mais recentes tentativas de 

recolonização do continente por parte dos Países centrais. 

As tentativas de recolonização da América Latina e, portanto, da América do 

Sul, por parte dos Países centrais, insere-se no contexto das crises econômicas 

globais que atingiram Países em diferentes partes do Planeta já a partir da década 

de 1970. Com o passar dos anos, o temor frente a novas crises permaneceu, aliado 

à nova geopolítica mundial após o fim da Guerra Fria. Para os Países periféricos, ou 
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seja, Países como são os latino-americanos, aquele contexto resultou em ações, por 

partes dos Países capitalistas centrais, através da aplicação de políticas neoliberais, 

abrindo-se possibilidades para o capital internacionalizado explorar recursos naturais 

e humanos de forma ampliada (CARVALHO, 2012). 

No contexto de aplicação de políticas neoliberais, tal como se observou nas 

duas últimas décadas do século XX em praticamente todos os Países sul-

americanos, o Estado passou a atender cada vez mais às demandas do capital 

financeiro e dos setores produtivos nacionais e internacionais, muitas vezes em 

detrimento à garantia de melhores condições de trabalho e de vida para a grande 

maioria das populações, o que levou à deterioração nas condições de vida de boa 

parte da população desses Países, ao agravamento das desigualdades sociais e à 

diminuição do controle das classes dominantes nacionais, uma vez que sua tarefa 

era o de manter a ordem interna. O objetivo do Estado neoliberal era o de “eliminar 

qualquer entrave ao pleno desenvolvimento das forças produtivas sob o capitalismo” 

(CARVALHO; PINA, FARIA, 2014, p. 99). 

A desnacionalização das economias – um dos traços do processo de 
recolonização – insere-se no percurso das tentativas de reversão da crise 
econômica aberta no coração do sistema e contou com ampla colaboração 
das classes dominantes nacionais na América Latina [...]. Em síntese, pode-
se afirmar que, desde o final da década de 1980, houve uma intensificação 
do grau de ingerência externa sobre as questões de ordem política que 
dizem respeito aos Estados latino-americanos. Os governos e as demais 
instituições de Estado na América Latina foram transformados, de modo 
geral, em instrumentos dos interesses do imperialismo ou se viram limitados 
na arena política em função dos compromissos estatais que não podiam (ou 
não queriam) quebrar[...] (CARVALHO, 2012, p. 5). 

Observe-se, no entanto, que no contexto de aplicação das políticas neoliberais, 

de modo geral lado a lado a dinâmicas de democratização política, também nas 

duas últimas décadas do século XX as lutas e os conflitos sociais na América do Sul 

se intensificaram, expressando um processo histórico de resistências, de 

mobilizações e de lutas de amplos setores das classes populares, de trabalhadores, 

setores médios das sociedades latino-americanas (CARVALHO, 2012). Um contexto 

de lutas que, em alguns Países sul-americanos, tomou claramente um significado de 

luta contra a ingerência norte-americana na Região:



42 
�

A contradição que abarca o processo está estampada no crescimento da 
reação à presença estadunidense em alguns desses Estados, alimentando 
perspectivas políticas locais que não necessariamente se coadunam com 
aquelas desejadas pela Casa Branca e dificultando, por consequência, as 
iniciativas de obtenção de um maior controle político, econômico e militar da 
região por parte dos Estados Unidos (CARVALHO, 2012, p. 4). 

Pode-se afirmar, portanto, que já no final do século XX um sentimento anti-

imperialista passou a fazer parte de setores significativos da população latino-

americana, numa perspectiva de resistência e de construção de alternativas a um 

modelo de desenvolvimento do capitalismo na Região que, quase sempre, agravou 

as condições socioeconômicas da maioria de seus Países. 

[...] política de saque dos recursos naturais, da presença militar 
estadunidense e do atrelamento da economia desses Países às medidas de 
contingenciamento impostas pelos Estados centrais e pelo Fundo Monetário 
Internacional, que se materializaram na dolarização de suas economias 
(Argentina e Equador), na diminuição dos gastos públicos com a chamada 
“área social” – voltada para atender parte das necessidades das parcelas 
mais pobres – e em uma maior drenagem de recursos por conta dos 
mecanismos da dívida externa  (CARVALHO, 2012, p. 7). 

A questão é que a crise do projeto neoliberal implementado especialmente 

durante a década de 1990 em praticamente todos os Países latino-americanos abriu 

espaços para que forças sociais e políticas que se opuseram e resistiram à 

aplicação das políticas neoliberais, ainda no final daquela década de 1990 

assumissem os governos nacionais na Região. Assim ocorreu na Venezuela com a 

eleição de Hugo Chávez em 1998, no Brasil com a eleição de Luís Inácio Lula da 

Silva em 2002, na Argentina com a eleição de Néstor Kirchner em 2003, apenas 

para citar alguns dos principais Países sul-americanos que, na passagem do século 

XX para o século XXI, elegeram Presidentes da República vinculados a setores 

sociais e políticas de centro-esquerda. Ou seja: 

[...]. Excetuando-se a Colômbia de Álvaro Uribe, onde o problema de 
segurança ocupa quase todos os espaços, em geral ocorre uma revisão no 
fim das hegemonias dos anos de reforma em direção ao mercado, que põe 
a questão social no centro das preocupações [...]. Cada um a seu modo 
reexamina privatizações, aberturas comerciais, reformas previdenciárias e 
trabalhistas, de modo bastante pragmático na maioria das vezes. Alguns 
Países também revêem seu passado autoritário. Chile, Uruguai e Argentina 
retiram o entulho deixado pelos regimes militares, enquanto o Peru enfrenta 
o legado da era Fujimori. Todos eles apuram as violações de direitos 
humanos e o constrangimento às liberdades civis então experimentado. 
As mudanças não implicam obrigatoriamente rupturas radicais. Em alguns 
casos, como Brasil, Chile e Uruguai, houve mesmo mais continuidade do 
que mudanças com relação à agenda de reformas estruturais. Mas não por 
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isso deixaram de ajustar as políticas ao novo momento, interrompendo o 
processo de redução e enfraquecimento do Estado ao mesmo tempo em 
que introduziram inovações importantes que vão ao encontro dos setores 
populares. Outros Países, como a Argentina, implementam mudanças mais 
nítidas como a interrupção do pagamento e a renegociação da dívida 
externa, e a adoção de políticas heterodoxas. No extremo das mudanças 
situa-se a Venezuela, onde se fala ostensivamente em um socialismo do 
século XXI, em sintonia com algumas tendências observadas também na 
Bolívia [...]. (LIMA; COUTINHO, 2007, p. 17-18). 

A partir de então, no plano nacional, ainda que expressando dinâmicas 

heterogêneas, os governos dos Países sul-americanos priorizaram uma agenda 

social, com a implementação de políticas públicas que atribuíram maior 

responsabilidade ao poder público tanto no fomento da economia interna quanto no 

desenvolvimento de políticas públicas destinadas ao enfrentamento de históricas 

situações de desigualdades e de pobreza. O caso brasileiro, nesse sentido, pelo 

tamanho da população do País, mas, também, pela importância que têm na Região, 

é emblemático: as políticas públicas voltadas à população mais pobre do País 

(programa de renda mínima, recuperação dos empregos, aumento da capacidade de 

renda dos trabalhadores, programas sociais voltados ao acesso de bens de 

consumo etc.) conseguiram, num período de não mais do que uma década, diminuir 

significativamente a pobreza (entre 2003 e 2008 o número de pobres no Brasil 

diminuiu de 35% para 24,1% da população total do País) (SILVA, 2010). 

No plano das relações internacionais, na mesma direção, as mudanças foram 

perceptíveis. Assim, se durante a década de 1990, de modo geral, prevaleceram os 

efeitos homogeneizadores da globalização neoliberal, quando a maioria dos 

governos implementou políticas que pretenderam afirmar as chamadas “reformas 

orientadas para o mercado”, a partir dos anos 2000, também com movimentos 

heterogêneos, o que se observou foi: tendências de afirmação das relações entre os 

Países sul-americanos;  uma crescente resistência a projetos de integração 

capitaneados pelos Estados Unidos e visando a criação de uma área de livre 

comércio, envolvendo todo o Continente Americano (como foi o caso da recusa em 

aceitar a ALCA, já referido anteriormente); movimentos de aproximação de alguns 

Países sul-americanos com Países de outros continentes, inclusive envolvendo 

Países que, num contexto de guerra fria, estavam situados num horizonte de 

integração muito distante, para não dizer impossível (como é o caso, por exemplo, 

da participação do Brasil no Acordo de Integração estabelecido pelos BRICS, no 

qual está a Rússia). 
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A dinâmica de atuação dos Países em relação aos projetos de integração já 

existentes (em especial, MERCOSUL e CAN), a criação de novos projetos (como é o 

caso da própria UNASUL), a resistência dos Países latino-americanos em relação à 

efetivação da ALCA e a participação do Brasil nos BRICS são exemplos muito 

ilustrativos e simbólicos. Para fins dessa análise, cabe registar, nesse momento, três 

desses movimentos políticos dos Países sul-americanos: as experiências 

“socialistas”, em especial a experiência venezuelana a partir do governo de Hugo 

Chávez, a oposição em relação a ALCA e a participação do Brasil nos BRICS (que, 

nessa Dissertação, se somam, então, à análise que será realizada no capítulo 04 

sobre a UNASUL). 

Em relação aos governos de corte “socialista” que emergiram na América 

Latina, ganharam maior importância as experiências de Evo Morales na Bolívia (a 

partir de 2006), de Rafael Correa no Equador (a partir de 2007), mas, 

principalmente, de Hugo Chávez na Venezuela. Em especial esse último 

protagonizou, a partir da primeira década do século XXI, um movimento não 

somente de crítica às relações entre a América Latina e os Estados Unidos; mais do 

que isso, Hugo Chávez simbolizou um movimento cultural de antiamericanismo na 

América Latina. 

Hugo Chávez assumiu o governo da Venezuela ainda em 1999, cargo no qual 

permaneceu até sua morte, em 2013. Ao longo daquele período, Hugo Chávez 

trabalhou fortemente visando uma maior aproximação de seu País com Países 

latino-americanos, inclusive e principalmente com Cuba (afinal, símbolo da 

resistência latino-americana em relação à dominação norte-americana, desde a 

Revolução Cubana, no final da década de 1950), mas, também, com Países de 

outros Continentes, dentre os quais Países diretamente envolvidos em conflitos com 

os Estados Unidos (como, por exemplo, a República Islâmica do Irã) 

(VASCONCELLOS, 2009). 

Sob o ponto de vista de sua política externa, os governos de Hugo Chávez 

estimularam a multipolaridade, colocaram-se a favor da promoção de movimentos de 

integração entre Países latino-americanos, buscaram consolidar e/ou diversificar as 

relações internacionais da Venezuela com a Ásia, com o Oriente Médio, com a 

Rússia, com diferentes Países da Europa Central e Oriental (VASCONCELLOS, 

2009, p. 31). Mas, certamente, as ações de maior repercussão e significado 

estiveram vinculadas ao projeto de seu governo de construir uma “revolução 
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bolivariana”, a partir do qual apoiou e reforçou relações com governos na América 

Latina numa perspectiva de aprofundar os antagonismos com os Estados Unidos. 

Foi a partir daquele projeto que Chávez, na condição de Presidente da Venezuela, 

promoveu a criação da ALBA – Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa 

América. Um projeto de integração que emergiu a partir das: 

[...] aspirações do presidente venezuelano de reforçar a autodeterminação e 
soberania dos povos, através de um processo alternativo de integração que 
fosse de encontro aos anseios norte-americanos e de suas políticas 
econômicas. As tratativas desse acordo se delinearam após intensas 
conversações entre Hugo Chávez e Fidel Castro, resultando numa 
declaração conjunta que sedimentou a criação da nova organização em 
dezembro de 2004 (VASCONCELLOS, 2009, p. 37). 

As discussões em torno da ALBA avançaram durante a década de 2000, com a 

adesão da Bolívia, do Equador, de Antígua e Barbuda, de Honduras, da Nicarágua, 

de São Vicente, de Granadinas, sempre numa perspectiva de oposição aos projetos 

de integração econômica na América Latina liderados pelos Estados Unidos e de 

afirmação na necessidade uma “integração pautada pela complementação 

econômica e pela solidariedade entre os povos” (VASCONCELLOS, 2009, p. 37). 

A ALCA, como foi indicado anteriormente, resultou de uma proposta de área de 

livre comércio do governo de George Bush, presidente dos Estados Unidos no 

período entre 1989 e 1993. Anunciada pelo governo norte-americano naquela 

década como uma “Iniciativa para as Américas”, seu objetivo principal era criar uma 

área de livre comércio do Alasca à Terra do Fogo (BATISTA JR., 2003). 

Se as negociações em torno daquele projeto avançaram até o início dos anos 

2000, a partir daquele período a eleição de governos nacionais na América Latina 

comprometidos com a ruptura de políticas neoliberais até então adotadas começou a 

criar complicações para o avanço do mesmo. Foi o caso da eleição de Luís Inácio 

Lula da Silva, no Brasil, que pela importância do País em todo a América Latina 

merece ser mencionado. Desde sua eleição, o governo de Luís Inácio Lula da Silva 

deixou claro suas restrições em relação à ALCA (DA SILVA FERNANDES; SOUZA, 

2011). 

Ao adotar uma posição crítica em relação à ALCA, o governo brasileiro de Luís 

Inácio da Silva (2003 – 2010) chamou para si um papel de liderança na América do 

Sul, “em prol de um processo de integração continental que possibilitasse melhores 

vantagens econômicas aos Estados sul-americanos frente às articulações norte-
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americanas, refutando [...] o projeto norte-americano” (DA SILVA FERNANDES; 

SOUZA, 2011, s/p). Um posicionamento que foi fundamental não somente para 

dificultar as negociações, mas, também, para que, em 2005, ano inicialmente 

previsto para a criação de uma área de livre comércio, o projeto norte-americano 

fosse relativizado. 

Ademais dos desacordos operacionais em torno de um futuro acordo da 
Alca [...] persistia, também, uma má vontade manifesta contra o próprio 
princípio do acordo, em si, por parte de vários governos da região, entre 
eles os da Venezuela, da Argentina e do Brasil, os mais ativos na recusa de 
um acordo nas linhas propostas pelos EUA. Essa pequena coalizão de 
Países conseguiu, finalmente, bloquear a continuidade do processo 
negociador na reunião de cúpula de Mar del Plata (novembro de 2005), 
situação de impasse que continuou no período subsequente. Em resposta 
ao impasse, os EUA aceleraram a sua tática de negociar acordos de 
liberalização comercial, segundo seu próprio modelo, com grupos de Países 
ou bilateralmente: depois do Chile, dos Países do Caribe e da América 
Central, novos acordos bilaterais foram negociados com o Peru e a 
Colômbia, erodindo ainda mais o projeto brasileiro de uma convergência 
dos Países da América do Sul em torno do Mercosul – ou de uma área de 
livre comércio sul-americana – como a base política para uma negociação 
conjunta com os EUA. Aparentemente, como a economia mais poderosa da 
região, dispondo de condições negociadoras assimétricas e prometendo tão 
simplesmente o acesso consolidado ao seu mercado de um conjunto 
limitado de ofertas de bens e serviços dos Países demandantes, os EUA 
têm mais chances de impor suas condições aos demais Países, reduzindo a 
margem de manobra dos Países do Mercosul. Essa “rede informal” de 
acordos de liberalização American style é a que tem prevalecido, até o 
momento, sobre qualquer novo projeto de retomada das negociações da 
Alca, que parece assim remetida ao arquivo morto de projetos diplomáticos 
irrealizáveis (ALMEIDA, 2008, p. 31-32). 

Em relação à participação do Brasil no BRICS é importante destacar diferentes 

questões que estão implicados nesse “projeto” de integração. Em primeiro lugar, 

trata-se de um diálogo que, desde a primeira década dos anos 2000, Brasil, Rússia, 

Índia e China (com posterior adesão da África do Sul, em 2011) fazem visando 

afirmar não somente o poder econômico que juntos representam, mas, também, o 

poder político que podem ter no contexto internacional (maior influência geopolítica). 

Em segundo lugar, expressa uma dinâmica de crescimento econômico de Países 

“emergentes”, a partir de fluxos comerciais estabelecidos principalmente com um 

dos Países membros do BRICS: a China. Em terceiro lugar, ao ter a China e a 

Rússia como dois de seus participantes, congrega os únicos Países que, depois do 

término da Guerra Fria, podem adquirir um status de Países capazes de tensionar a 

distribuição do poder no sistema internacional (não se pode esquecer que a China, 

nesse início de século XXI, alcançou uma posição econômica que, embora não 
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ameace a hegemonia norte-americana, certamente é uma posição incômoda aos 

Estados Unidos). Nessa direção (e aqui se coloca uma quarta questão), não se pode 

esquecer que, sob o ponto de vista das instituições internacionais de poder (e das 

discussões que orientam essas instituições), já a partir da primeira década do século 

XXI o chamado G7 (grupo de Países formado por Estados Unidos, Alemanha, 

Canadá, França, Itália, Japão e Reino Unido) passou a integrar interesses e 

expectativas do G20 (grupo de Países em desenvolvimento), mostrando 

preocupações com a integração de agendas desses Países nas negociações 

multilaterais (PECEQUILO, 2008). Em quinto lugar, sob o ponto de vista da 

perspectiva adotada pelos governos brasileiros a partir de 2003, a participação nos 

BRICS se colocou como uma estratégia do governo brasileiro de valorização da 

multilateralidade em suas relações internacionais, com ênfase nas relações com 

Países situados fora do eixo EUA – Europa – Japão, ou seja, numa perspectiva de 

relação Sul – Sul. Observe-se que a crescente relevância que Países emergentes 

alcançaram na economia globalizada colocou a necessidade também crescente de 

novas estruturas de poder global. 

A crescente relevância dos Países emergentes na economia política global 
tem evidenciado que novas estruturas de poder são necessárias para que 
mecanismos de resolução de crise sejam implementados, levando em 
consideração uma pluralidade de interesses que não mais se limitem aos 
das grandes potências ocidentais. Na atual ordem mundial nenhum País, 
seja ele uma potência ou um emergente, possui capacidade de exercer um 
“papel de liderança e guiar uma saída para a crise a partir de seus moldes” 
[...], o que reforça o papel decisivo que novos polos de poder vem 
desempenhando hodiernamente (SOUSA, 2014, p. 2) 

Assim, sob o ponto de vista da orientação dada a partir do governo Lula (2003) 

à política externa brasileira, a participação do País nos BRICS se deu num contexto 

de alteração daquela política externa, numa direção de maior multilateralismo de 

reciprocidade entre Países emergentes e centrais, de maior enfrentamento das 

dependências estruturais (financeira, empresarial, tecnológica), visando atenuá-las e 

com a ideia de reforçar a América do Sul como polo de poder e plataforma política e 

econômica de realização dos interesses brasileiros não somente regionalmente, 

mas, acima de tudo, no sistema internacional (CERVO, 2008). 

Mas, tão ou mais importante, não se pode esquecer, como enfatiza Fiori 

(2009), que ao longo da segunda metade do século XX o sistema internacional 

experimentou diferentes ordens globais, nas quais os Países europeus e os Estados 
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Unidos se alteraram no controle das mesmas, dando origem a um poder global 

capitaneado por essas “potências hegemônicas”. Experiências como a dos BRICS, 

assinala Fiori, podem representar, nesse início do século XXI, mudanças no 

paradigma que predominou na segunda metade do século XX, podendo, então, 

novas lideranças reclamarem o poder de condução (numa perspectiva de 

multilateralização) do sistema internacional na articulação dos assuntos globais 

(FIORI, 2009). 

Portanto, na primeira década do século XXI uma série de fenômenos 

envolvendo os Países sul-americanos assinalava diferentes estratégias de 

realinhamento em relação aos Estados Unidos e uma perspectiva de adoção de 

novas perspectivas de relações internacionais, com ênfase à afirmação de blocos 

regionais, à resistência de relações de subordinação com Países capitalistas 

centrais, à maior integração com Países de outros Continentes, destacando-se, 

nesse sentido, uma orientação multilateral e com grande atenção às relações não 

somente Sul-Norte (relações com os Países da Europa ou da América do Norte), 

mas, também, às relações Sul-Sul. 
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3 OS COMPLEXOS REGIONAIS DE SEGURANÇA (CRS): O DEBATE SOBRE 

POLÍTICAS DE SEGURANÇA EM ACORDOS DE INTEGRAÇÃO REGIONAL 

Se no segundo capítulo procurou-se apresentar elementos de contextualização 

das mudanças que ocorreram na América do Sul no começo do século XXI, neste 

terceiro capítulo da Dissertação coloca-se em discussão a teoria dos Complexos 

Regionais de Segurança, com o objetivo de destacar a dimensão regional presente 

nas discussões e na implementação de projeto de defesa e de segurança na 

América do Sul. A análise apresentada enfatiza a teoria dos Complexos Regionais 

de Segurança desenvolvida por dois teóricos vinculados à Escola de Relações 

Internacionais de Copenhague (Dinamarca): Barry Buzan e Ole Waever. A partir da 

apresentação e da discussão da teoria desenvolvida por esses dois teóricos, 

inclusive a compreensão que têm sobre o Complexo Regional de Segurança Sul-

americano, procura-se sistematizar elementos teóricos que permitam compreender, 

no quarto capítulo e considerando os dados empíricos levantados sobre a UNASUL 

e seu Conselho de Defesa Sul-Americano, qual o modelo de Complexo Regional de 

Segurança se constitui na experiência concreta dos Países sul-americanos a partir 

da criação da UNASUL. 

Importante considerar que, já há algumas décadas, as áreas de defesa e da 

segurança, numa perspectiva de afirmação de negociações entre regiões do 

Planeta, estimulam discussões e análises, não somente em espaços 

governamentais, mas, também, nos espaços acadêmicos. O fim da bipolaridade 

característica da Guerra Fria possibilitou uma nova configuração de poder entre os 

atores do Sistema Internacional, permitindo, assim, relações mais regionalizadas. 

Além disso, o surgimento de organismos regionais, muitos deles resultantes de 

acordos de integração entre Países, fortaleceu ainda mais a dimensão “regional” no 

debate e na definição de ações (FAGUNDES, 2014). 

Também dentro desse contexto de construção de projetos de integração entre 

Países, as discussões em torno do “regionalismo” passaram a ter maior relevância, 

pois os Países, em especial aqueles diretamente envolvidos em projetos de 

integração regional, se voltaram para o seu entorno geográfico, inclusive como 

forma de ampliar sua voz na comunidade internacional, possibilitando, assim, a 

maximização de sua inserção no cenário internacional. Como afirma Pagliari (2009), 

o “regionalismo” “[...] permitiu um maior espaço de autonomia para que as próprias 
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regiões passassem a se ocupar de suas agendas de segurança [...]” (PAGLIARI, 

2009, p. 13). 

A adoção de medidas cooperativas entre os Países com objetivos 

especialmente ligados à defesa e à segurança (mesmo entre Países que não 

costumam desencadear conflitos de natureza bélica, econômica ou até mesmo 

diplomática; ou que não costumam possuir inimigos externos, como é o caso do 

Brasil), faz-se importante e necessária no intuito de garantir a estabilidade regional, 

de evitar possíveis ameaças que por ventura possam trazer níveis de insegurança 

não encontrados anteriormente; mas, também, para que projetos de inserção 

internacional de um conjunto de Países ganhem maior visibilidade e maior 

respeitabilidade num contexto internacional (PAGLIARI, 2009). 

Tem-se, então, que os estudos sobre Sistemas Regionais de Segurança 

passaram a se destacar no cenário internacional, principalmente a partir da segunda 

metade do século XX. Ainda que, num contexto de Guerra Fria, questões 

relacionadas aos sistemas de segurança permanecessem condicionados às 

superpotências e à influência dos Países membros do Conselho de Segurança da 

ONU. Dessa forma, pelo fato de o sistema internacional ser classificado como 

bipolar, pela influência de apenas dois grandes blocos, o capitalista liderado pelos 

Estados Unidos e o socialista liderado pela então União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, os sistemas regionais ficaram condicionados a essa polarização, o que 

limitava a liberdade estratégica de “atores regionais”, isto é, de Países que possuíam 

influência nas diferentes regiões do mundo (CABRAL, 2010). 

Com o fim da Guerra Fria (2010), a eclosão de projetos regionais de segurança 

possibilitou transformações na análise dos sistemas de segurança globais, já que o 

fim da bipolaridade representou a mudança das questões relativas à segurança 

internacional e que necessitava de ajustes a fim de evitar o surgimento de novos 

conflitos globais. Além disso, foi a partir daquele período que o aprofundamento e a 

integração de diversas regiões foram fortalecidos por meio da confiança mútua nas 

áreas da segurança e do desenvolvimento econômico e social (CABRAL, 2010). 

3.1 A teoria dos Complexos Regionais de Segurança 

Como afirmado, a teoria dos Complexos Regionais de Segurança é resultado 

de uma construção teórica que está vinculada à Escola de Copenhague, mais 
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especificamente aos dois teóricos das relações internacionais referidos: Barry Buzan 

(1946 -) e Ole Waever (1960 -). A Escola de Copenhague surgiu nos anos 1980, 

num contexto de preocupações crescentes, em toda a Europa, com os temas 

relacionados à segurança e à defesa. A partir de então, tornou-se uma referência em 

segurança internacional, devendo muito isso à produção teórica de Barry Buzan e de 

Ole Waever. Apesar da Escola focar seus estudos na segurança europeia, Buzan e 

Waever englobam a segurança regional de todo o Planeta (NOBRE, 2013). 

A maior contribuição desta Escola é a maior valorização do âmbito regional 
para os estudos de segurança. Para Buzan e Hansen (2009), dois dos 
grandes nomes da Escola de Copenhague, a fase pós-guerra fria, 
caracterizada pela redução da presença e influência das superpotências – 
ao que eles denominariam overlay – em diversas regiões do mundo 
permitiriam e re-emergência de dinâmicas endógenas de segurança e 
conflito nestes espaços geográficos (NOBRE, 2013, p. 50). 

Buzan e Waever têm o mérito de construir uma análise sobre segurança e 

defesa no contexto do Sistema Internacional que pressupõe que a proximidade 

geográfica facilita a geração de interesses comuns entre diferentes Países; 

enfatizam, portanto, a geografia como uma dimensão importante em dinâmicas de 

relações internacionais, de onde decorre o argumento de que não é possível 

compreender as dinâmicas de segurança e de defesa, em nível internacional e no 

período posterior à Guerra Fria, sem que se considere o fenômeno da 

regionalização. 

Buzan, aliás, desde os anos 1990 insiste que o fim da Guerra Fria não somente 

impulsionou um maior interesse (político e teórico) pelas questões relacionadas à 

defesa e à segurança, mas, também, que a segurança militar já não se enquadra 

mais no topo da agenda, além de assinalar que as questões relacionadas à 

compreensão histórica das identidades regionais ganharam maior relevância 

(FAGUNDES, 2014). Nesse sentido, destaque-se que a Escola de Copenhague não 

somente impulsionou uma maior discussão sobre segurança e regionalização, mas 

também contribuiu para que na temática da segurança e da defesa novas 

dimensões ganhassem maior visibilidade. O que se evidencia na própria teoria dos 

Complexos Regionais de Segurança, que propõe: 
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[...] conceitos e quadros analíticos para viabilizar a análise de segurança 
internacional sob uma perspectiva abrangente [...] que propõe que, nas 
análises de segurança, devam ser considerados além dos aspectos 
militares, os aspectos econômicos, sociais, políticos e ambientais (TANNO, 
2003, p. 53). 

Embora seja necessário compreender o que é um Complexo Regional de 

Segurança, é importante esclarecer primeiramente que existe uma Teoria dos 

Complexos Regionais de Segurança (TCRS), trazida por Buzan e Waever (2003) e 

que tem o objetivo de explicar por que os Estados ingressam em relações de 

cooperação e reciprocidade. Segundo os seus formuladores, a teoria deriva tanto 

das relações anárquicas estabelecidas entre as estruturas que as compõem e suas 

balanças de poder, quanto das pressões em virtude das proximidades geográficas 

do local. 

Assim, pode-se afirmar que a Teoria dos Complexos Regionais de Segurança 

insere-se no contexto das relações recíprocas buscadas pelos Estados e procura, 

basicamente, compreender como se dá a dinâmica dos processos de securitização 

dentro do Sistema Internacional (CARDOSO, 2010). 

Buzan e Waever defendem que a Teoria foi desenvolvida no intuito de explicar 

que o nível regional é o mais apropriado para que ocorra uma análise de segurança. 

O argumento utilizado pelos autores é de que existem dois extremos para se 

analisar a segurança: o nacional e o global. A segurança nacional não representa 

por si só um nível de análise que se possa considerar significativo, uma vez que a 

segurança é um fenômeno relacional. Nas palavras dos autores, “[...] a segurança 

de uma nação não é auto-suficiente” (BUZAN; WAEVER, 2003, p. 43. Tradução 

própria). Já a segurança global é um estado que os Países desejam atingir; assim, 

não é um “fenômeno real”, pois o Sistema Internacional não está integrado em 

termos de segurança. De modo diferente, numa Região, onde os Países estão 

próximos, defesa e segurança ganham maior importância, pois a segurança de um 

País não ocorre de forma isolada, sem consideração da própria Região. Dessa 

forma, o nível regional é onde os níveis nacional e global interagem e a maioria das 

ações ocorre.  
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O cenário diz respeito à união de dois níveis: a interação das potências 
globais ao nível do sistema e os clusters de estreita interdependência em 
termos securitários a nível regional. Cada CRS é constituído por medos e 
aspirações de cada unidade (que por sua vez derivam em parte de 
características domésticas e fraturas). Tanto a segurança de cada unidade 
como o processo de intervenção do poder global só podem ser entendidos 
através da compreensão da dinâmica de segurança regional (BUZAN, 
WAEVER, 2003, p. 43. Tradução própria). 

Teixeira (2013), quando analisa os estudos de Buzan e Waever, justifica essa 

maior interação entre a segurança nacional e a global em nível regional com o 

argumento de que há um maior distanciamento das grandes potências em conflitos 

locais e regionais, já que há grandes gastos nesses tipos de disputa. Assim, “a 

logística local favorece mais as relações regionais do que as globais já que as 

interações entre os vizinhos são mais pertinentes no cálculo político de segurança 

do que as relações globais [...]” (TEIXEIRA, 2013, p. 5). 

Esse fato confirma o que Buzan e Waever (2003) descrevem em sua teoria, de 

que os processos de securitização e, portanto, os níveis de interdependência na 

área da segurança são mais intensos e percebidos melhor entre Estados que estão 

localizados no mesmo complexo regional de segurança do que a interação desses 

Estados com outros que não estão no mesmo complexo ou estão até mesmo mais 

distantes deles. 

A Teoria dos Complexos Regionais de Segurança procura fazer uma 

interpretação do sistema de polaridade após a Guerra Fria e como ele funciona no 

Sistema Internacional, onde há a presença de diversas regiões formadas por 

Estados cujo aspecto da segurança é a principal diferença entre elas. Além disso, 

essa teoria busca fazer uma distinção entre o nível de interação das grandes 

potências, as quais possuem a capacidade de transmitir seu poder a longas 

distâncias, das potências menores, ou seja, aquelas potências cuja capacidade de 

transmissão de poder e dinâmica securitária se restringem à região nas quais estão 

inseridas (FUCCILLE; REZENDE, 2013). 

É importante destacar também que a Teoria dos Complexos Regionais de 

Segurança se aproxima do realismo ofensivo, teoria desenvolvida pelo cientista 

político norte-americano John Mearsheimer (2001). Segundo essa última teoria, 

quanto maior o poder relativo de um Estado, maior será sua segurança. Além disso, 

um Estado nunca pode ter certeza das intenções dos outros Estados, devendo 

priorizar, dessa forma, a sua sobrevivência dentro do Sistema Internacional. 
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Aumentar e/ou manter a sua segurança é uma das formas de garantir a sua 

sobrevivência. Os elementos que aproximam os CRS da teoria de Mearsheimer 

incluem: 

(1) O pressuposto de que os CRS se organizam em um ambiente 
anárquico. [...] (2) ainda que existam outras, o Estado continua sendo 
percebido como a unidade principal das relações internacionais. [...] (3) a 
percepção da importância das balanças de poder regionais para a análise 
dos cenários de segurança e de percepção de ameaças. Esse talvez seja o 
elemento primordial para aproximar a teoria dos CRS do realismo ofensivo. 
[...] Ao trazerem a possibilidade da percepção de sistema não apenas pelo 
aspecto global, mas também pelo aspecto regional, tanto o realismo 
ofensivo quanto a teoria dos CRS abrem espaço para a compreensão de 
como as polaridades regionais vão influenciar o comportamento das 
unidades (FUCCILLE E REZENDE, 2013, p. 79-80). 

Mesmo que se observe a influência de grandes potências dentro das regiões, o 

destaque alcançado pelos CRS após o fim da Guerra Fria deve-se à mudança no 

padrão da segurança internacional, que passou a ser não rígido, opondo-se, dessa 

forma, ao padrão que era seguido no período de 1945 a 1991 (BUZAN, WAEVER, 

2003). Assim, pode-se afirmar que o fato de os Estados estarem inseridos dentro de 

um Complexo Regional de Segurança pressupõe uma maximização da segurança 

de cada um deles, já que essas unidades e, consequentemente, seus problemas 

securitários, encontram-se bastante interligados. 

A territorialidade e o papel desempenhado pela região no processo de 

securitização são consideradas as premissas da Teoria dos Complexos Regionais 

de Segurança. Em relação à primeira premissa, Cardoso (2010) coloca que os 

processos de securitização ocorrem de maneira territorializada. Como exemplos, 

pode-se mencionar o crime organizado internacional e o terrorismo internacional, 

explicados por Buzan e Waever (CARDOSO, 2010). No caso do crime organizado, 

apesar de sua atuação internacional, a sua dependência recai sobre processos de 

securitização regionais, como no caso de fluxos transfronteiriços de drogas e de 

armas, onde deve haver políticas regionais para combater o tráfico de drogas e de 

armas. Já no exemplo do terrorismo internacional, os grupos terroristas, 

considerados novos atores do Sistema Internacional, fazem reivindicações 

territoriais na maioria das vezes e a sua base de atuação é local. 

Da segunda premissa da TCRS decorre que, além do mundo estar dividido em 

várias regiões, a interação entre os Estados que compõem uma mesma região é 

considerada mais satisfatória. Assim, “os processos de securitização ocorrem 
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principalmente dentro desses agrupamentos, promovendo a autonomia de suas 

dinâmicas de segurança em relação à comunidade internacional” (CARDOSO, 2010, 

p. 31). Sobre isso, Buzan e Waever entendem que: 

A ideia central é de os principais elementos dos processos de securitização 
e dessecuritização no sistema internacional se manifestarão nos complexos 
regionais. Esses complexos têm durabilidade e são diferentes dos 
processos de (de) securitização que acontecem em nível global. Cada nível 
deve ser entendido por si só e de que forma eles interagem entre si 
(BUZAN; WAEVER, 2003, p. 44. Tradução própria). 

Assim, o conceito de segurança trazido por Barry Buzan e Ole Waever tem 

grande importância em estudos relacionados à segurança internacional e à 

regionalização no Sistema Internacional de Segurança. Não se pode deixar de 

mencionar que o destaque dado ao regionalismo e sua segurança não se limitaram 

a questões de cunho bélico e militar, já que o surgimento de novos atores 

considerados pelos teóricos das Relações Internacionais igualmente importantes 

para a dinâmica do cenário internacional, permitiram que novos tipos de ameaças 

começassem a se delinear globalmente e que despertaram, assim, a insegurança 

dos Estados. Dentre essas novas ameaças, pode-se citar as questões ambientais, o 

terrorismo, o tráfico de drogas, a pobreza extrema e o crescimento populacional 

desordenado (FAGUNDES, 2012). 

Dentro desse contexto, Nobre (2013, p. 53) considera a região “um recorte 

espacial crucial” para que se possa compreender as ameaças que podem 

comprometer a segurança dos Estados, chamando a atenção para a utilização dos 

Complexos Regionais de Segurança como uma teoria interpretativa fundamental 

nesse caso. 

Nas relações internacionais, é interessante que se compreenda que 

cooperação e integração são “formas de diálogo e interação entre entidades 

internacionais, ou seja, Estados-nações comunicando-se e estabelecendo parcerias 

ratificadas” (Teixeira, 2013, p. 2). Entretanto, é necessário entender a diferença 

entre os termos, pois: 
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[...] a cooperação possibilita o estabelecimento de objetivos comuns entre 
os Estados, considerando tanto as pressões nacionais quanto internacionais 
sobre eles, e permite a constituição de normas e estruturas no seio das 
quais acordos podem ser concretizados. Facilitaria, também, a criação de 
consenso entre os atores sobre os comportamentos aceitáveis a serem 
compartilhados por todos ao promover maior intercâmbio de informações[...] 
a integração regional é mais ampla que a cooperação internacional porque 
pode resultar em novas unidades ou entidades políticas ou, ainda, em uma 
mudança nessas últimas (MARIANO; MARIANO, 2002, p. 50). 

Ainda sobre o conceito de integração regional, Herz e Hoffmann entendem que: 

O termo integração regional envolve dois conceitos básicos: integração e 
região. Uma região pode ser definida por critérios econômicos, 
socioculturais, político-institucionais, climáticos, entre outros, mas remete 
necessariamente a uma localidade territorial onde essas características 
ocorrem. Essa localidade pode ser geograficamente contínua, ou não, e 
pode mudar ao longo do tempo, o que dificulta a determinação das 
fronteiras de certas regiões, mas o importante a ser destacado é que uma 
região tem sempre uma correspondência territorial (HERZ; HOFFMANN, 
2004, p. 167-68). 

A integração regional acontece quando um grupo de Estados independentes ou 

outros atores do Sistema Internacional se unem e formam um todo. Portanto, a 

integração é um “processo dinâmico de intensificação em profundidade e 

abrangência das relações entre atores levando à criação de novas formas de 

governança político-institucionais de escopo regional” (HERZ; HOFFMANN, 2004, p. 

168). Os processos de integração regional não são considerados como um 

fenômeno natural, pois surgem da vontade política e capacidade dos Países 

envolvidos. Nesse contexto, Gonçalves coloca que: 

Projetos de integração resultam da pressão exercida por algum fator 
externo a um determinado grupo de Estados. A pressão nunca surge de 
dentro dos Estados. O movimento natural dos Estados é sempre o de se 
fechar e de se proteger dentro de suas fronteiras. A finalidade do Estado é 
proteger as pessoas e os bens que compõem a sociedade. A ideia de 
integração representa, dessa maneira, uma violência, uma vez que significa 
a necessidade de abrir mão de interesses de parte da sociedade para 
conciliar com os interesses de outras sociedades (GONÇALVES, 2013, p. 
35, APUD GRANATO, 2014). 

Para Teixeira, é em nível regional que as relações entre os Estados têm maior 

poder, por mais que a região esteja vinculada à esfera global – relação essa também 

considerada importante para o seu desenvolvimento e consequente projeção no 

cenário internacional. Dessa forma, é necessário que se construa um ambiente de 

segurança, onde os conflitos possam ser resolvidos, as ameaças afastadas, para 
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que, assim, a cooperação entre os membros que formam determinada organização 

de integração regional seja viável, bem como a distribuição de atribuições nas 

políticas de defesa e segurança (TEIXEIRA, 2013). 

Torna-se importante, portanto, afirmar que na abordagem desenvolvida a partir 

da Escola de Copenhague, os Complexos Regionais de Segurança buscam 

compreender como funcionam e se estabelecem os processos de securitização do 

SI por meio do enfoque regionalista (FUCCILLE; REZENDE, 2013). 

No entanto, para que se possa compreender mais detalhadamente o conceito 

de Complexo Regional de Segurança e como ele funciona, é necessário que se 

conheça o que é um processo de securitização e a sua dinâmica envolvida. 

Nesse sentido, destaque-se que um processo de securitização pressupõe uma 

série de medidas emergenciais tomadas por um Estado no intuito de solucionar 

problemas que ameacem o interesse nacional e até mesmo e sobrevivência desse 

Estado no Sistema Internacional. Nesse caso, essas medidas emergenciais podem 

ser justificadas como “ações de exceção, como esforços humanos e orçamentários 

extraordinários, para a consecução das políticas públicas, restrições a direitos 

consagrados e aumento incomum dos procedimentos de segredo e 

confidencialidade” (CARDOSO, 2010, p. 28-29). 

O processo de securitização ocorre em setores como o militar e o político, por 

exemplo, e tem como função proteger os atores do Sistema Internacional. Assim, as 

relações de segurança possuem como característica a forma como medidas serão 

tomadas para equilibrar possíveis ameaças (CARDOSO, 2010). 

Segundo Buzan e Waever (2003), em um Complexo Regional de Segurança os 

processos que o circundam estão interligados, impedindo, assim, que os problemas 

de segurança enfrentados pelos Países que o compõem sejam analisados e 

compreendidos de maneira independente. No entanto, mesmo que todas as 

questões que envolvam problemas relacionados a questões securitárias digam 

respeito somente a uma dada região, o Sistema Internacional e a sua polaridade 

continuam a interferir; ou seja, ainda que o foco esteja na região e em suas 

particularidades, há que se levar em consideração também os acontecimentos que 

permeiam o cenário internacional e que influenciam na tomada de decisões dos 

Complexos Regionais de Segurança (FUCCILLE; REZENDE, 2013). Assim, pode-se 

conceituar um Complexo Regional de Segurança como: 
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[...] um conjunto de unidades cujos principais processos de securitização, 
dessecuritização ou ambos, são tão interligados que seus problemas de 
segurança não podem ser razoavelmente analisados ou resolvidos de 
maneira independentes umas das outras (BUZAN E WAEVER, 2003, p. 44. 
Tradução própria). 

Esse conceito foi uma reformulação feita pelos autores, baseado no conceito 

apresentado na obra de 1998, em que o foco era mais estatal e político-militar. Já o 

conceito mais recente procura englobar mais atores e outros setores de segurança, 

o que não desqualifica o conceito original, mas está centrado na ideia de que os 

processos de securitização e dessecuritização acontecem nos clusters regionais 

(BUZAN E WAEVER, 2003). 

Os Complexos Regionais de Segurança têm a sua definição baseada nos 

padrões de amizade e inimizade que acabam por formar padrões de 

interdependência securitária definidos geograficamente. Além disso, a característica 

particular de cada Complexo está diretamente ligada ao padrão histórico dos 

componentes do complexo, como por exemplo, histórico de inimizades entre Países 

e até mesmo parceiros bélicos, econômicos ou culturais (BUZAN; WAEVER, 2003). 

A formação dos CRS deriva da interação entre, de um lado, a estrutura 
anárquica e suas consequências na balança de poder5, e por outro lado, da 
pressão da proximidade geográfica local. Uma simples proximidade 
geográfica tende a gerar maior interação securitária entre vizinhos do que 
entre Estados localizados em áreas diferentes [...] (BUZAN; WAEVER, 
2003, p. 45. Tradução própria). 

Para que um grupo de Países seja classificado como um Complexo Regional 

de Segurança é necessário que o seu grau de interdependência seja suficiente tanto 

para caracterizá-lo como um conjunto interligado quanto para que seja diferenciado 

dos demais em termos de segurança. Nas palavras de Buzan e Waever, “[o]s CRSs 

se definem como subestruturas do sistema internacional pela intensidade relativa da 

interdependência de segurança entre um grupo de unidades e indiferença de 

���������������������������������������� �������������������
5 Balança de poder ou equilíbrio de poder é um conceito estudado nas relações internacionais e que 
diz respeito à forma como os atores do Sistema Internacional utilizam seu poder a favor ou contra si 
mesmos. Dessa forma, um Estado pode se alinhar a um outro Estado julgando ser útil ao seu 
interesse nacional. No entanto, um outro Estado pode julgar que seu poder e sobrevivência no SI está 
ameaçado caso se alinhe a um Estado que seja uma grande potência e acabam se alinhando a 
potências de menor poder no Sistema a fim de trazer equilíbrio de poder em relação àquela grande 
potência. Essa decisão é tomada conforme o interesse nacional de cada Estado (NOGUEIRA; 
MESSARI, 2005). 
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segurança entre esse conjunto e as unidades envolventes” (BUZAN; WAEVER, 

2003, p. 48. Tradução própria). 

Os setores militar, político, social e ambiental são os que sofrem mais impacto 

da proximidade geográfica quando se fala em termos de interação securitária, 

diferentemente do setor econômico, no qual a geografia não é tão significativa. 

Assim, a insegurança tem relação direta com a proximidade, porque, como já 

afirmado, as ameaças “viajam” mais rápido a curtas distâncias. Por isso, a 

interdependência em termos securitários é muito mais intensa entre as unidades de 

um mesmo complexo. A figura 1 mostra uma soma de fatores que acaba por 

caracterizar os CRS6 como regionais, marcando, dessa forma, uma 

interdependência mais intensa entre os Estados que os compõe, do que entre 

Estados que fazem parte de complexos diferentes. 

Figura 1 – Características formadoras de um cluster regional 

Fonte: elaborada por Carolina de Oliveira, com base em Buzan e Waever (2003, p. 46). 

Buzan e Waever explicam que essa ideia de a interdependência securitária 

estar focada no regional deve-se ao poder das unidades, isto é, na capacidade que 

determinado Estado tem em estabelecer mais ou menos segurança ao redor do 

mundo. As superpotências tendem a espalhar suas relações de segurança por todo 

o mundo, não se encaixando, dessa forma, na lógica da geografia e da proximidade. 

Já os Estados menores possuem capacidades limitadas, que diminuem a sua 

relação de segurança com os vizinhos mais próximos, reforçando o regional, ao 

���������������������������������������� �������������������
6 Buzan e Waever (2003) utilizam muitas vezes em seu trabalho o termo “cluster” para caracterizar 
um Complexo Regional de Segurança. 
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contrário do poder presente nas potências maiores, que acabam por subestimar o 

regional. 

É preciso estar ciente, no entanto, que a denominação “Complexo Regional de 

Segurança” não pode ser aplicada a qualquer grupo de Países. Buzan e Waever 

focam o fator interdependência, ou seja, um grupo de Países deve possuir um grau 

mínimo de interdependência, tanto para que eles se interliguem entre si como para 

que sejam diferenciados dos seus vizinhos. Além disso, um CRS é algo analítico 

elaborado pelos autores Buzan e Waever (2003), além de ser um conceito 

socialmente construído de acordo com as práticas de segurança dos atores 

pertencentes àquele Complexo, o que permite, dessa forma, que a região se 

reproduza ou se modifique, dependendo do que e quem eles securitizam. 

Entretanto, os Estados dentro de um complexo não atuam sozinhos. A lógica 

entre a distribuição de poder de potências globais e a dinâmica de um CRS está na 

chamada penetração, conforme explicado pelos autores da TCRS: 

A penetração ocorre quando poderes externos fazem alinhamento de 
segurança com os Estados dentro do CRS [...] A lógica do equilíbrio de 
poder funciona naturalmente para encorajar os rivais locais a recorrerem a 
ajuda externa [...]. Essa ligação entre os padrões de segurança local e 
global é uma característica natural da vida em um sistema anárquico 
(BUZAN, WAEVER, 2003, p. 46-47. Tradução própria). 

Nesse caso, a TCRS tende a limitar o papel das grandes potências a fim de 

que os fatores locais possam receber o peso necessário quando da análise em 

termos de segurança. Assim, nas palavras dos autores, “a forma padrão de um CRS 

é um padrão de rivalidade, equilíbrio de poder e padrões de aliança entre as 

principais potências dentro da região: a este padrão podem estar adicionados os 

efeitos da penetração das grandes potências” (BUZAN, WAEVER, 2003, p. 47. 

Tradução própria). 

Além disso, Buzan e Waever consideram o nível regional bastante significativo 

em termos de análise de segurança para a maioria dos Estados do Sistema 

Internacional. Já para as potências globais, o nível regional é importante porque 

auxilia a definir como será a sua projeção no sistema (influências e rivalidades). 

Pode-se identificar, portanto, que a estrutura essencial dos CRS possui quatro 

variáveis: as fronteiras, que diferenciam um Complexo Regional de outro; a estrutura 

anárquica, ou seja, um CRS deve ser composto por dois ou mais unidades 
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autônomas; a polaridade, isto é, como o poder se distribui entre as unidades do 

Complexo; e a construção social, que indica o padrão de amizade e inimizade entre 

as unidades (BUZAN; WAEVER, 2003). 

Para Cardoso (2010, p. 32), especificamente as fronteiras estão associadas ao 

fato de que um Estado está presente em apenas um Complexo e onde a “análise 

dos processos de securitização do mundo geram um mapa dividido em regiões 

mutuamente excludentes, com algumas zonas de indiferença e muito poucos atores 

realmente globais”. 

A estrutura anárquica, outra variável que compõe a estrutura dos CRS, refere-

se a um conceito clássico dentro das Relações Internacionais, que pressupõe o fato 

de que não há nenhum poder superior aos Estados que estabeleça a ordem do 

Sistema Internacional. Essa inexistência de um poder acima dos Estados gera 

insegurança entre eles, estimulando a maximização do seu poder e de sua 

segurança, já que uma das premissas básicas da teoria realista das relações 

internacionais é a sobrevivência do Estado no Sistema. Essa busca constante pela 

segurança resulta em dilemas de segurança que a considera como um jogo de soma 

zero; um Estado sentindo-se ameaçado pelo outro procura se armar cada vez mais 

e, em contrapartida, o seu Estado vizinho, que também se sente ameaçado, arma-se 

ainda mais. Essa constante dinâmica acaba gerando maior instabilidade dentro do 

Sistema Internacional, aumentando o nível de insegurança no Sistema. 

Em relação à polaridade, faz-se referência ao fato de que algum Estado 

consegue se sobressair melhor que outros, em termos de recursos de poder, sendo 

referência para outros Estados em termos de decisões de segurança e que irão 

aliar-se ou não a esse Estado. 

A concepção de que o poder opera em nível regional é bem conhecido pelo 
conceito de balança regional de poder, no qual os Estados – mesmo que 
não estejam diretamente conectados uns aos outros – tomam parte da 
mesma rede de decisões de segurança. Desse modo, cada CRS pode ser 
classificado como uni, bi, tri ou multipolar, da mesma forma que o realismo 
faz no sistema internacional (CARDOSO, 2010, p. 32). 

O padrão de amizade e inimizade é o relacionamento padrão entre os Estados 

que estão naquela região. Esse relacionamento, por sua vez, que poderá ser 

conflituoso ou de cooperação, será definido em relação às construções históricas, 

políticas e materiais feitas entre eles. “[...] a sucessão de guerras, comércio, 
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afinidades culturais, simpatia ideológica e similitude de regimes forma um quadro 

que influencia todas as relações dos Estados, inclusive os processos de 

securitização dentro dos complexos regionais de segurança” (CARDOSO, 2010, p. 

32). 

Na visão de Medeiros Filho (2010), baseado também em Buzan (1991), 

existem diferentes padrões de relacionamento entre os Estados, surgindo, assim 

dois polos, conforme a figura 2: o caos, que indica o polo da inimizade e o polo da 

amizade, isto é, o da comunidade de segurança. 

Figura 2 – O espectro do grau de amizade 

Fonte: MEDEIROS FILHO, 2010, p. 56. 

Sobre essa questão, ainda é importante acrescentar que: 

[...] as relações de segurança entre Estados (geralmente vizinhos) seriam, 
em grande medida, determinados pelo padrão de ameaça/medo 
mutuamente percebido[...] os padrões podem variar de uma relação 
conflituosa (política de poder) a um modelo de amizade (convergência 
política). Entre esses dois extremos, ordem crescente de amizade, Buzan 
sugere como padrões intermediários a coexistência e a cooperação 
(MEDEIROS FILHO, 2010, p. 57). 

A figura 3 abaixo mostra os padrões de relacionamento explicitados acima e 

que foram propostos por Buzan: 
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Figura 3 – Padrões de Relacionamento 

Fonte: MEDEIROS FILHO, 2010, p. 57. 

Vista a estrutura essencial que permeia um Complexo Regional de Segurança, 

é necessário colocar também que existem três possíveis evoluções para um 

Complexo: (1) a manutenção do status quo, ou seja, não haverá mudanças 

significativas na estrutura do complexo; (2) transformação interna, que são 

mudanças na estrutura interna como por exemplo em sua estrutura anárquica devido 

à uma integração regional, mudanças na polaridade, devido à uma desintegração, 

ou mudanças nas questões envolvendo padrões de amizade e inimizade como 

mudanças ideológicas, por exemplo; e (3) transformação externa, que significa que o 

limite do CRS se expande ou se contrai, isto é, as “fronteiras” que delimitam o 

Complexo sofrem alterações, o que gera mudanças na sua composição e estrutura, 

como por exemplo quando dois Complexos Regionais se fundem (BUZAN; 

WAEVER, 2003). 

A definição original dada por Buzan, em 1983, de Complexo Regional de 

Segurança era a de que o Complexo era “um grupo de Estados cujas preocupações 

securitárias primárias estão tão interligadas que suas seguranças nacionais não 

podem ser consideradas distantes umas das outras” (BUZAN, 1983, apud BUZAN; 

WAEVER, 2003, p. 44. Tradução própria). 

As “estruturas complexas de segurança regional”, como define Senhoras 

(2011), formadas através de padrões e normas de conduta específicos de acordos 

estabelecidos entre Estados, vêm sendo continuamente moldadas em função da 
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regionalização da segurança internacional, uma vez que, após a Guerra Fria, o 

cenário internacional passou a lidar com novos tipos de ameaças, como o crime 

organizado, o tráfico de drogas e de armas, a degradação do meio ambiente, as 

ondas migratórias e até mesmo o terrorismo, como já foi dito anteriormente. Esse 

fato corrobora o que já foi exposto anteriormente, segundo o qual o Sistema 

Internacional polarizado exerce influência dentro dos Complexos Regionais de 

Segurança, isto é, acontecimentos no cenário que modificam a arquitetura 

internacional devem ser levados em conta por esses complexos no que diz respeito 

às tomadas de decisões no campo da segurança e da defesa, a fim de garantir a 

proteção da estrutura regional (FUCCILLE; REZENDE, 2013). 

Dessa forma, de acordo com Senhoras (2011), qualquer assunto de ordem 

militar que leve a preocupações em relação à segurança de um Estado dentro do 

CRS, irá influenciar os seus vizinhos, já que há uma interdependência entre eles, 

corroborando a mesma ideia defendida por Buzan e Waever (2003). Pode-se 

relacionar essa ideia com o conceito descrito por Lake e Morgan (1997, apud 

NOBRE, 2013, p. 48), quando afirmam que um sistema regional é “um conjunto de 

Estados afetados por pelo menos uma externalidade transfronteiriça, mas local, que 

emane de uma área geográfica específica”. Ou seja, acontecimentos locais podem 

afetar positiva ou negativamente Estados que compartilham ou não dos mesmos 

problemas. 

Já Tavares (2005), busca explicitar que em um CRS há um baixo nível de 

integração regional e que está envolvido por diversos conflitos inter e intra estatais. 

O fato é que, para o autor, como os Estados que fazem parte do complexo buscam 

constantemente manter sua sobrevivência, aumentar sua segurança e maximizar 

seu poder, o provimento de paz e segurança (bens regionais dependentes da 

interdependência e da cooperação dos Estados) dentro do CRS é algo bastante raro 

e deficiente. Um Complexo Regional de Segurança está fundamentado em três tipos 

de relações: 
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1) a distribuição de poder entre os Estados da região (polaridade 
regional); 2) os padrões de amizade-inimizade entre os atores relevantes 
aos longo dos setores militar, político, social, econômico e ambiental 
(polarização); 3) relações de poder com atores externos à região, 
especialmente as grandes potências e superpotências (intrusão, overlay, 
dinâmicas interrregionais e pré-complexos de segurança). Além desses 
tipos de relacionamentos, outros dois elementos cruciais para avaliarmos a 
estrutura de um Complexo Regional de Segurança seriam: 4) a fronteira de 
exclusão que nos permite diferenciar um complexo (RSC) de outro, 
considerando pertencimentos exclusivos de cada País a um ou outro 
complexo; 5) anarquia, o que significa que em princípio um [CRS] deve ser 
composto por duas ou mais unidades autônomas (CEPIK, 2005, p. 4). 

Importante destacar, também, que Buzan e Waever definem dois tipos básicos 

de Complexos Regionais de Segurança no Sistema Internacional, vistos sob a ótica 

da distribuição de poder, conforme pode-se observar no quadro abaixo: 1) o 

Complexo Regional de Segurança modelo ou padrão (standard RSC); 2) o complexo 

centrado (centred RSC), subdividindo-se esse em unipolares centrados em uma 

grande potência, os unipolares centrados em uma superpotência ou, então, quando 

a região torna-se um ator devido ao seu elevado grau de institucionalização 

(BUZAN, WAEVER, 2003). 

Quadro 1 – Resumo dos tipos de Complexos de Segurança 

Tipo Principais características Exemplo(s)

Padrão Polaridade determinada por 
potências regionais 

Oriente Médio, América do 
Sul, Sudeste Asiático, 
Chifre e Sul da África 

Centrado 

Superpotência Unipolar centrado em uma 
superpotência 

América do Norte 

Grande 
Potência 

Unipolar centrado em uma 
grande potência 

CEI, potencialmente o sul 
asiático 

Potência 
Regional 

Unipolar centrado em uma 
potência regional 

Nenhum 

Institucional A região adquire qualidade 
de ator através de 

instituições 

União Europeia 

Grande potência Bi ou multipolar com grandes 
potências como pólos 

regionais 

Europa pré-1945, leste 
asiático 

Super complexos Níveis inter-regionais fortes 
de dinâmicas de segurança 
decorrentes do spillover de 

grandes potências em 
direção a regiões adjacentes 

Leste e Sul Asiático 

Fonte: Buzan; Waever, 2003. Tradução própria. 
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O CRS padrão tem como principal característica o fato de que não há nenhuma 

potência que possua atuação em nível global dentro do Complexo. Sendo assim, as 

regras para os Estados que compõem o Complexo ou, então, para permitir a entrada 

de potências globais no Complexo, são definidas pelas relações que acontecem 

entre os próprios Estados que fazem parte do mesmo. Além disso, em um Complexo 

padrão, a polaridade será definida exclusivamente pelos Estados membros, variando 

de uni a multipolar (BUZAN, WAEVER, 2003). 

Por outro lado, em um CRS centrado existe uma potência de atuação global 

que pode concentrar a maior parte do poder existente no Complexo. Essa potência 

poderá ser uma grande potência, uma superpotência ou até mesmo uma instituição 

(BUZAN, WAEVER, 2003). Segundo Fuccille e Rezende (2013), os teóricos fazem a 

sugestão de que se inclua na categoria dos CRS centrado uma opção extra, já que 

não conseguem classificá-la em nenhuma outra; essa opção refere-se a um CRS 

centrado unipolar, quando uma potência regional não pode ser considerada como 

uma grande potência em nível global. No que se refere aos padrões de amizade-

inimizade entre os atores relevantes, os CRS podem ser classificados em: 

Formação de conflitos, na qual a interdependência surge do medo, 
rivalidade, e da mútua percepção de ameaça; regime de segurança, onde 
os Estados ainda se tratam como potenciais ameaças, mas estabelecem 
arranjos para reduzir o dilema de segurança entre eles; e comunidade de 
segurança, no qual os Estados não esperam mais ou se preparam para 
usar a força em suas relações (BUZAN, WAEVER, WILDE, 1998, apud 
FAGUNDES, 2014, p. 66). 

Conforme descreve Dreger (2009), os CRS já possuem uma dinâmica de 

segurança de acordo com as ameaças de outras unidades e que podem 

comprometer a segurança da região. Assim, ao mesmo tempo que os Estados 

formam alianças entre si, também se sentem ameaçados uns pelos outros. Nesse 

sentido, pode-se afirmar que um CRS pode evoluir para sistemas cooperativos, isto 

é, a tendência é que se encontre, portanto, a integração regional ao invés de 

situações conflitivas dentro de um CRS. 
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Figura 4 – Complexos Regionais de Segurança no pós-Guerra Fria 

Fonte: Buzan; Waever, 2003, p. xxvi 

A figura 4 mostra os Complexos Regionais de Segurança no mundo após o 

período que sucedeu a Guerra Fria. A partir da ilustração de Buzan e Waever 

(2003), pode-se perceber que os autores identificaram 9 Complexos Regionais: o 

CRS da América do Norte, o CRS da América do Sul, o CRS da Europa, o CRS Pós-

Soviético, o CRS do Oriente Médio, o CRS Sul Asiático, o CRS Leste Asiático, o 

CRS da África Central e o CRS Sul Africano. Entretanto, Buzan e Waever 

consideram que existem atualmente onze Complexos Regionais de Segurança – os 

nove complexos citados acima, somados aos da África Austral e do Chifre da África. 

O continente americano está subdividido em dois complexos: o primeiro deles 

abarca as Américas do Norte e Central, sendo que o outro, a América do Sul, é 

dividida em dois subcomplexos, o Cone Sul e a América Andina. Pagliari (2011, p. 4) 

reforçou esta noção, admitindo que “a região sul-americana apresenta dinâmicas 

próprias de segurança constituindo-se, assim, em uma região de segurança”. As 

interdependências são intensas, conformando um padrão regional. Como região de 

segurança, ela apresenta a formação de dois subcomplexos (ou duas subáreas) 
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“que têm como ponto de interconexão a participação brasileira em ambas” (VITTE, 

2013). 

A importância dada ao regionalismo no pós-Guerra Fria possibilitou uma 

alteração na definição em torno da polaridade existente no Sistema Internacional, 

que classifica esse sistema em unipolar, bipolar ou multipolar, de acordo com a 

existência de grandes potências no cenário levando-se em conta sua estrutura 

político-militar. A nomenclatura clássica utilizada pela teoria realista classificava os 

Estados em grandes potências, médias potências e pequenas potências. Entretanto, 

o destaque de alguns Estados em nível regional no início dos anos 1990, exigiu 

nova nomenclatura, passando a ser classificados como potências regionais ou 

líderes regionais. No topo da classificação, estariam as superpotências e logo abaixo 

as grandes potências. 

Os Estados que possuem a mais elevada capacidade política e militar, além 
das condições econômicas para suportá-las em todo o sistema 
internacional, se caracterizariam como superpotências[...] A superpotência 
atua como player global, agindo de forma ativa nos processos de 
securitização e dessecuritização – seja como ameaça, garantidora, aliada 
ou interventora – se não em todas as regiões do sistema, pelo menos na 
maior parte delas. As grandes potências, por sua vez, ultrapassam a escala 
regional de influência, porém, não necessariamente, desempenham o papel 
de global players em todos os setores, assim, não estão presentes em 
todos os processos de securitização [...] De outro lado, os líderes regionais 
são atores importantes nos complexos regionais do qual fazem parte, 
contudo, as suas capacidades não ultrapassam notadamente tais 
complexos [...] Apesar de seus status regional não os habilitar a um status 
global, tais atores determinam os padrões de segurança da região e a 
polaridade do complexo de segurança regional (PAGLIARI, 2009, p. 58). 

Para os autores da teoria do Complexo Regional de Segurança, Buzan e 

Waever (2003), o nível regional passou a fazer parte dos principais assuntos dos 

Estados após a Guerra Fria quando se fala em conflitos e cooperação entre eles. 

As mudanças arquitetadas no sistema internacional, após o período de 
Guerra Fria, alteraram a agenda de Segurança Internacional. Anteriormente 
utilizado para designar preocupações ligadas à salvaguarda de soberania e 
conflitos territoriais, o termo ‘ameaça’ sofreu uma dilatação ao incorporar 
questões como o tráfico de drogas, crime organizado, tráfico ilegal de 
armas, degradação do meio ambiente, fundamentalismo religioso, miséria e 
ondas migratórias internacionais. A difusão da ideia de que há um novo 
arranjo de forças no sistema internacional e que dele resulta o surgimento 
de ‘novas ameaças’ demanda dos Estados soluções criativas para 
problemas antigos, mas que passam a ser encarados de maneira diferente 
(PEREIRA, 2004, p. 1). 
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Deve-se atentar para o fato de que a América do Sul, objeto de estudo desta 

dissertação, está livre de ameaças nucleares, sendo considerada uma região de 

segurança, como já mencionado no capítulo anterior, uma vez que se observa a 

interdependência entre os Países que compõem a região e que, em função disso, a 

Região forma um Complexo Regional de Segurança, já que as interações entre eles 

se constituem em um padrão regional. Nas palavras de Pagliari: 

[...] a América do Sul, em particular, é uma área que se encontra livre de 
armas nucleares, na qual praticamente inexistiram guerras interestatais no 
pós-Guerra Fria – embora as recorrentes situações de tensão interestatal – 
por outro lado, ainda enfrenta problemas tradicionais de caráter fronteiriço 
que se somam a questões de natureza diversificada, muitas delas derivadas 
de problemas intra-estatais, que vulneram a segurança dos Estados 
(PAGLIARI, 2009, p. 14). 

Tais problemas, mencionados acima por Pagliari, são descritos por Cabral 

(2010, p. 6) como problemas de segurança regional e que podem ser: 

1) as especulações norte-americanas da presença de grupos radicais 
islâmicos na região da tríplice fronteira Argentina-Brasil-Paraguai como 
base de operações, refúgio, lavagem de dinheiro, além de vários outros 
ilícitos como contrabando, pirataria, tráfico de drogas etc.; 2) a securitização 
da política externa norte-americana para a região, a instalação de novas 
bases militares, o aumento de assessores militares e de outras agências na 
região, e a reativação da 4ª Frota7; 3) as FARC e sua ligação com 
produtores e traficantes de drogas e armas e o apoio velado de Chávez e 
Correa; 4) os movimentos indígenas, principalmente nos Andes e na 
Amazônia desestabilizando vários governos (Bolívia, Equador e Peru) e sua 
ligação com o tráfico de drogas que tem apoio de governos como no caso 
do boliviano; 5) o tráfico ilícito nas regiões de fronteira, nas Tríplices 
Fronteiras (Bolívia-Brasil-Paraguai e Brasil-Colômbia-Peru), na região do 
pantanal e na amazônica; 6) a possibilidade de uma intervenção direta ou 
indireta norte-americana nos conflitos internos de nações sul-americanas 
(Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela...); 7) a questão da violência 
interna, fruto dos crimes ligados ao tráfico de drogas, quanto da corrupção, 
da pobreza e da desigualdade; 8) o aumento dos gastos militares na região 
em particular no Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela; 9) 
volta de antigas reivindicações territoriais; 10) o surgimento de novas 
rivalidades regionais e projetos de projeção de poder 11) presença de 
organizações não-governamentais cujos interesses e ações escapam ao 
controle dos Estados e que muitas vezes servem a interesses externos. 

���������������������������������������� �������������������
7 A 4ª Frota Naval dos Estados Unidos foi criada em 1943 com o objetivo de derrotar a esquadra 
nazista no Atlântico Sul. Composta por 22 navios, é considerada como uma ameaça à soberania 
nacional e à integração regional, além de ser considerada como uma “nova escalda militarista dos 
Estados Unidos na América Latina”, com vistas ao combate ao terrorismo, como afirma o diretor de 
operações navais, Gary Roughead (BORGES, 2016). 
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Cepik (2005) aponta alguns fatores que classificam a América do Sul como 

uma região significativamente segura ou pacífica no início do século XXI: 

[...] a ausência de grandes potências dentre os doze Países que formam 
este complexo, a multipolaridade com baixo grau de polarização, a 
aspiração do Brasil pelo reconhecimento regional e mundial enquanto 
grande potência capaz de estruturar o RSC por meio da institucionalização 
de uma Comunidade Sul Americana de Nações [...], a baixa capacidade de 
interação (infraestrutura tecnológica e social para transportes e 
comunicação) entre os Países do complexo, vulnerabilidades no âmbito das 
unidades (especialmente instabilidade política e déficits de desenvolvimento 
social), e uma dinâmica de segurança inter-regional definida por oscilações 
seculares no grau de intervenção dos Estados Unidos na região (CEPIK, 
2005, p. 6). 

Buzan e Waever classificam o Complexo Regional de Segurança sul-

americano como padrão – de acordo com a distribuição de poder - ou seja, como 

visto, não há nenhuma potência que atue de forma global. Esse complexo está 

dividido em dois subcomplexos: o Norte-Andino e o Cone Sul. Após a Guerra Fria, 

algumas características puderam ser observadas no Complexo sul-americano: 

(1) menos instabilidades regionais, em especial as domésticas, (2) maior 
dinâmica interestatal e (3) a relação com os EUA passa a ser menos 
globalmente orientada, e passa a ser mais regionalizada. Há uma maior 
estabilização da região, que tendia a se distanciar de radicalismos, do 
controle político dos militares, com destaque especial para os processos de 
integração regional (FUCCILLE, REZENDE, 2013, p. 7). 

Baseado nos padrões de amizade e inimizade, o Complexo Regional de 

Segurança da América do Sul é classificado como um “regime de segurança”, já que 

pela baixa incidência de guerras, o complexo não estaria nem adepto a situações 

conflitivas como na África e na Ásia, tampouco a situações pacíficas, como acontece 

no complexo regional da Europa Ocidental (BUZAN, WAEVER, 2003). 

Já Fuccille e Rezende (2013), quando analisam o Complexo Regional de 

Segurança da América do Sul, levantam a hipótese de que o Brasil possui papel 

hegemônico na região e de protagonista em nível global - esse último papel não 

sendo totalmente aceito pelos Estados Unidos – sendo o País centralizador dos dois 

subcomplexos sul-americanos. Dessa forma, classificam o Complexo Regional de 

Segurança da América do Sul como centrado, onde a potência unipolar ou 

hegemônica da região não é uma potência global, como é o caso do Brasil. 
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Figura 5 – Complexo Regional de Segurança das Américas 

Fonte: Buzan; Waever, 2003. 

3.2 Possibilidades e limites de um modelo sul-americano de Complexo 

Regional de Segurança 

Como indicado no item anterior, a análise apresentada por Barry Buzan e Ole 

Waever sobre Complexos Regionais de Segurança alcança grande respeito entre os 

pesquisadores que estudam questões relacionadas à defesa e à segurança em 

projetos de integração entre Países, não somente pela ênfase que atribuem à 
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dimensão regional, mas, também, pela apresentação de diferentes modelos de 

Complexos Regionais, inclusive contemplando a experiência sul-americana. 

Mais recentemente, no entanto e inclusive a partir da constituição da UNASUL, 

alguns autores ocupados com a temática da defesa e da segurança em projetos de 

integração entre Países na América Latina têm procurado discutir o alcance das 

análises daqueles autores no que diz respeito ao Complexo Regional de Segurança 

da América do Sul. 

É o caso, por exemplo, de Alexandre Fuccille e Lucas Pereira Rezende, que 

analisam o Complexo Regional de Segurança na América do Sul, dialogando com a 

proposta de Buzan e Waever e indicando não somente limitações na teoria desses 

dois autores, mas, também, alguma desatualização no modelo proposto pelos 

teóricos da Escola de Copenhague. Fuccille e Rezende procuram atualizar 

descrições de polaridade na América do Sul, mas também discutem o protagonismo 

do Brasil e as “instituições com perfil potencial securitizador atualmente ativas” na 

Região, defendendo que o protagonismo do Brasil na América do Sul torna o 

Complexo Regional de Segurança Sul-Americano um primeiro modelo de Complexo 

Regional de Segurança “centrado”, ainda que sem a presença de uma Nação que 

têm liderança global: 

Nossa hipótese é que, sendo unipolar na região, e a partir de um papel 
protagonista aquiescido pelos Estados Unidos da América (EUA) em nível 
global, ainda que vacilante, o Brasil tem um papel de centralizador dos dois 
subcomplexos sul-americanos, o Norte-andino e o Cone Sul. Isso faz com 
que o CRS regional seja descrito como centrado, em que a potência 
unipolar não é uma potência global, inaugurando, assim, um primeiro caso 
empírico desse tipo de CRS (FUCCILLE; REZENDE, 2013, p. 78). 

O protagonismo do Brasil na América do Sul, segundo Fuccille e Rezende, tem 

diferentes implicações para a configuração do Complexo Regional de Segurança na 

América do Sul. A primeira delas está diretamente vinculada à descrição do 

Complexo Regional de Segurança e remete à condição do Brasil na Região que, 

embora não seja uma potência no plano global, domina as dinâmicas regionais de 

segurança: 
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Torna-se necessário então, para compreendermos a adequada 
categorização do CRS da América do Sul, ver se o Brasil, como potência 
unipolar, consegue dominar as dinâmicas de segurança da região. Nossa 
hipótese [...] é que sim. E isso se dá por duas razões: (1) tendo sua posição 
relativamente diminuída na agenda de prioridades dos EUA, a América do 
Sul fica mais livre para explorar a dinâmica regional de segurança. Sendo a 
penetração dos EUA menor, portanto, abre-se a possibilidade de novos 
atores exercerem um maior protagonismo. Esse protagonismo é, contudo, 
aquiescido, uma vez que o nível global continua a influenciar o CSR; (2) a 
partir dessa autonomia consentida, o Brasil passa a exercer um maior 
protagonismo no CRS, aproximando as agendas de segurança ainda mais 
dos dois subcomplexos (FUCCILLE; REZENDE, 2013, p. 85). 

Segundo os autores, a criação da UNASUL e, inclusive, de seu Conselho de 

Defesa Sul-americano, além da entrada da Venezuela no MERCOSUL (como 

membro pleno) desloca a possibilidade de uma coesão institucional na Região 

(agora centrada na UNASUL), abrindo-se maiores possibilidades para que o Brasil, a 

partir da UNASUL, possa exercer o protagonismo na criação de uma comunidade de 

segurança envolvendo todos os Países sul-americanos. (FUCCILLE; REZENDE, 

2013, p. 85). Assim: 

Em conjunto, esses dois fatores contribuem para que seja possível traçar 
uma mudança no CRS da América do Sul, mas não em direção a uma 
divisão da região em dois subcomplexos distintos, como afirmavam Buzan e 
Wæver (2003), mas em direção a um CRS centrado, com o Brasil no papel 
unipolar. Isso qualificaria o CRS da América do Sul na única categoria que 
esses autores apresentam, mas não identificam nenhum caso: um CRS 
centrado no qual o polo não é uma grande potência global. Todavia, ainda 
que centrado, é um CRS instável, devido justamente à atuação vacilante do 
Brasil como centro [...]. (FUCCILLE; REZENDE, 2013, p. 85-86). 

A análise elaborada por Fuccille e Rezende está assentada num conjunto de 

pressupostos, a partir dos quais não afirmam categoricamente o protagonismo 

brasileiro na América do Sul, mas, antes, a importância do protagonismo do Brasil 

para a consolidação de um Complexo Regional Sul-Americano. 

Dentre os pressupostos que sustentam a análise dos autores, alguns já foram 

elencados nesta dissertação e outros precisam ser registrados, para que depois, 

inclusive, se possa avançar na discussão sobre as condições e possibilidades de um 

Complexo Regional de Segurança na América do Sul. 

Um primeiro pressuposto indicado por Fuccille e Rezende está relacionado às 

mudanças que ocorreram já a partir das últimas décadas do século XX no modelo de 

segurança nas Américas que predominou no período da Guerra Fria e no qual os 

Estados Unidos mantinham completa hegemonia. O fim da guerra fria, um 
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“crescente desengajamento dos EUA na região”, bem como novas prioridades norte-

americanas no período posterior ao 11 de setembro de 2001, “acabaram por 

consolidar um imaginário na América do Sul de espaço geográfico possível e 

passível de desenvolver políticas mais independentes, advindas de uma maior 

margem de autonomia” (FUCCILLE; REZENDE, 2013, p. 86). 

A ascensão de governos de esquerda na América do Sul, lado a lado a 

alterações na agenda de segurança internacional no pós 11 de setembro, criaram 

condições favoráveis para que as ações visando a criação de um Complexo 

Regional de Segurança Sul-Americano ganhasse sentido no começo do século XXI. 

Foi a partir daquelas transformações que, já no durante o governo de Fernando 

Henrique Cardoso no Brasil (1995 – 2002), mas, principalmente, a partir da 

ascensão ao governo brasileiro de Luís Inácio Lula da Silva (2003), os governos sul-

americanos caminharam na direção da criação da UNASUL e, através dessa, da 

institucionalização de um Conselho de Defesa Sul-Americano. (FUCCILLE; 

REZENDE, 2013, p. 87). 

Ao longo do processo de discussão e de institucionalização tanto da UNASUL 

quanto do seu Conselho de Defesa Sul-Americano, como aliás será ainda analisado 

no capítulo 04 desta dissertação, diferentes questões foram sendo colocadas, não 

somente pelo Brasil, mas tendo o Brasil como protagonista: o enfrentamento da 

questão do narcotráfico na Região, os conflitos sub-regionais (Peru e Equador), o 

interesse em frear os “ímpetos bolivarianos” na Região, o interesse em evitar uma 

“corrida armamentista na região”, a solidificação do Atlântico Sul como área de paz, 

livre de armas nucleares e importante para a projeção do Brasil no Sistema 

Internacional, as resistências à materialização de uma política de desenvolvimento 

da Região a partir da liderança dos Estados Unidos, o interesse brasileiro em 

consolidar uma política externa em novas direções (Sul – Sul), dando maior atenção 

à integração sul-americana. (FUCCILLE; REZENDE, 2013). 

Há de se ter em conta que, a partir da criação da UNASUL (como também será 

analisado no capítulo seguinte), as negociações entre os Países sul-americanos 

avançaram significativamente, tomando-se um rumo que não esteve centrado na 

criação de uma zona de segurança militar, mas, antes, numa perspectiva de 

consolidação de uma zona de paz e de desenvolvimento econômico conjunto. 

Foi a partir dessa perspectiva que, segundo Fuccille e Rezende (2013), 

consolidou-se uma dinâmica de integração, tendo a UNASUL como objetivação 
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dessa dinâmica, que caminha no sentido da formação de um “único complexo 

regional de segurança”, um modelo centrado, na medida em que o Brasil (ainda que 

com fragilidades) consegue agregar os dois subcomplexos sul-americanos: 

A unipolaridade do Brasil na América do Sul indica um CRS centrado, quer 
o País assuma ou não a posição de fiador disso. É nesse ponto que um 
complexo regional de segurança se difere de uma comunidade de 
segurança: para o primeiro, não é necessário que as relações sejam 
harmoniosas, mas sim que as dinâmicas de segurança da região sejam 
centralizadas em um único ator. Ainda que por vezes, conforme 
demonstramos, o Brasil careça de maturidade como fiador das instituições 
regionais, todas as principais dinâmicas de segurança da região têm 
passado, de alguma forma, sob a égide brasileira (FUCCILLE; REZENDE, 
2013, p. 93). 

De qualquer forma, a discussão sobre as possibilidades de consolidação de um 

Complexo Regional de Segurança Sul-Americano, aventadas a partir da hegemonia 

brasileira na Região, na linha apresentada por Fuccille e Rezende, remete às 

fragilidades existentes para que tal projeto se concretize, decorrentes essas tanto de 

questões latentes na América do Sul quanto de questões que ganharam visibilidade 

nos últimos anos, em especial no que diz respeito à crise dos projetos de esquerda 

que, no início dos anos 2000, ascenderam aos governos nacionais. 

Algumas questões pendentes e relacionadas à segurança na América do Sul 

continuam: os conflitos fronteiriços, as tensões relacionadas aos espaços e 

identidades nacionais, os conflitos que decorrem do narcotráfico, os desequilíbrios 

econômicos (internos e externos), as desigualdades sociais, as diferenças entre os 

Países do Cone Sul e os Países Andinos, a estratégia norte-americana para a 

América Latina. 

Por outro lado, parece ser de grande importância assinalar que, a partir da 

segunda década deste século XXI observam-se rupturas políticas em diferentes 

Países sul-americanos, que apontam para uma crise do período de governos de 

esquerda na Região e para a ascensão de forças sociais e políticas comprometidas 

com a orientação político-ideológica neoliberal. 

Esse processo de rupturas e/ou descontinuidades na América do Sul se iniciou 

com a destituição de Fernando Lugo da presidência do Paraguai, em 2012, num 

processo que, em que pese aceito como legítimo pelas autoridades jurídicas 

daquele País, foi condenado e considerado ilegítimo pela Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos, gerando, inclusive, uma crise diplomática internacional entre 
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os Países sul-americanos integrantes do MERCOSUL e da UNASUL, cujos 

membros, em sua grande maioria, recusaram-se a aceitar a destituição de Lugo da 

presidência paraguaia. 

Na sequência, a morte de Hugo Chaves, em 2013 e a crise política (e 

econômica) enfrentada pela Venezuela desde então, a eleição de Maurício Macri na 

Argentina como Presidente da República e, em especial (pelo protagonismo 

brasileiro), o Impeachment de Dilma Rousseff no Brasil, em 2016, simbolizaram a 

crise dos projetos de desenvolvimento que orientaram as políticas governamentais 

em muitos Países sul-americanos a partir dos anos 2000, comprometidos com o 

enfrentamento das desigualdades sociais, com maior integração econômica das 

classes populares e de trabalhadores, com projetos de integração regional capazes 

de afirmar a perspectiva Sul-Sul; mais do que isso, expressaram mudanças (internas 

e externas) nas políticas dos governos nacionais, agora mais afinadas com a 

perspectiva neoliberal. Mais do que crise dos projetos de desenvolvimento, os 

eventos elencados simbolizaram a possibilidade de um novo período na América do 

Sul, com um maior alinhamento com os Países da América do Norte (especialmente 

os Estados Unidos) e da Europa. 

O caso brasileiro é emblemático. Alegando-se práticas contábeis ilícitas, as 

chamadas “pedaladas fiscais” (supostas manobras que criavam a ilusão de que o 

governo federal estava arrecadando mais do que estava gastando), além de um 

crônico processo de corrupção numa das mais importantes empresas do País, a 

Petrobrás, o Congresso Nacional não somente aceitou o pedido de Impeachment de 

Dilma Rousseff como, também, conduziu um processo que resultou, então, em 

agosto de 2016, no afastamento da Presidenta, assumindo em seu lugar o então 

Vice-Presidente, Michel Temer. 

Ao assumir a presidência do País, Michel Temer promoveu o afastamento de 

seu governo em relação ao Partido dos Trabalhadores (Partido de Dilma Rousseff 

que, em 2014, ganhou as eleições presidenciais, superando o candidato de 

oposição no segundo turno, Aécio Neves, do PSDB – Partido da Social Democracia 

Brasileira), ao mesmo tempo em que buscou a aproximação com forças sociais e 

políticas que apoiaram Aécio Neves nas eleições de 2014. A partir de então, e com 

amplo apoio no Congresso, o governo Temer iniciou uma discussão nacional sobre 

a importância da aprovação de reformas constitucionais (com destaque para a 

Reforma Trabalhista e para a Reforma na Previdência), além de ter aprovado uma 
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lei que limita os gastos públicos por um período de 20 anos, criando-se 

possibilidades grandes de comprometimento financeiro de importantes políticas 

sociais existentes no País (inclusive políticas nas áreas da saúde e da educação). 

O governo Temer, assim, se comprometeu, desde seu início, com reformas e 

políticas que se contrapõem diretamente ao programa político que, via eleições 

diretas, saiu vencedor nas eleições de 2014; nessa direção, aproximou seu governo 

de partidos políticos (e as forças sociais e políticas que os mesmos representam) 

que naquelas eleições perderam as eleições. 

Um movimento simbólico adotado a partir do governo Temer, nessa direção, é 

a atribuição do Ministério das Relações Exteriores (MRE) a lideranças do PSDB. 

Logo ao assumir, Michel Temer escolheu como seu Ministro de Relações Exteriores 

o Senador paulista José Serra, uma das principais lideranças do PSDB no País e 

que, inclusive, disputou a Presidência da República em 2010, quando Dilma 

Rousseff se elegeu para seu primeiro mandato enquanto Presidente da República. 

José Serra permaneceu no Ministério das Relações Exteriores até fevereiro de 2017, 

quando pediu demissão e, então, foi sucedido por Aloysio Nunes, também senador 

paulista pelo PSDB e candidato a Vice-Presidente em 2014 na chapa liderada por 

Aécio Neves. 

Ao assumir a pasta ministerial, José Serra apresentou um documento com “dez 

diretrizes do governo Temer para a política externa” (VEJA, 2016), cuja ênfase dada 

no texto deve-se às implicações que as mesmas têm no que diz respeito às relações 

do Brasil a partir de então com os projetos de integração sul-americanos, mas, 

também, do protagonismo que o Brasil vinha buscando desde o início dos anos 

2000. 

De acordo com o documento referido no parágrafo anterior, a primeira diretriz 

da política externa do governo Temer afirmava a importância de uma “política 

externa regida pelos valores do Estado; jamais de partidos”, indicando-se que a 

diplomacia “voltaria” a refletir de “modo transparente e intransigente os legítimos 

valores da sociedade brasileira e os interesses de sua economia, a serviço do Brasil 

como um todo, e não mais das conveniências e preferências ideológicas de um 

partido político e de seus aliados no exterior” (VEJA, 2016). A segunda diretriz 

afirmava a “defesa da democracia, das liberdades e dos direitos humanos”. A 

terceira diretriz afirmava o compromisso com a responsabilidade ambiental e com o 

desenvolvimento sustentável, afirmando as responsabilidades do País na área 
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ambiental, mas, ao mesmo tempo, dizendo que “se fizermos bem a lição de casa, 

poderemos receber recursos caudalosos de entidades internacionais interessadas 

em nos ajudar a preservar as florestas e reservas de maior biodiversidade do 

planeta, uma vez que o Brasil faz a diferença nessa matéria” (VEJA, 2016). A quarta 

indicou o compromisso do governo brasileiro em apoiar soluções pacíficas diante de 

conflitos internacionais. A quinta referiu-se às negociações multilaterais com a 

Organização Mundial do Comércio, apontando críticas às diretrizes até então 

adotadas pelo Brasil, tal como registrado a seguir:

O Brasil não mais restringirá sua liberdade e atitude de iniciativa por uma 
adesão exclusiva e paralisadora aos esforços multilaterais no âmbito da 
Organização Mundial do Comércio (OMC), como aconteceu desde a década 
passada em detrimento dos interesses do País. Não há dúvida de que as 
negociações multilaterais da OMC são as únicas que poderiam 
efetivamente corrigir as distorções sistêmicas relevantes como as que 
afetam o comércio de produtos agrícolas. Mas essas negociações não vêm 
prosperando com a celeridade e a relevância necessárias, e o Brasil, 
agarrado com exclusividade a elas, mantém-se à margem da multiplicação 
de acordos bilaterais de livre comércio (VEJA, 2016). 

Na sequência, a sexta diretriz da política externa do governo Temer indicava o 

interesse em promover maior abertura do mercado brasileiro, aproveitando-se “a 

vantagem de acesso ao nosso grande mercado interno como instrumento de 

obtenção de concessões negociadas na base da reciprocidade equilibrada” (VEJA, 

2016). A sétima diretriz, então, referiu-se ao MERCOSUL, indicando o interesse de 

“renovar o MERCOSUL”, nos seguintes termos: 

Um dos principais tópicos de nossa ação diplomática de curto prazo será a 
parceria com a Argentina, com a qual passamos a compartilhar referências 
semelhantes, para reorganização da política e da economia. Junto com os 
demais parceiros, precisamos renovar o Mercosul, para corrigir o que 
precisa ser corrigido, com objetivo de fortalecê-lo, antes de mais nada, 
quanto ao próprio livre comércio entre os Países membros, que ainda deixa 
a desejar. E de promover uma prosperidade compartilhada, continuando a 
construir pontes em vez de aprofundar diferenças com a Aliança Para o 
Pacífico, que envolve três Países sul-americanos, Chile, Peru e Colômbia, 
mais o México. [...] não podemos assistir impassíveis à renovação de uma 
espécie de Tratado de Tordesilhas, que aprofundaria a separação entre o 
Leste e o Oeste do continente sul-americano. Em relação ao México, será 
prioritário aproveitar plenamente o enorme potencial de 
complementariedade existente entre nossas economias e hoje de nossas 
visões internacionais (VEJA, 2016). 

É importante destacar que essa sétima diretriz está diretamente relacionada 

aos acordos com Países latino-americanos e em nada se refere a UNASUL, nem ao 
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seu Conselho de Defesa e Segurança. Numa clara indicação não somente de 

desconfiança em relação àquele projeto de integração, mas, também, de que a partir 

de e então o governo brasileiro, em relação à América Latina, priorizaria o 

MERCOSUL (embora o documento enfatize a relação com a Argentina) e com 

Países outros que podem abrir maior espaço de relação com o Pacífico. O 

distanciamento em relação a UNASUL e sua proposta de criação de um mercado 

sul-americano fica ainda mais evidenciado no texto da próxima diretriz (oitava), onde 

está colocada a intenção de ampliar o “intercâmbio com parceiros tradicionais”: 

Ampliar o intercâmbio com parceiros tradicionais, como Europa, Estados 
Unidos e Japão. A troca de ofertas entre o Mercosul e a União Europeia 
será o ponto de partida para avançar na conclusão de um acordo comercial 
que promova maior expansão do comércio e de investimentos recíprocos, 
sem prejuízo de legítimos interesses de diversos setores produtivos 
brasileiros. Com os Estados Unidos, confiamos em soluções práticas e de 
curto prazo para remoção de barreiras tarifárias e de regulação que 
entorpecem o intercâmbio. Daremos igualmente ênfase às imensas 
possibilidades de cooperação em Energia, Meio Ambiente, Ciência, 
Tecnologia e Educação (VEJA, 2016). 

Por fim, as duas últimas diretrizes versaram sobre relações com “novos 

parceiros”, destacando-se a Ásia e, naquele Continente, a China e a Índia (nona 

diretriz), e eliminação das barreiras tarifárias, com ênfase essa última “ao Custo 

Brasil, mediante a eliminação das distorções tributárias que encarecem as vendas 

ao exterior, e a ampliação da modernização da infraestrutura, mediante parcerias 

com o setor privado nacional e internacional” (VEJA, 2016). Em relação à nona 

diretriz, que versou sobre as relações com “novos parceiros”, cabe o registro da 

mesma, destacando-se a afirmação crítica em relação à condução das relações 

diplomáticas com a Ásia e, principalmente, com Países africanos no período dos 

governos Lula/Dilma: 

Será prioritária a relação com parceiros novos da Ásia, em particular a 
China e a Índia. Estaremos empenhados igualmente em atualizar o 
intercâmbio com a África. Não pode esta relação restringir-se, como se 
pretende por alguns, a laços fraternos do passado e a correspondências 
culturais. Mas sobretudo forjar parceiras concretas no presente e para o 
futuro. Ao contrário do que se procurou difundir entre nós, a África moderna 
não pede compaixão, mas espera um efetivo intercâmbio econômico, 
tecnológico e de investimentos. Nesse sentido, a solidariedade estreita e 
pragmática para com os Países do Sul continuará a ser uma diretriz 
essencial da diplomacia brasileira, mas com a estratégia correta. Não com a 
que se chegou a ser praticada com finalidade publicitária, escassos 
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benefícios econômicos e grandes investimentos diplomáticos. Vamos 
também aproveitar as oportunidades oferecidas por foros internacionais 
com Países em desenvolvimento como os Brics, para acelerar intercâmbios 
comerciais, investimentos e compartilhamento de experiência. E com 
sentido de pragmatismo daremos atenção aos mecanismos de articulação 
com os Países árabes (VEJA, 2016). 

As dez diretrizes apresentadas para a política externa do governo Temer, 

portanto, tem um simbolismo grande, na medida em que indica, claramente, 

mudanças nos rumos das relações internacionais adotadas pelo Brasil após o 

período de governos petistas (2003 – 2016). Indicando o interesse de 

“despartidarizar” a política externa do País, as diretrizes apresentadas também 

assinalam o interesse do governo Temer em fortalecer as relações do Brasil com os 

Estados Unidos, com a Europa e com o Japão, numa perspectiva, então, de 

redirecionamento das relações externas do eixo Sul-Sul para a tradição americanista 

da política externa brasileira (relações Sul-Norte). 

Na nova direção dada pelo governo Temer à política externa brasileira, 

portanto, observou-se uma “retração” do Brasil “quanto aos seus objetivos no 

Sistema Internacional, priorizando os acordos de livre comércio e a promoção das 

exportações em detrimento do projeto de desenvolvimento, das capacidades 

estatais e das parcerias estratégicas de grande envergadura” (NUNES; 

RODRIGUES, 2017, p. 32). No que diz respeito às ações do Brasil em relação aos 

seus Países vizinhos, “o processo de integração por meio da UNASUL e da IRSA 

foram substituídos por reuniões bilaterais e pela exclusão da Venezuela do 

Mercosul” (NUNES; RODRIGUES, 2017, p. 33). De modo que: 

A Política Externa Brasileira da dupla Temer Serra tomou novos rumos [...]. 
A priorização do Acordo de Associação Mercosul/União Europeia, o 
isolamento diplomático da Venezuela e o baixo perfil nos fóruns 
multilaterais, aliado à busca de acordos bilaterais, foram a marca da Nova 
PEB. Assim, o binômio “retração política e pragmatismo econômico” parece 
refletir a orientação externa do novo governo brasileiro, em detrimento de 
um projeto de médio e longo prazo, voltado ao desenvolvimento, à inserção 
internacional autônoma do País e à elevação do Brasil à condição de 
grande potência (NUNES; RODRIGUES, 2017, p. 37). 

As mudanças ocorridas no Brasil a partir do Impeachment de Dilma Rousseff, 

portanto, com suas repercussões na política externa do País a partir de então, 

certamente se colocam como um condicionamento importante, pela representação 

que o Brasil tem na América do Sul, para a análise não somente da dinâmica (futura) 
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da UNASUL e de seu Conselho de Segurança, assim como das possibilidades de 

configuração de um Complexo Regional de Segurança Sul-Americano (tendo o 

Brasil como País protagonista); mas, também, para uma melhor compreensão dos 

limites e das dificuldades que se colocam, desde sua origem, na discussão e na 

implementação de políticas regionais de defesa e de segurança na América do Sul. 

São essas as questões que o capítulo seguinte, então, enfrentará, analisando o 

processo histórico de constituição da UNASUL e, em especial, a formação de seu 

Conselho de Defesa. 
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4 A UNASUL (UNIÃO DAS NAÇÕES SUL-AMERICANAS) E A CRIAÇÃO DO 

CONSELHO DE DEFESA SUL-AMERICANO  

O presente capítulo dedica-se à análise da criação da UNASUL, mas, também, 

de seu Conselho de Defesa Sul-Americano, apresentando-se a estrutura de 

funcionamento desse Conselho. Uma apresentação que antecipa, então, a análise 

que será realizada no capítulo 05 sobre a construção de uma agenda sul-americana 

de defesa e de segurança, com a qual se sustenta a discussão de fundo que aquele 

capítulo realizará, qual seja: as possibilidades construídas a partir da UNASUL da 

América Latina ter um Complexo Regional de Segurança sui generis, comprometido 

com a diversidade de agendas de seus Países, mas, também, com as 

especificidades/singularidades (percebidas e construídas) da América Latina no 

contexto das transformações globais que ocorrem nas sociedades contemporâneas. 

4.1 Do “regionalismo aberto” à Comunidade Sul-Americana das Nações: o 

processo histórico de formação da UNASUL 

Experiências de integração entre Países da América do Sul decorrem da 

própria história da Região, inclusive do interesse de articulação de dinâmicas de 

desenvolvimento capazes de enfrentar a condição também histórica da dependência 

em relação aos Países capitalistas “centrais” (Europa e Estados Unidos, 

especialmente). Desde o século XIX, a figura de Simon Bolívar coloca-se como 

simbólica dos interesses de maior independência dos Países sul-americanos. Como 

registra Aleixo (1984), numa conhecida “Carta Profética de Jamaica”, Simon Bolívar 

assim expressava seu desejo e seu interesse de uma América Latina emancipada: 

É uma ideia grandiosa pretender formar, de todo o Novo Mundo, uma só 
nação com um só vínculo que ligue suas partes entre si e com o todo. Uma 
vez que a origem, a língua, os costumes e a religião são os mesmos, dever-
se-ia ter, como consequência, um só governo que confederasse os vários 
Estados que houvessem de se formar: mas não é possível, porque climas 
remotos, situações diversas, interesses opostos, caracteres 
dissemelhantes, dividem a América. Quão belo não seria que o istmo do 
Panamá fosse para nós o que o de Corinto é para os gregos. Oxalá que 
algum dia tenhamos a felicidade de instalar ali um congresso dos 
representantes das repúblicas, reinos e impérios, para tratar e discutir os 
altos interesses da paz e da guerra com as nações das outras três partes do 
mundo (BOLÍVAR, 1971. APUD: ALEIXO, 1984, p. 23). 



83 
�

O sonho de Simon Bolívar nunca chegou a se realizar e os movimentos de 

integração entre Países latino-americanos ganharam significado histórico somente a 

partir da segunda metade do século XX, porém nunca numa perspectiva de uma 

integração capaz de reunir, numa “só nação”, o conjunto de Países da Região. A 

partir daquela segunda metade do século XX, porém, e já como resultado de uma 

maior consciência quanto à situação de dependência econômica dos Países sul-

americanos, instituições como a CEPAL (Comissão Econômica para América 

Latina), mas, também, os próprios governos nacionais passaram a discutir com 

maior interesse a concretização de projetos de integração regional, como forma de 

impulsionar o crescimento econômico, formando-se blocos de maior capacidade de 

negociação no cenário internacional, numa perspectiva de enfrentamento, 

progressivo, às assimetrias existentes na relação com o centro industrializado 

(VIEIRA, 2015, p. 32). 

Foi naquele contexto histórico que, então, no início da década de 1960, foi 

criada a ALALC (Associação Latino Americana de Livre Comércio), que, como indica 

sua própria denominação, pretendia, gradualmente, criar uma área de livre comércio 

entre os seus Países membros: inicialmente, em 1960, Argentina, Brasil, México, 

Chile, Paraguai, Peru e Uruguai; mais tarde e ainda na década de 1960 com a 

também participação da Colômbia, Equador, Bolívia e Venezuela (VIEIRA, 2015, p. 

33). A ALALC foi mantida até a década de 1980, demonstrando aquela experiência 

de integração entre os Países latino-americanos uma série de dificuldades que, 

ainda durante a década de 1960, eram identificadas por teóricos que se ocuparam 

com sua análise, como é o caso de Marcos Kaplan que, em 1968, avaliava os então 

seis anos da ALALC: 

1. A heterogeneidade de estruturas e níveis dos Países participantes, que 
se manifesta em divergência de aspirações e em exigência de 
tratamento privilegiado para cada um deles, ou seja, na orientação 
centrífuga herdada das economias latino-americanas, em sua 
competitividade recíproca, nas distâncias e o vazio infraestrutural, nas 
diferenças ideológicas, políticas e diplomáticas. 

2. A solidariedade é débil. Faltam as tradições e instrumentos de 
cooperação econômica multilateral. Nenhum País latino-americano 
exibe atitudes previsíveis para cumprir uma tarefa histórica unificadora, 
nem os três maiores da região (Argentina, Brasil e México) parecem 
dispostos a colaborar em tal sentido. 

3. A estrutura socioeconômica e política de tipo tradicional, e os setores a 
ela vinculados, desenvolvem uma tendência generalizada de resistência 
a troca, que influi na dinâmica do processo integrador. Isso é reforçado 
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pela debilidade, não organicidade e vacilação dos setores que a 
promovem ou poderiam beneficiar-se com ela. 

4. Cada País mantém, por conseguinte, no melhor dos casos, suas 
intenções de desenvolvimento como empresa nacional autárquica, há 
proteção indiscriminada de todo ramo ou empresa, especialmente as 
mais antigas e incipientes, sem preocupação de economicidade e futuro 
nem de suas repercussões sobre a integração. 

5. Há um temor de que o livre jogo do mercado em um espaço regional 
integrado poderia favorecer os Países maiores, desprezando o resto. 
(KAPLAN, 1968, pp. 188-191). 

Diante das dificuldades enfrentadas, a ALALC foi transformada, na década de 

1980, em ALADI (Associação Latino-Americana de Integração), resultado do 

interesse de onze Países latino-americanos em dar continuidade ao projeto anterior: 

Bolívia, Equador, Paraguai, Chile, Colômbia, Peru, Uruguai, Venezuela, Argentina, 

Brasil e México (VIEIRA, 2015, p. 42). A ALADI, no entanto, nasceu num contexto 

histórico de crise na América Latina, uma crise econômica que expressava os limites 

dos modelos de desenvolvimento adotados na Região a partir dos anos 1960 (em 

especial, por regimes autoritários), que naquelas alturas agravavam as contradições 

sociais e econômicas e, ao mesmo tempo, impulsionavam amplos movimentos 

sociais e políticos de ruptura com os regimes autoritários e de afirmação de regimes 

democráticos. A ALADI, assim, perdeu importância: 

[...] com a crise da dívida externa, os Países latino-americanos deparam 
com uma fragilidade em termos de formulação de política econômica própria 
e partem para proposituras de curto prazo, em especial, para bruscas 
variações nas taxas de câmbio e políticas indiscriminadas de abertura e 
fechamento das economias nacionais. Com efeito, desaparecem as 
vantagens competitivas e as possibilidades de continuar as correntes 
comerciais empreendidas, e se inibem os investimentos adicionais 
destinados a atender aos mercados ampliados. Portanto, não se pensa 
mais em longo prazo e se rompe com a famosa trilogia “industrialização, 
desenvolvimento e integração”. O curto prazismo torna-se a tônica da 
política econômica. A integração deixa de ser funcional ao desenvolvimento 
do sistema produtivo e a preocupação de cada País está em obter saldos 
comerciais positivos para fazer caixa e acumular divisas que paguem os 
juros da dívida externa. O resultado de tal política é “uma realidade que 
complica os esforços para obter um maior grau de relacionamento 
econômico regional ou sub-regional”, e que compromete a ideia de 
integração (VIEIRA, 2015, p. 51). 

Naquela mesma década de 1980, no entanto, um novo projeto de integração 

entre Países sul-americanos emergiu, o qual, a partir da década de 1990, foi seguido 

por outras experiências. Num processo iniciado ainda em 1985, tendo como 

protagonistas os governos da Argentina e do Brasil, em 1991 foi criado o 

MERCOSUL (Mercado Comum do Sul), integrando Argentina, Brasil, Paraguai e 
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Uruguai. O MERCOSUL perdura até os dias atuais, tendo como membros Argentina, 

Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela (suspensa do bloco a partir de dezembro de 

2016) e cinco Países associados (Chile, Bolívia, Colômbia, Equador e Peru), além 

de dois Países observadores (Nova Zelândia e México) (BRASIL, 2017). 

Registre-se, também, a presença da CAN (Comunidade Andina das Nações), 

formada pela Bolívia, Colômbia, Equador e Peru, um projeto de integração que teve 

origem ainda em 1969, que apresentou diferentes fases, mas que ainda persiste 

como projeto de integração entre os Países da Região da Cordilheira dos Andes, na 

América do Sul (REINOSO, 2000). 

A União das Nações Sul-Americanas (UNASUL), assim, é expressão desse 

esforço histórico de integração entre Países latino-americanos e, em especial, sul-

americanos. Com sede em Quito, capital do Equador, a UNASUL é considerada uma 

iniciativa de integração regional e associa a soberania e a autonomia dos 12 Países 

que a compõem, buscando o seu fortalecimento, como é bem descrito no artigo 2 de 

seu Tratado Constitutivo: 

[...] a UNASUL tem como objetivo construir, de maneira participativa e 
consensual, um espaço de integração e união no âmbito cultural, social, 
econômico e político entre seus povos, priorizando o diálogo político, as 
políticas sociais, a educação, a energia, a infraestrutura, o financiamento e 
o meio ambiente, entre outros, com vistas a eliminar a desigualdade 
socioeconômica, alcançar a inclusão social e a participação cidadã, 
fortalecer a democracia e reduzir as assimetrias no contexto do 
fortalecimento da soberania e independência dos Estados (UNASUL, 
2008a). 

A iniciativa do Brasil nesse tipo de movimento de integração regional na 

América do Sul teve início em 1993, quando o ex-presidente Itamar Franco, com o 

apoio dos Países integrantes do MERCOSUL (Argentina, Paraguai e Uruguai), da 

Colômbia e da Venezuela, em reunião com os Países sul-americanos, criam a Área 

de Livre Comércio Sul-Americanas (ALCSA). Os ex-presidentes Fernando Henrique 

Cardoso e Luís Inácio Lula da Silva deram continuidade ao projeto, que foi 

formalizado em 2008 (VIGEVANI, 2014). Pode-se afirmar que a conjuntura 

internacional (e, especialmente, regional) foi favorável à criação da UNASUL: 

Este cenário, somado ao maior desenvolvimento econômico da região – 
com destaque para o Brasil na última década -, contribuiu para a 
emergência do antigo desejo regional de fortalecer o espaço sul-americano 
e inseri-lo na nova ordem internacional em condições mais favoráveis. 
Deste modo, a partir do ano 2000, por iniciativa brasileira, promoveram-se 
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os encontros bianuais entre os presidentes sul-americanos, nos quais os 
trabalhos a serem desenvolvidos seriam na direção de fomentar o 
desenvolvimento da infraestrutura regional, compreendido como o 
componente imprescindível para fortalecer o comércio da região. Inicia-se, 
portanto, em condições mais institucionalizadas, o modelo econômico 
desenvolvimentista pós-neoliberal, que orienta a política regional sul-
americana nos anos 2000, constituindo a plataforma política da nova 
organização sul-americana: a UNASUL (GOMES, 2012, p. 118). 

A partir da criação da UNASUL, os Países membros estabeleceram 

articulações em áreas consideradas estruturantes, como energia e infraestrutura, 

além de estabelecer posições políticas. Dessa forma, pode-se dizer que a UNASUL 

buscou priorizar o chamado modelo econômico de “desenvolvimento para dentro”, 

um complemento, portanto ao modelo “desenvolvimento para fora” (BRASIL, 2016). 

A criação da UNASUL faz parte de processo recente de superação da 
desconfiança que havia entre os Países sul-americanos desde os 
movimentos de independência, no século XIX. Até 2008, a América do Sul 
se relacionava com o resto do mundo por meio de um modelo do tipo 
"arquipélago": cada País atuava de maneira isolada e desintegrada, 
dialogando primordialmente com os Países desenvolvidos de fora da região 
(BRASIL, 2016). 

Pode-se afirmar, também, que o Brasil contribuiu de forma significativa para a 

constituição da UNASUL. A UNASUL foi criada através da diplomacia brasileira, no 

governo do presidente Lula, já no fim do seu segundo mandato e foi de grande 

importância tanto para a projeção brasileira na América do Sul, ampliando ainda 

mais a atuação do governo brasileiro na Região, quanto na consolidação de acordos 

internacionais com objetivos voltados à integração regional considerados bastante 

importantes no período em questão (MELO, 2015). 

A partir dos anos 2000, novos temas entraram na agenda sul-americana de 

discussão brasileira, dentre os quais a integração física e de infraestrutura, 

segurança e defesa, migrações, integração produtiva, tratamento das assimetrias 

(LIMA; HIRST; PINHEIRO, 2010). Importante destacar, também, que o Brasil 

procurou afirmar-se enquanto protagonista no processo de constituição da UNASUL, 

não somente tendo em vista seus interesses na Região, mas, também, seus 

interesses numa agenda internacional, seja por que os governos que assumiram o 

comando do País a partir dos anos 2000 buscaram ampliar suas relações numa 

perspectiva Sul-Sul, seja por que esses governos também buscaram uma maior 
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representação política nas instituições internacionais, como já referido sobre o pleito 

brasileiro para participar do Conselho de Segurança da ONU. 

Sob o ponto de vista da UNASUL, o protagonismo brasileiro não 

necessariamente ocorre sem desconfianças. Como afirma Barnabé, a liderança 

“natural” do Brasil na América do Sul também pode ser vista como um entrave para 

processos de integração, pois, ainda que em dinâmicas integrativas os aparatos 

institucionais garantam participação equitativa para os Países membros, de modo 

geral os Países mais importantes (seja pela importância econômica, seja pela 

importância política) tendem a impor seus interesses (BARNABÉ, 2010). 

Numa perspectiva cronológica de formação da UNASUL, os anos 

compreendidos entre 2000 e 2004 são considerados como aqueles que deram início 

ao projeto de criação do processo integrativo. As três reuniões bianuais dos 

presidentes sul-americanos, ocorridas no início dos anos 2000, são consideradas 

como os “marcos-chave da transformação da política regional” e que contaram com 

a presença dos 12 representantes dos Países integrantes da América do Sul, no 

intuito de debaterem os rumos da integração da região (GOMES, 2012). 

A Primeira Cúpula de Presidentes da América do Sul ocorreu em setembro de 

2000, em Brasília, contando com a presença dos presidentes Fernando Henrique 

Cardoso (Brasil), Fernando de la Rúa (Argentina), Hugo Bánzer Suárez (Bolívia), 

Ricardo Lagos Escobar (Chile), Andrés Pastrana Arango (Colômbia), Gustavo 

Noboa (Equador), Bharrat Jagdeo (Guiana), Luís Angel González Macchi (Paraguai), 

Alberto Fujimori (Peru), Runaldo Ronald Venetiaan (Suriname), Jorge Batlle Ibañez 

(Uruguai) e Hugo Chávez (Venezuela). Além desses chefes de Estado, estiveram 

presentes também os presidentes do Banco Interamericano de Desenvolvimento, 

Enrique Iglesias, e da Corporação Andina de Fomento, Enrique García 

(COMUNICADO DE BRASÍLIA, 2000). 

Ao final daquela Cúpula, os chefes de Estado publicaram um “Comunicado”, 

versando sobre cinco temas principais: 1. Democracia; 2. Comércio; 3. Infraestrutura 

e integração; 4. Drogas ilícitas e delitos conexos; 5. Informação, conhecimento e 

tecnologia. 

Em relação à democracia, o Comunicado de Brasília inicia afirmando que “a 

paz, a democracia e a integração constituem elementos indispensáveis para garantir 

o desenvolvimento e segurança na região", já fazendo referência sobre a 

importância da criação de uma “Zona de Paz Sul-Americana” e da necessidade de 
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aprofundamento do diálogo sobre segurança na América Latina, “levando em conta 

inclusive os aspectos humano, econômico e social da questão”. Afirmam os chefes 

de Estado presentes a positividade da discussão sobre o aprofundamento do diálogo 

entre a CAN e o MERCOSUL, a importância de políticas de combate à pobreza e às 

desigualdades, a defesa dos direitos humanos, a necessidade de combate às ações 

que violam os direitos humanos e, especificamente sobre a democracia: 

Os Chefes de Estado coincidiram em que a democracia na América do Sul 
deve ser reforçada com a permanente promoção e defesa do estado de 
direito; a aplicação eficiente dos princípios da boa governança; 
transparência das instituições públicas e dos processos de definição de 
políticas públicas; combate à corrupção, por meio de medidas legais, 
administrativas e políticas; reformas e aperfeiçoamento dos serviços 
judiciários, de modo a consolidar sistemas mais eficazes, transparentes e 
de amplo acesso para os habitantes dos Países sul-americanos; acesso 
livre à informação sobre as atividades de autoridades públicas, bem como 
aos recursos administrativos, e aumento dos níveis de competência e 
promoção da ética e profissionalismo dentro do serviço público. 
O fortalecimento da democracia e seu aperfeiçoamento e atualização estão 
intimamente ligados ao desenvolvimento econômico e social dos povos sul-
americanos. A pobreza e a marginalidade ameaçam a estabilidade 
institucional da região. Sua erradicação deve continuar a merecer 
tratamento prioritário por parte dos governos da América do Sul [...] 
(COMUNICADO DE BRASÍLIA, 2000). 

Quanto ao comércio, o Comunicado de Brasília destaca a importância da 

aproximação da CAN com o MERCOSUL, numa perspectiva de construção de uma 

área de livre comércio, mas, também, “a importância do processo de liberalização de 

mercados na América do Sul”. Afirmaram os chefes de Estado presentes na Cúpula 

de 2000 o entendimento de que “o processo de formação de um espaço econômico 

ampliado na região” ocorresse de “acordo com os princípios do ‘regionalismo 

aberto’, indicando que a relevância das negociações que envolvessem outras 

regiões do Planeta, com destaque para a área de livre comércio das Américas, bem 

como as que envolvesse a União Europeia. 

Destaque-se, nesse sentido, que naquele momento a posição hegemônica dos 

governos sul-americanos era favorável ao aprofundamento das relações da América 

do Sul com o Norte, tanto com a Europa, mas, principalmente, com os Estados 

Unidos, através da ALCA. Sobre essa, inclusive, o Comunicado assim se 

pronunciou: 
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[...]. Os Presidentes dos Países da América do Sul reafirmaram seu apoio 
ao processo de expansão e aprofundamento da integração econômica no 
Hemisfério. Nesse contexto, receberam com satisfação os resultados da V 
Reunião Ministerial da ALCA, realizada em Toronto, em novembro de 1999, 
e reafirmaram seu engajamento na conformação progressiva de uma área 
de livre comércio nas Américas, cujas negociações deverão estar 
concluídas, no mais tardar, até 2005, em bases equitativas e equilibradas 
que assegurem o acesso efetivo a mercados para as exportações 
provenientes dos Países da América do Sul. Os Presidentes decidiram, para 
tanto, intensificar a coordenação das posições negociadoras dos Países sul-
americanos. 
[...] Os Presidentes da América do Sul enfatizaram que as negociações da 
ALCA, para lograr resultados abrangentes e equilibrados, que satisfaçam os 
interesses de todos os Países envolvidos, deverão levar em consideração 
as diferenças nos níveis de desenvolvimento e no tamanho das economias 
dos atores envolvidos. O projeto hemisférico deve ser um instrumento 
efetivo para o desenvolvimento sustentável e equitativo do conjunto das 
Américas. (COMUNICADO DE BRASÍLIA, 2000). 

Não havia, portanto (e naquele momento), uma posição hegemônica de 

contrariedade política e ideológica em relação à integração da América do Sul ao 

projeto de uma área de livre comércio proposta durante a década de 1990 pelos 

Estados Unidos. A citação acima deixa claro, nesse sentido, que as ponderações se 

dirigiam às questões relativas à equidade, como princípio e fundamento das 

discussões sobre a criação de uma área de livre comércio integrando todo o 

Continente Americano. 

Em relação à infraestrutura e integração, o Comunicado de Brasília destacou a 

existência de um Plano de Ação para a Integração da Infraestrutura Regional na 

América do Sul, contento sugestões e propostas para a ampliação e a 

“modernização” da infraestrutura física na América do Sul, especialmente nas áreas 

de energia, transportes e comunicações, numa perspectiva de criação de “eixos de 

integração e de desenvolvimento econômico e social para o futuro espaço 

econômico ampliado da região” (COMUNICADO DE BRASÍLIA, 2000). 

Sobre o tema drogas ilícitas e delitos conexos, os chefes de Estado presentes 

na Cúpula de Brasília “enfatizaram a preocupação com o problema das drogas 

ilícitas e delitos conexos na região”, vinculando esse problema com o contrabando, o 

tráfico ilícito de armas e o terrorismo. Destacaram a importância da OEA 

(Organização dos Estados Americanos) no “avanço da luta contra as drogas no 

Hemisfério” e reafirmaram o “compromisso da América do Sul com os princípios que: 

[...] regem as relações entre Estados e a cooperação internacional nesse 
campo: responsabilidade compartilhada, entre os Países produtores, de 
trânsito ou consumidores, e tratamento equilibrado, que confira igual ênfase 
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aos aspectos de controle da oferta, de redução da demanda e de 
tratamento de dependentes (COMUNICADO DE BRASÍLIA, 2000). 

Por fim, sobre informação, conhecimento e tecnologia, pressupondo o 

crescente desenvolvimento da sociedade da informação, os chefes de Estado 

presentes na Cúpula de Brasília mostraram preocupações com o desenvolvimento 

de políticas de educação e de acesso às tecnologias de informação: 

[...] Nesse sentido, assinalaram a importância de que a aceleração do 
acesso à nova era da sociedade da informação e do conhecimento seja 
respaldada em seus Países pelo fortalecimento de um sistema de educação 
continuado que assegure a educação, em todos os seus níveis, aos mais 
amplos setores da sociedade e assegure um acesso sem restrições ao 
conhecimento e à informação, através da incorporação e utilização 
crescente das novas tecnologias da informação nos sistemas educativos e 
do acesso progressivo das escolas e dos centros de formação profissional à 
INTERNET. 
[...] Os Presidentes estiveram de acordo com a necessidade de empreender 
esforços para implantar uma estrutura básica de conectividade entre a 
região e as centrais da INTERNET no mundo. Além disso, concordaram em 
disseminar serviços avançados de redes sobre essa estrutura básica, 
incluindo, entre outros temas, Processamento de Alto Desempenho, 
Bibliotecas Digitais, Telemedicina e Educação e Trabalho à Distância, com 
vistas a colocar o potencial de educação, ciência e tecnologia da região a 
serviço do desenvolvimento sustentado de cada um dos respectivos Países. 
Os Países da Comunidade Andina destacaram as possibilidades de 
cooperação entre os Países sul-americanos com base no precedente dos 
resultados do Comitê Andino de Autoridades de Telecomunicação 
(CAATEL) e do Conselho Andino de Ciência e Tecnologia (COMUNICADO 
DE BRASÍLIA, 2000). 

E, reconhecendo a necessidade de avanço científico e tecnológico na Região, 

afirmaram a importância de ações conjuntas, no sentido do fortalecimento das 

competências e das infraestruturas nacionais de pesquisa, de construção do 

conhecimento e de informação: 

[...]. Os Presidentes registraram que, com a intensificação do comércio em 
escala global, assiste-se a uma sistemática redução das barreiras tarifárias, 
ao mesmo tempo em que se observa um progressivo aumento dos 
obstáculos técnicos ao comércio de nossos Países. O progresso científico e 
tecnológico demanda cada vez mais laboratórios e estruturas complexas, 
operadas por pessoal de alto nível científico e técnico, bem como o 
desenvolvimento intensivo e extensivo da educação superior em todos os 
seus níveis. A médio e longo prazo, somente será possível uma inserção 
superior dos Países sul-americanos na economia internacional com a 
incorporação permanente de inovações tecnológicas que elevem o valor 
agregado das exportações e melhorem a competitividade regional. O 
compromisso de empreender esforços conjuntos para o desenvolvimento de 
tecnologias básicas capazes de fortalecer tais metas deve figurar entre as 
maiores prioridades dos Governos sul-americanos. Nesse sentido, e tendo 
em vista a recente adoção do "Comunicado de Okinawa 2000", os Países 
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da América do Sul expressam seu firme interesse em interagir com os 
membros integrantes do G-8, sobretudo no âmbito das questões relativas às 
áreas de tecnologias de informação e biotecnologia (COMUNICADO DE 
BRASÍLIA, 2000). 

A segunda reunião dos presidentes aconteceu na cidade de Guayaquil, no 

Equador, em julho de 2002, contando com a presença dos seguintes chefes de 

Estado: Eduardo Duhalde, da Argentina; Jorge Quiroga, da Bolívia; Fernando 

Henrique Cardoso, do Brasil; Andrés Pastrana, da Colômbia; Ricardo Lagos, do 

Chile; Gustavo Noboa Bejarano, do Equador; Luis Angel González Macchi, do 

Paraguai; Alejandro Toledo, do Peru; Hugo Chávez Frías, da Venezuela; Luis Hierro 

López (Vice-Presidente do Uruguai; Samuel R. Insanally (Ministro das Relações 

Exteriores da Guiana); e Maria Elizabeth Levens (Ministra das Relações Exteriores 

do Suriname) (CONSENSO DE GUAYAQUIL, 2002). Ao final daquela reunião, os 

chefes de Estado publicaram um documento denominado “Consenso de Guayaquil 

sobre Integração, Segurança e Infraestrutura para o Desenvolvimento”. 

O Consenso de Guayaquil inicia reafirmando os resultados da Cúpula de 

Brasília, realizada em 2000, inclusive destacando a importância da continuidade nas 

discussões sobre a integração de toda a América do Sul. Além disso, adotaram uma 

“Declaração sobre a Zona de Paz Sul-Americana”, enfatizando  

[...] as iniciativas dirigidas a promover esforços em matéria de limitação 
gradual dos gastos com defesa e uma maior transparência na aquisição de 
armamentos, tendo presentes, entre outras, as legítimas necessidades de 
segurança dos Estados e os níveis atuais de gastos, a conveniência de 
dirigir maiores recursos na luta contra a pobreza e a consideração do tema 
sob as perspectivas bilaterais, regionais e hemisféricas. Nesse contexto, 
destacaram a decisão da Assembleia Geral da OEA para que o tema faça 
parte da agenda da Comissão de Segurança Hemisférica (CONSENSO DE 
GUAYAQUIL, 2002. Tradução própria). 

O documento de Guayaquil também enfatizou a importância da ampliação e do 

fortalecimento das políticas de desenvolvimento da infraestrutura na América do Sul, 

numa perspectiva integracionista (com ênfase, novamente, na ideia de um 

“regionalismo aberto”) dando destaque à Iniciativa para a Integração da 

Infraestrutura Regional da América do Sul (IIRSA): 

Os Chefes de Estado reafirmaram a vigência e a importância estratégica da 
Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional da América do Sul 
(IIRSA), como instrumento viável para a integração multissetorial, tanto das 
distintas áreas costeiras do Caribe, do Pacífico e do Atlântico, quanto das 
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zonas internas da América do Sul, entre si, e ratificaram o mais amplo apoio 
à sua implementação, como um enfoque acertado para: a) promover e 
facilitar o crescimento e o desenvolvimento econômico e social da América 
do Sul; b) melhorar a competitividade internacional da região, 
incrementando sua participação na economia mundial e enfrentando melhor 
os desafios que se impõem com a globalização e c) fortalecer a integração 
e a cooperação regional mediante a ampliação de mercados, a 
convergência de políticas públicas e a aproximação social e cultural da 
América do Sul (CONSENSO DE GUAYAQUIL, 2002. Tradução própria). 

E, assim como na Cúpula de Brasília, ao destacarem os avanços nas 

negociações entre o MERCOSUL e a CAN, os chefes de Estado presentes em 

Guayaquil também destacaram a necessidade de uma concertação política dos 

Países sul-americanos visando as negociações da ALCA. Numa perspectiva não do 

questionamento desse último processo de integração, mas, antes, de discussão 

sobre estratégias de participação e de afirmação de interesses nacionais (e, mesmo, 

da América do Sul): 

[...]. Os Presidentes acordaram, no que diz respeito à participação dos 
Países com pequenas economias nas negociações da ALCA, que este 
processo deve considerar apropriadamente as circunstâncias, 
necessidades, condições econômicas e oportunidades dos mesmos. Para 
isso, respaldaram a necessidade de encontrar modalidades apropriadas 
dirigidas ao fortalecimento da capacidade destes Países para participarem 
no processo de negociação da ALCA e implementar, plena e 
suficientemente, os resultados que se alcancem nessas negociações 
(CONSENSO DE GUAYAQUIL, 2002. Tradução própria). 

É importante destacar que os dois primeiros encontros realizados pelos chefes 

de Estado visando discutir um projeto de integração com a participação de todos os 

Países da América do Sul ocorreram ainda num contexto histórico em que os 

governantes, em sua maioria, eram os mesmos que, durante a década de 1990, 

praticaram políticas neoliberais. Nesse sentido, as concepções políticas 

predominantes naqueles dois encontros estavam baseadas nos pressupostos 

neoliberais que, afinal, orientaram as políticas governamentais na América do Sul 

naquela década. Não é por acaso, nesse sentido, que nos dois documentos 

resultantes daqueles dois encontros observa-se uma “naturalização da ALCA”, no 

sentido de aceitar aquele projeto de área de livre comércio como um projeto que 

seria, afinal, objetivado no ano de 2005 (naquele período já estabelecido aquele ano 

como a criação da ALCA), e a afirmação de dinâmicas de integração a partir da 

perspectiva do “regionalismo aberto”. 
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O conceito de “regionalismo aberto” passou a ser utilizado pela CEPAL a partir 

dos anos 1990, como forma de incentivar, ao mesmo tempo, processos de 

integração econômica na América Latina e estratégias de competitividade 

econômica num contexto de reestruturação do capitalismo e de mundialização do 

capital. Na definição da CEPAL, o regionalismo aberto diz de um processo de 

interdependência no nível regional, visando fortalecer a competitividade dos Países 

numa economia internacionalizada: 

Sin embargo, por lo menos desde el punto de vista conceptual, es posible 
postular que los compromisos integradores entre Países pueden ser no sólo 
compatibles con sino también funcionales para el objetivo de lograr 
crecientes niveles de competitividad internacional. De hecho, ninguno de los 
Países desarrollados o en desarrollo que han asumido compromisos 
integradores los han planteado como alternativas a una inserción más 
dinámica en la economía internacional, sino como procesos 
complementarios para cumplir ese propósito. En los Países de ambos 
grupos se sostiene más bien que su finalidad es la instauración de una 
economía internacional más abierta y transparente: los procesos de 
integración serían los futuros cimientos de una economía internacional libre 
de proteccionismo y de trabas al intercambio de bienes y servicios (CEPAL, 
1994). 

Como assinala Corazza (2006), o conceito de “regionalismo aberto”, adotado 

pela CEPAL durante os anos 1990, promoveu “rupturas na linha histórica do 

pensamento da CEPAL” (CORAZZA, 2006, p. 149). Até a década de 1980, a CEPAL 

se comprometia com uma visão de integração regional que contemplava a inserção 

dos Países latino-americanos na dinâmica de globalização, mas, de forma a 

proteger os interesses das economias nacionais naquela dinâmica. A integração 

regional era, pois, vista “como um meio de proteção e de fortalecimento das 

economias regionais para garantir uma inserção mais segura e uma competitividade 

global em condições mais igualitárias”, numa perspectiva em que o próprio Estado 

conservava “um papel estratégico na promoção” do desenvolvimento (CORAZZA, 

2006, p. 149). Na concepção de desenvolvimento e de integração regional inerente 

ao conceito de “regionalismo aberto”, no entanto: 

[...] não se trata mais de alterar os mecanismos de mercado [...],  mas de 
aceitar suas exigências e interesses, aperfeiçoando-os e se integrando a 
eles sem restrições, através da abertura e da liberalização amplas e 
profundas das economias latino-americanas. Para o “regionalismo aberto”, a 
integração regional não tem mais como objetivo proteger os interesses dos 
Países-membros, mas opera como uma etapa e um meio para sua própria 
superação em favor de uma economia internacional aberta e livre de 
qualquer restrição ou acordo regional. Ao contrário do que propunha o 
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pensamento histórico estrutural da CEPAL de promover o crescimento “para 
dentro”, o “regionalismo aberto” parece ter invertido a pauta, ao propor 
voltar-se “para fora” e adequar-se integralmente às exigências “de fora”. O 
papel do Estado também se alterou radicalmente, na medida em que lhe 
cabe, agora, não mais promover a industrialização nacional e o 
desenvolvimento, mas, sim, a abertura das economias e a competitividade 
internacional (CORAZZA, 2006, p. 149-50). 

Entende-se, portanto, o porquê a própria ALCA não era questionada nas duas 

primeiras reuniões que os chefes de Estado realizaram no começo dos anos 2000, 

numa perspectiva de criação de um projeto de integração envolvendo todos os 

Países da América do Sul. Não havia naquele período, pelo menos como concepção 

hegemônica, uma compreensão favorável ao rompimento com dinâmicas de 

abertura das economias nacionais, com uma maior integração no processo de 

mundialização do capital, com um alinhamento dos pressupostos neoliberais que, 

inclusive, eram defendidos por instituições internacionais e representativas dos 

interesses dos capitais mundializados (FMI e Banco Mundial, em especial). 

Essas concepções começam a apresentar alterações significativas a partir da 

“Terceira Cúpula Presidencial”, realizada em Cusco, no Peru, no dia 08 de dezembro 

de 2004. Note-se, de imediato, que em 2004 (como já foi indicado nesta 

dissertação), presidentes vinculados a forças sociais e políticas historicamente 

comprometidas com as classes populares e de trabalhadores na América Latina já 

tinham assumido o poder. É o caso, por exemplo, de Luís Inácio Lula da Silva, eleito 

no Brasil em 2002, e de Néstor Kirchner, eleito na Argentina em 2003. Essas 

mudanças aparecem já no preambulo da Declaração de Cusco sobre a Comunidade 

Sul-Americana de Nações, ao indicar líderes históricos e comprometidos com 

dinâmicas de maior independência da América Latina:

Os Presidentes dos Países da América do Sul, reunidos na cidade de 
Cusco, por ocasião da celebração das façanhas libertadoras de Junín e 
Ayacucho e da convocação do Congresso Anfictiônico do Panamá, 
seguindo o exemplo do Libertador Simón Bolívar, do Grande Marechal de 
Ayacucho, Antonio José de Sucre, do Libertador José de San Martín, de 
nossos povos e heróis independentistas que construíram, sem fronteiras, a 
grande Pátria Americana e interpretando as aspirações e anseios de seus 
povos a favor da integração, unidade e construção de um futuro comum, 
decidimos formar a Comunidade Sul-americana de Nações (DECLARAÇÃO 
DE CUSCO, 2004. Grifo no Original). 

Organizado em três momentos, a Declaração de Custo tornou pública a criação 

da Comunidade Sul-Americana de Nações, versou sobre os processos que 

deveriam ser impulsionados pelo “espaço sul-americano” e definiu algumas 
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condições institucionais de funcionamento da Comunidade criada. Para fins da 

análise apresentada nesta dissertação, cabe destacar os dois primeiros pontos. 

Em relação à Comunidade Sul-Americana das Nações, a Declaração de Cusco 

assim se referiu: 

A história compartilhada e solidária de nossas nações, que desde as 
façanhas da independência têm enfrentado desafios internos e externos 
comuns, demonstra que nossos Países possuem potencialidades ainda não 
aproveitadas tanto para utilizar melhor suas aptidões regionais quanto para 
fortalecer as capacidades de negociação e projeção internacionais; 
O pensamento político e filosófico nascido de sua tradição, que, 
reconhecendo a primazia do ser humano, de sua dignidade e direitos, a 
pluralidade de povos e culturas, consolidou uma identidade sul-americana 
compartilhada e valores comuns, tais como: a democracia, a solidariedade, 
os direitos humanos, a liberdade, a justiça social, o respeito à integridade 
territorial e à diversidade, a não-discriminação e a afirmação de sua 
autonomia, a igualdade soberana dos Estados e a solução pacífica de 
controvérsias; 
A convergência de seus interesses políticos, econômicos, sociais, culturais 
e de segurança, como um fator potencial de fortalecimento e 
desenvolvimento de suas capacidades internas para sua melhor inserção 
internacional; 
A convicção de que o acesso a melhores níveis de vida de seus povos e à 
promoção do desenvolvimento econômico não pode reduzir-se somente a 
políticas de crescimento sustentável da economia, mas compreender 
também estratégias que, juntamente com uma consciência ambiental 
responsável e o reconhecimento das assimetrias no desenvolvimento de 
seus Países, assegurem uma distribuição de receita mais justa e equitativa, 
o acesso à educação, a coesão e a inclusão social, bem como a 
preservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento 
sustentável. 
Nesse contexto, o desenvolvimento das regiões interiores do espaço sul-
americano contribuirá para aprofundar o projeto comunitário, bem como 
para melhorar a qualidade de vida dessas zonas que se encontram entre as 
de menor desenvolvimento relativo. 
Seu compromisso essencial com a luta contra a pobreza, a eliminação da 
fome, a geração de emprego decente e o acesso de todos à saúde e à 
educação, como ferramentas fundamentais para o desenvolvimento de seus 
povos; 
Sua identificação com os valores da paz e da segurança internacionais, a 
partir da afirmação da vigência do direito internacional e de um 
multilateralismo renovado e democrático, que integre decididamente e de 
modo eficaz o desenvolvimento econômico e social na agenda 
internacional; 
A participação comum em sistemas democráticos de governo e a uma 
concepção da governabilidade, sustentada na participação do cidadão, que 
incremente a transparência na condução dos assuntos públicos e privados e 
exerça o poder com estrito apego ao estado de direito, conforme as 
disposições da Carta Democrática Interamericana, em um marco de luta 
contra a corrupção em todos os âmbitos; 
Sua determinação de desenvolver um espaço sul-americano integrado no 
âmbito político, social, econômico, ambiental e de infraestrutura, que 
fortaleça a identidade própria da América do Sul e que contribua, a partir de 
uma perspectiva subregional e em articulação com outras experiências de 
integração regional, para o fortalecimento da América Latina e do Caribe e 



96 
�

lhes outorgue uma maior gravitação e representação nos foros 
internacionais; 
Nossa convicção é no sentido de que a efetivação dos valores e interesses 
compartilhados que nos unem, além de comprometer nossos Governos, 
somente encontrará viabilidade na medida em que os povos assumam o 
papel protagonista que lhes corresponde nesse processo. A integração sul-
americana é e deve ser a integração dos povos (DECLARAÇÃO DE 
CUSCO, 2004). 

Ainda que longa, a citação é muito representativa, pois indica não somente 

uma concepção de desenvolvimento que integra diferentes dimensões, além da 

econômica (ambiental, cultural, social, política), mas, também, o interesse de, 

através da integração comunitária entre as nações sul-americanas, conquistar 

espaços de poder no contexto internacional. Não somente uma nova linguagem era 

apresentada no documento, mas uma linguagem que expressava mudanças 

significativas que se colocavam a partir da eleição de novos governantes na América 

do Sul, muitos dos quais já naquelas alturas comprometidos com rupturas em 

relação ao projeto neoliberal hegemônico durante a década de 1990, com o 

desenvolvimento de políticas comprometidas com o enfrentamento das históricas 

desigualdades, da pobreza e da miséria; mas, também, com novas visões acerca 

das relações da América Latina com as diferentes regiões do Planeta, não 

necessariamente comprometidas com a relação Norte-Sul. 

A partir dessas concepções, então, a Declaração de Cusco afirmava “os 

processos” que deveriam ser impulsionados pela Comunidade Sul-Americana das 

Nações: 

A concertação e a coordenação política e diplomática que afirme a região 
como um fator diferenciado e dinâmico em suas relações externas. 
O aprofundamento da convergência entre o MERCOSUL, a Comunidade 
Andina de Nações e o Chile, através do aprimoramento da zona de livre 
comércio [...] e sua evolução a fases superiores da integração econômica, 
social e institucional. Os Governos do Suriname e Guiana se associarão a 
esse processo, sem prejuízo de suas obrigações sob o Tratado revisado de 
Chaguaramas. 
A integração física, energética e de comunicações na América do Sul como 
base do aprofundamento das experiências bilaterais, regionais e 
subregionais existentes, com a consideração de mecanismos financeiros 
inovadores e as propostas setoriais em curso, que permitam uma melhor 
efetivação dos investimentos em infraestrutura física para a região. 
A harmonização de políticas que promovam o desenvolvimento rural e 
agroalimentar. 
A transferência de tecnologia e de cooperação horizontal em todos os 
âmbitos da ciência, educação e cultura. 
A crescente interação entre as empresas e a sociedade civil na dinâmica de 
integração desse espaço sul-americano, levando em consideração a 
responsabilidade social empresarial. (DECLARAÇÃO DE CUSCO, 2004). 
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Na continuidade, em 2005 foram realizados dois encontros dos chefes de 

Estado, o primeiro no mês de setembro, em Brasília, e o segundo em dezembro, em 

Montevideo. Para fins da análise aqui apresentada será considerada a Declaração 

Presidencial e Agenda Prioritária, documento que resultou do encontro realizado em 

Brasília. A referida Declaração inicia com a reafirmação de um conjunto de princípios 

que orientavam a construção da Comunidade Sul-Americana das Nações, apresenta 

um conjunto de condições institucionais de organização da Comunidade Sul-

Americana das Nações e, por fim, define uma “agenda prioritária” da Comunidade 

(COMUNIDADE SUL-AMERICANA DAS NAÇÕES, 2005). 

Em relação aos princípios e pressupostos fundadores da Comunidade Sul-

Americana das Nações, aquela Declaração indicava: 

1. A essência da Comunidade Sul-americana de Nações é o 
entendimento político e a integração econômica e social dos povos da 
América do Sul. 
2. A Comunidade Sul-americana de Nações fortalecerá a identidade da 
América do Sul e contribuirá, em coordenação com outras experiências de 
articulação regional e sub-regional, para o fortalecimento da integração dos 
povos da América Latina e do Caribe. 
3. A associação recíproca dos Estados Partes do MERCOSUR e da 
CAN, assim como a associação do Suriname, da Guiana e do Chile, são 
essenciais para a conformação da Comunidade Sul-americana de Nações, 
com vistas à finalidade última da união sul-americana. 
4. A Comunidade Sul-americana de Nações tem como objetivo o 
fortalecimento dos valores e princípios comuns estabelecidos na Declaração 
Presidencial de Cusco. 
5. No campo econômico, os propósitos da Comunidade Sulamericana 
de Nações incluem o avanço e consolidação do processo de convergência 
rumo ao estabelecimento de uma zona de livre comércio sul-americana, 
com vistas a seu aperfeiçoamento, assim como a promoção do crescimento 
econômico e a redução das assimetrias, quando possível, mediante a 
complementação das economias dos Países da América do Sul.  
6. Nesse sentido, e conforme o disposto na Declaração de Cusco, 
decidiram solicitar à Secretaria-Geral da ALADI, em coordenação com a 
Secretaria-Geral da Comunidade Andina e a Secretaria Técnica do 
MERCOSUL, a preparação de uma proposta no marco da Resolução 59 do 
Conselho de Ministros da ALADI, sobre a convergência CAN-MERCOSUL e 
outros acordos comerciais da região, para o aperfeiçoamento de uma área 
de livre comércio sul-americana, tendo em conta o tratamento preferencial e 
diferenciado. Os esforços da Comunidade estarão orientados 
principalmente para a promoção de melhores níveis de qualidade de vida, 
geração de trabalho decente, justa distribuição de renda e extensão de 
benefícios sociais a seus habitantes (COMUNIDADE SUL-AMERICANA 
DAS NAÇÕES, 2005, p. 27-29). 

Em relação às áreas de ação prioritária da Comunidade Sul-Americana de 

Nações são, a Declaração de 2005 indicou: o diálogo político, a integração física, o 

meio ambiente, a integração energética os mecanismos financeiros sul-americanos, 
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as assimetrias, a promoção da coesão social, da inclusão social e da justiça social, e 

as telecomunicações (COMUNIDADE SUL-AMERICANA DAS NAÇÕES, 2005, p. 

31). 

Um último encontro entre os chefes de Estado dos Países sul-americanos seria 

realizado antes daquele que, efetivamente, discutiu e tornou público o Tratado 

Constitutivo da UNASUL: o encontro de Cochabamba, na Bolívia, realizado em 

dezembro de 2006. 

O encontro realizado em Cochabamba foi decisivo para a transformação da 

Comunidade Sul-Americana das Nações em UNASUL. Naquele encontro, os chefes 

de Estado dos Países sul-americanos, já numa perspectiva de concretização de um 

tratado de integração, discutiram sobre um “novo modelo de integração para o 

século XXI”, os “princípios orientadores da integração sul-americana”, as “premissas 

para a construção da integração sul-americana” e os “objetivos da integração” 

(DECLARAÇÃO DE COCHABAMBA, 2006). 

A “Declaração De Cochabamba”, documento resultante daquele encontro, 

inicia indicando a intenção de colocar “a pedra fundamental” do processo de 

integração sul-americana. Assinala, ainda no seu início, o interesse de fortalecer a 

cooperação sul-americana em todas as dimensões, indicando ser a comunidade sul-

americana constituída pelos povos originários, pelos afrodescendentes, pelos 

imigrantes europeus e pelas “lutas sociais da região” (DECLARAÇÃO DE 

COCHABAMBA, 2006). 

Quando se refere aos princípios orientadores da integração sul-americana, a 

Declaração indica seis princípios, quais sejam: 1. A solidariedade e a cooperação 

como estratégias de busca de maior equidade, redução da pobreza, diminuição das 

desigualdades e fortalecimento do multilateralismo como “princípio orientador das 

relações internacionais”; 2. Soberania, respeito à integridade territorial e 

autodeterminação dos povos, assegurando-se a prerrogativa dos Estados nacionais 

de decidirem sobre suas estratégias de desenvolvimento e de inserção em nível 

internacional, “sem ingerências externas em seus assuntos internos”; 3. Paz, 

indicando-se a importância de afirmar a América do Sul como uma “Zona de Paz”, 

na qual os conflitos internacionais se resolvam através de soluções pacíficas; 4. 

Democracia e pluralismo, para “consolidar a integração sem ditaduras” e de forma 

respeitosa aos direitos humanos e à dignidade humana, fazendo-se referência aos 

povos originários, aos afrodescendentes, aos imigrantes, “com igualdade de gênero 



99 
�

e respeito a todas as minorias e suas manifestações linguísticas e culturais” e 

reconhecendo aos movimentos sociais e organizações da sociedade civil “seu direito 

a uma participação democrática em cada um dos Países sul-americanos e no 

processo de integração”; 5. Direitos humanos universais, interdependentes e 

indivisíveis, indicando-se a importância em “dar um impulso similar tanto ao 

desenvolvimento dos direitos civis e políticos, como aos direitos econômicos, sociais 

e culturais, reconhecendo o direito ao desenvolvimento como um direito substantivo, 

na égide integradora e multidisciplinar dos direitos humanos”; 6. Harmonia com a 

natureza, para um “desenvolvimento sustentável”, garantindo-se que as 

preocupações ambientais e climáticas estejam presentes “em todas as iniciativas de 

desenvolvimento regional, fundamentalmente nas obras de infraestrutura e energia, 

preservando o equilíbrio dos ecossistemas e a proteção da biodiversidade, com 

reconhecimento e valorização dos conhecimentos tradicionais” (DECLARAÇÃO DE 

COCHABAMBA, 2006). 

Já nesses princípios, a reafirmação de caminhos que a discussão sobre o 

processo integrativo sul-americano tomou principalmente a partir de 2004, com a 

afirmação do processo integrativo como um processo de autodeterminação dos 

Países sul-americanos, dentro de uma concepção ampla de desenvolvimento, não 

centrada na dimensão econômica, mas integrando as dimensões socioculturais, 

políticas e ambientais. Questões que são enfatizadas, também, nas premissas para 

a construção da integração sul-americana, apresentadas naquela Declaração: 

O processo de construção desta integração é ambicioso e preciso em seus 
objetivos estratégicos e, ao mesmo tempo, flexível e gradual em sua 
implementação. Permite a todos ser parte e ao mesmo tempo possibilita 
que cada País assuma seus compromissos segundo sua realidade. O 
caminho mais adequado é avançar nas políticas públicas comuns, 
respeitando os tempos e a soberania de cada País. 
Nossa integração se assenta em alianças estratégicas baseadas no 
compromisso democrático e fortalecimento do diálogo político, na criação de 
um espaço de concertação e conciliação, na contribuição para a 
estabilidade regional, na articulação de políticas sociais regionais e na 
valorização de uma identidade cultural sul-americana, com participação dos 
atores locais e regionais (DECLARAÇÃO DE COCHABAMBA, 2006). 

Na mesma direção, os objetivos elencados para o processo integrativo 

contemplavam uma visão ampla de desenvolvimento, com ênfase ao enfrentamento 

das desigualdades e problemas sociais existentes nos Países sul-americanos. Daí 

que o documento indica prioridade a quatro objetivos: 1. A superação das 
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desigualdades para uma integração equitativa, com o “desenvolvimento de 

mecanismos concretos e efetivos que permitam resolver as grandes desigualdades 

que existem entre os Países e regiões da América do Sul; 2. A criação de um “Novo 

Contrato Social Sul-Americano”, promovendo uma integração “com rosto humano 

articulada com a agenda produtiva”, que se expresse no estabelecimento de metas 

definidas de desenvolvimento social e em mecanismos sistemáticos de avaliação”; 

3.  Integração energética para o bem-estar de todos, com a articulação de 

estratégias e políticas nacionais “para um aproveitamento dos recursos energéticos 

da região que seja integral, sustentável, solidário e que reconheça as desigualdades 

entre os Países e regiões”; 4. Infraestrutura para a interconexão dos povos e das 

regiões, promovendo a conectividade da região “a partir da construção de redes de 

transporte e telecomunicações que interconectem os Países, atendendo critérios de 

desenvolvimento social e econômicos sustentáveis para acelerar o processo de 

integração, preservando o ambiente o equilíbrio dos ecossistemas” (DECLARAÇÃO 

DE COCHABAMBA, 2006). 

Além dos quatro objetivos referidos, a Declaração de Cochabamba anunciou 

como objetivo do processo integrativo sul-americano a “cooperação econômica e 

comercial”, a “integração financeira sul-americana”, numa perspectiva de construção 

de mecanismos financeiros de apoio ao desenvolvimento da região, a “integração 

industrial e produtiva”, o desenvolvimento da “cidadania sul-americana”, o 

desenvolvimento de uma política conjunta de migração, com preocupação de 

“proteção a todos os trabalhadores migrantes e suas famílias”, a “identidade cultural” 

sul-americana, a “cooperação em matéria ambiental”, a “participação cidadã” no 

processo integrativo e, pela primeira vez num documento resultante das reuniões 

realizadas desde o início dos anos 2000, “a cooperação em matéria de defesa”, com 

a intenção de “continuar promovendo o intercambio informacional e de experiências 

em matéria de doutrinas e formação de pessoal entre os Ministérios de Defesa dos 

Países membros” (DECLARAÇÃO DE COCHABAMBA, 2006). 

Chegou-se, então, ao ano de 2008, quando finalmente foi assinado o Tratado 

Constitutivo da UNASUL (ANEXO 1). Em encontro realizado em maio daquele ano, 

em Brasília, os chefes de Estado da Argentina, da Bolívia, do Brasil, do Chile, da 

Colômbia, do Equador, da Guiana, do Paraguai, do Peru, do Suriname, do Uruguai e 

da Venezuela assinaram o documento que constituiu a UNASUL, contendo o mesmo 

um preâmbulo e 27 artigos, além de um “artigo transitório”, relacionado esse à 
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designação de uma Comissão Especial visando a elaboração de um Protocolo 

Adicional, estabelecendo a composição, as atribuições e o funcionamento do 

Parlamento Sul-Americano (UNASUL, 2008a). 

No seu Preâmbulo, o Tratado Constitutivo da UNASUL afirma o compromisso 

dos Países membros com a “história compartilhada e solidária” das nações sul-

americanas, “multiétnicas, plurilíngues e multiculturais”, que “lutaram pela 

emancipação e unidade sul-americana, honrando o pensamento daqueles que 

forjaram nossa independência e liberdade em favor dessa união e da construção de 

um futuro comum”. Além disso, ressalta a “determinação de construir uma identidade 

e cidadania sul-americanas e desenvolver um espaço regional integrado no âmbito 

político, econômico, social, cultural, ambiental, energético e de infraestrutura, para 

contribuir para o fortalecimento da unidade da América Latina e Caribe”. Afirma, 

também, uma visão de integração pautada na ideia de um “desenvolvimento 

sustentável” e voltada ao bem-estar dos povos sul-americanos (“contribuindo para 

resolver os problemas que ainda afetam a região, como a pobreza, a exclusão e a 

desigualdade social persistentes”) e comprometida com o multilateralismo e com o 

alcance de um “mundo multipolar”, “equilibrado e justo no qual prevaleça a igualdade 

soberana dos Estados e uma cultura de paz em um mundo livre de armas nucleares 

e de destruição em massa”. E termina afirmando os princípios basilares do processo 

integrativo: 

[...] irrestrito respeito à soberania, integridade e inviolabilidade territorial dos 
Estados; autodeterminação dos povos; solidariedade; cooperação; paz; 
democracia, participação cidadã e pluralismo; direitos humanos universais, 
indivisíveis e interdependentes; redução das assimetrias e harmonia com a 
natureza para um desenvolvimento sustentável (UNASUL, 2008a. Tradução 
própria). 

Dentre os artigos afirmados pelo Tratado Constitutivo da UNASUL, os 

principais referem-se aos objetivos, aos órgãos, institucionalidades e fontes jurídicas 

do Acordo Integrativo, à concertação política entre os Estados membros e relação 

com terceiros, à participação cidadã e à formação de um Parlamento Sul-Americano. 

Para os fins da presente dissertação, é importante o registro dos objetivos 

apresentados pelo Tratado, bem como das questões relacionadas à concertação 

política entre os Estados membros e as relações com outros Estados.  
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Quanto aos objetivos da UNASUL, seu Tratado Constitutivo assim os define:  

A União de Nações Sul-americanas tem como objetivo construir, de maneira 
participativa e consensuada, um espaço de integração e união no âmbito 
cultural, social, econômico e político entre seus povos, priorizando o diálogo 
político, as políticas sociais, a educação, a energia, a infraestrutura, o 
financiamento e o meio ambiente, entre outros, 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 (UNASUL, 
2008a. Tradução própria). 

Decorrendo desse objetivo 21 outros “objetivos específicos”: 

a) O fortalecimento do diálogo político entre os Estados Membros que 
assegure um espaço de concertação para reforçar a integração sul-
americana e a participação da UNASUL no cenário internacional; 

b) O desenvolvimento social e humano com equidade e inclusão para 
erradicar a pobreza e superar as desigualdades na região; 

c) A erradicação do analfabetismo, o acesso universal a uma educação de 
qualidade e o reconhecimento regional de estudos e títulos; 

d) A integração energética para o aproveitamento integral, sustentável e 
solidário dos recursos da região; 

e) O desenvolvimento de uma infraestrutura para a interconexão da região 
e de nossos povos de acordo com critérios de desenvolvimento social e 
econômico sustentáveis; 

f)  A integração financeira mediante a adoção de mecanismos compatíveis 
com as políticas econômicas e fiscais dos Estados Membros; 

g) A proteção da biodiversidade, dos recursos hídricos e dos 
ecossistemas, assim como a cooperação na prevenção das catástrofes 
e na luta contra as causas e os efeitos da mudança climática; 

h) O desenvolvimento de mecanismos concretos e efetivos para a 
superação das assimetrias, alcançando assim uma integração 
equitativa; 

i) A consolidação de uma identidade sul-americana através do 
reconhecimento progressivo de direitos a nacionais de um Estado 
Membro residentes em qualquer outro Estado Membro, com o objetivo 
de alcançar uma cidadania sul-americana; 

j) O acesso universal à seguridade social e aos serviços de saúde; 
k) A cooperação em matéria de migração, com enfoque integral e baseada 

no respeito irrestrito aos direitos humanos e trabalhistas para a 
regularização migratória e a harmonização de políticas; 

l)  A cooperação econômica e comercial para avançar e consolidar um 
processo inovador, dinâmico, transparente, equitativo e equilibrado que 
contemple um acesso efetivo, promovendo o crescimento e o 
desenvolvimento econômico que supere as assimetrias mediante a 
complementação das economias dos Países da América do Sul, assim 
como a promoção do bem-estar de todos os setores da população e a 
redução da pobreza; 

m) A integração industrial e produtiva, com especial atenção às pequenas e 
médias empresas, cooperativas, redes e outras formas de organização 
produtiva; 

n) A definição e implementação de políticas e projetos comuns ou 
complementares de pesquisa, inovação, transferência e produção 
tecnológica, com vistas a incrementar a capacidade, a sustentabilidade 
e o desenvolvimento científico e tecnológico próprios; 
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o) A promoção da diversidade cultural e das expressões da memória e dos 
conhecimentos e saberes dos povos da região, para o fortalecimento de 
suas identidades; 

p) A participação cidadã, por meio de mecanismos de interação e diálogo 
entre a UNASUL e os diversos atores sociais na formulação de políticas 
de integração sul-americana; 

q) A coordenação entre os organismos especializados dos Estados 
Membros, levando em conta as normas internacionais, para fortalecer a 
luta contra o terrorismo, a corrupção, o problema mundial das drogas, o 
tráfico de pessoas, o tráfico de armas pequenas e leves, o crime 
organizado transnacional e outras ameaças, assim como para promover 
o desarmamento, a não proliferação de armas nucleares e de 
destruição em massa e a deminagem; 

r) A promoção da cooperação entre as autoridades judiciais dos Estados 
Membros da UNASUL; 

s) O intercâmbio de informação e de experiências em matéria de defesa; 
t) A cooperação para o fortalecimento da segurança cidadã, e 
u) A cooperação setorial como um mecanismo de aprofundamento da 

integração sul-americana, mediante o intercâmbio de informação, 
experiências e capacitação (UNASUL, 2008a. Tradução própria). 

Em relação à concertação política entre os Estados membros e a relação com 

outros Estados, o Tratado Constitutivo da UNASUL, além de ressaltar a importância 

da harmonia e respeito mútuo entre as partes, a defesa da democracia e a 

promoção dos direitos humanos, indica que: 

Os Estados Membros reforçarão a prática de construção de consensos no 
que se refere aos temas centrais da agenda internacional e promoverão 
iniciativas que afirmem a identidade da região como um fator dinâmico nas 
relações internacionais (UNASUL, 2008a. Tradução própria). 

Apontando, claramente, a intenção de reforçar a participação da América do 

Sul na construção de uma agenda internacional de desenvolvimento. Quanto à 

relação com outros Estados, o Tratado assim se posicionou: 

A UNASUL promoverá iniciativas de diálogo sobre temas de interesse 
regional ou internacional e buscará consolidar mecanismos de cooperação 
com outros grupos regionais, Estados e outras entidades com 
personalidade jurídica internacional, priorizando projetos nas áreas de 
energia, financiamento, infraestrutura, políticas sociais, educação e outras a 
serem definidas (UNASUL, 2008a. Tradução própria). 

O Tratado Constitutivo da UNASUL, assim, consolidou um processo histórico 

de diálogo entre os Países sul-americanos, iniciado, sob o ponto de vista das 

discussões concretas visando a constituição de um acordo integrativo envolvendo 

todos os Países da América do Sul no final da década de 1990/início da década de 

2000. 
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Iniciou, portanto, num contexto histórico em que a maioria dos Países sul-

americanos, sob o ponto de vista de suas orientações políticas e econômicas, 

estava alinhada ao ideário neoliberal e à discussão sobre a criação de uma área de 

livre comércio envolvendo todo o Continente Americano, como projetado pelos 

governos dos Estados Unidos durante a década de 1990 e objetivado através da 

criação da ALCA. 

Ao longo da primeira década do século XXI, no entanto, em praticamente todos 

os Países da América do Sul assumiram forças sociais e políticas que promoveram 

rupturas com a orientação neoliberal adotada durante a década de 1990, orientando 

suas políticas econômicas a partir de novas concepções que, ainda que não tenham 

rompido completamente com o ideário neoliberal, recolocaram a atuação do Estado 

como estratégica não somente na dinamização das economias nacionais, mas, 

também, no desenvolvimento de políticas de enfrentamento das desigualdades 

sociais e econômicas que caracterizam historicamente toda a América do Sul. 

Essas mudanças no contexto político da América Latina repercutiram 

significativamente no processo de discussão e de formatação do processo 

integrativo que resultou na criação da UNASUL. Uma nova concepção de 

desenvolvimento, uma nova concepção de integração, uma nova visão acerca das 

relações entre a América Latina e outras regiões do Planeta, uma nova visão acerca 

da importância da América do Sul no contexto internacional tornaram-se presentes, 

definindo os horizontes políticos e ideológicos que se objetivaram no Tratado 

Constitutivo da UNASUL. 

Como evidenciado nos diferentes documentos produzidos nos encontros entre 

os chefes de Estado, desde o início dos anos 2000, aos poucos a concepção de 

desenvolvimento centrada na dimensão econômica, na abertura dos mercados, no 

fortalecimento da economia sul-americana para alcançar níveis mais elevados de 

competitividade na economia global e num contexto de mundialização do capital 

cedeu espaço para uma nova concepção de desenvolvimento, não mais exclusiva à 

dimensão econômica, mas integrando as dimensões cultural, social, política, 

ambiental, espacial. Sob o ponto de vista dos documentos que foram se 

apresentando, a dimensão econômica passou a ser, cada vez mais, condicionada 

pelas preocupações com as desigualdades sociais, com a pobreza e a exclusão 

social, com a necessidade de políticas de geração de trabalho e de renda, com o 
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respeito à diversidade cultural e à memória dos povos, com a participação cidadã, 

com a sustentabilidade ambiental e ecológica. 

A nova concepção de desenvolvimento que se tornou visível nas discussões 

sobre o processo integrativo redefiniu a própria concepção de integração entre os 

Países, mais especificamente, entre os Países sul-americanos. Uma integração não 

somente econômica, não somente visando aumentar a competitividade das 

economias nacionais da própria Região na economia globalizada, não mais 

orientada somente a partir do pressuposto do livre comércio, mas uma integração 

que se objetivou na própria ideia e concepção de uma “comunidade das nações sul-

americanas”, enfatizando-se as dimensões históricas, das lutas dos povos, da 

construção da cidadania, da afirmação da região como uma “região de paz”, do 

horizonte de emancipação e de afirmação da diversidade sociocultural que constitui 

os povos sul-americanos. 

A nova concepção de integração que foi sendo tecida nas discussões que 

resultaram na criação da UNASUL redefiniu, também, a visão acerca das relações 

da América do Sul com outras regiões do Planeta. Se, no início das discussões, a 

posição hegemônica era de integração da América do Sul no projeto liderado pelos 

Estados Unidos, de criação da ALCA, em 2008 a maioria dos Países sul-americanos 

tinha se posicionado contra aquela criação e cada vez mais afirmava-se a visão de 

relações variadas, com diferentes regiões do Planeta. Não se pode esquecer que, 

naquelas alturas, o Brasil, enquanto principal País da América do Sul, já participava 

das discussões que resultaram na formação do BRICS, envolvendo, além do Brasil, 

a Rússia, a China, a Índia e a África do Sul. Além disso, sob o ponto de vista da 

diplomacia, cada vez mais os governos sul-americanos afirmavam a importância, 

comprometendo-se efetivamente em diálogos e projetos, do fortalecimento das 

relações Sul-Sul (entre os povos sul-americanos e os povos africanos e asiáticos, 

em especial). 

Nessa direção, inclusive, se colocavam novas visões e novas pretensões 

quanto a participação política dos Países e da América Latina no contexto 

internacional. Naquelas alturas de 2008, o Brasil já projetava maior participação nas 

instituições internacionais (como é o caso, por exemplo, do Conselho de Segurança 

da ONU, já colocada no horizonte da diplomacia brasileira naquele momento), além 

de afirmar cada vez maior compromisso com instituições de poder não 

necessariamente vinculadas às instituições formatadas a partir do século XX sob a 
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hegemonia dos Estados Unidos e da Europa; como é o caso da própria participação 

nos BRICS, mas, também, na ênfase dada ao G-20. Como apresentado nos 

documentos, uma visão afirmativa de que a América do Sul deveria atuar no 

contexto internacional com maior autonomia, numa perspectiva de afirmação de 

suas singularidades, mas, também, a própria afirmação da região como uma “região 

de paz”, colocavam-se como indicações do interesse partilhado entre muitos Países 

participantes da UNASUL em redefinir a atuação e a participação da América Latina 

no contexto de distribuição do poder global. 

Essa última questão, evidentemente, precisa ser contextualizada a partir dos 

próprios interesses e movimentos diplomáticos de alguns Países sul-americanos, em 

especial do Brasil. Como já foi indicando e ainda será retomado nesta dissertação, 

no processo de construção da UNASUL, o Brasil assumiu um papel protagonista, 

projetando-se como uma “potência regional”, mas, também, afirmando o processo 

integrativo como um espaço de afirmação de seus interesses e de suas projeções 

internacionais. 

4.1.1 A estrutura organizacional da UNASUL 

O Tratado Constitutivo da UNASUL definiu uma estrutura de organização e de 

funcionamento da Instituição, baseada Conselhos, Secretarias, Grupos de Trabalho. 

Segundo o Tratado, são órgãos da UNASUL o Conselho de Chefas e Chefes de 

Estado e de Governo, o Conselho de Ministras e Ministros das Relações Exteriores, 

o Conselho de Delegadas e Delegados e a Secretaria Geral (UNASUL, 2008a). 

O Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo é “o órgão máximo 

da UNASUL”, tendo como atribuições: 

a) estabelecer as diretrizes políticas, os planos de ação, os programas e os 
projetos do processo de integração sul-americana e decidir as prioridades 
para sua implementação;  
b) convocar Reuniões Ministeriais Setoriais e criar Conselhos de nível 
Ministerial; 
c) decidir sobre as propostas apresentadas pelo Conselho de Ministras e 
Ministros das Relações Exteriores; 
d) adotar as diretrizes políticas para as relações com terceiros (UNASUL, 
2008a. Tradução própria). 

Ao Conselho de Ministras e Ministros das Relações Exteriores, o Tratado 

Constitutivo da UNASUL definiu como atribuições: 
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a) adotar Resoluções para implementar as Decisões do Conselho de 
Chefas e Chefes de Estado e de Governo; 
b) propor projetos de Decisões e preparar as reuniões do Conselho de 
Chefas e Chefes de Estado e de Governo; 
c) coordenar posicionamentos em temas centrais da integração sul-
americana; 
d) desenvolver e promover o diálogo político e a concertação sobre temas 
de interesse regional e internacional; 
e) realizar o seguimento e a avaliação do processo de integração em seu 
conjunto; 
f) aprovar o Programa anual de atividades e o orçamento anual de 
funcionamento da UNASUL; 
g) aprovar o financiamento das iniciativas comuns da UNASUL; 
h) implementar as diretrizes políticas nas relações com terceiros; 
i) aprovar resoluções e regulamentos de caráter institucional ou sobre 
outros temas que sejam de sua competência; 
j) criar Grupos de Trabalho no marco das prioridades fixadas pelo Conselho 
de Chefas e Chefes de Estado e de Governo (UNASUL, 2008a. Tradução 
própria). 

Por fim, ao Conselho de Delegadas e Delegados foi definido as seguintes 

atribuições: 

a) implementar, mediante a adoção das Disposições pertinentes, as 
Decisões do Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo e as 
Resoluções do Conselho de Ministras e Ministros das Relações Exteriores, 
com o apoio da Presidência Pro Tempore e da Secretaria Geral; 
b) preparar as reuniões do Conselho de Ministras e Ministros das Relações 
Exteriores; 
c) elaborar projetos de Decisões, Resoluções e Regulamentos para a 
consideração do Conselho de Ministras e Ministros das Relações 
Exteriores; 
d) compatibilizar e coordenar as iniciativas da UNASUL com outros 
processos de integração regional e sub-regional vigentes, com a finalidade 
de promover a complementaridade de esforços; 
e) conformar, coordenar e dar seguimento aos Grupos de Trabalho; 
f) dar seguimento ao diálogo político e à concertação sobre temas de 
interesse regional e internacional; 
g) promover os espaços de diálogo que favoreçam a participação cidadã no 
processo de integração sul-americana; 
h) propor ao Conselho de Ministras e Ministros das Relações Exteriores o 
projeto de orçamento ordinário anual de funcionamento para sua 
consideração e aprovação (UNASUL, 2008a. Tradução própria). 

Cabe destacar, ainda, que a UNASUL possui doze Conselhos Setoriais que 

costumam tratar de temas específicos como energia, defesa, eleições, saúde, 

desenvolvimento social, drogas, infraestrutura, educação e cultura, economia e 

finanças, ciência, tecnologia e inovação (UNASUL, 2017). A Secretaria Geral da 

Instituição tem sua sede em Quito, capital do Equador, e executa os mandatos 

conferidos pelos órgãos da UNASUL. Além disso, o Secretário Geral é designado 

pelo Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo baseado no que foi 
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proposto pelo Conselho de Ministras e Ministros de Relações Exteriores durante dois 

anos, e que poderá ser renovado somente uma vez, não podendo ser sucedido por 

alguém da mesma nacionalidade (UNASUL, 2008a). As reuniões ordinárias entre as 

Chefas e Chefes de Estado e de Governo acontecem anualmente, podendo ocorrer 

reuniões extraordinárias, através da Presidência Pro Tempore, exercida anualmente, 

por todos os membros da UNASUL, em ordem alfabética (UNASUL, 2008a). 

4.2 O Conselho de Defesa Sul-Americano da UNASUL 

Antes da análise sobre defesa e segurança no âmbito da UNASUL, é 

importante estabelecer uma diferenciação entre os termos “defesa” e “segurança” 

que, de acordo com a bibliografia especializada, apresenta diferentes significados. 

Assim, por exemplo, segurança pode se referir às ações internas do Estado 

enquanto que defesa se refere às ações externas do Estado. Defesa pode ser 

entendida como uma ação, enquanto que segurança como uma percepção que 

antecede a ação de defesa. A defesa pode ser entendida, também, como um “meio 

pelo qual se atinge a segurança” (MATHIAS, MATIJASCIC, 2011, p. 225). E, ainda, 

defesa e segurança podem ser considerados fenômenos diferentes, conforme indica 

o quadro abaixo: 

Quadro 2 – Conceito Funcionalista de Defesa e Segurança 

Conceito Natureza Agentes Ambiente 

Defesa Conflito/Guerra Forças Armadas Externo 

Segurança Desordem/Delito Forças Policiais Interno 

Fonte: MEDEIROS FILHO, 2010, p. 44. 

Na obra “Política Nacional de Defesa”, atualizada pelo Ministério da Defesa 

(MD) do Brasil em 2012 conceitua defesa como: “o conjunto de medidas e ações do 

Estado, com ênfase no campo militar, para a defesa do território, da soberania e dos 

interesses nacionais contra ameaças preponderantemente externas, potenciais ou 

manifestas” (BRASIL. MINISTÉRIO DA DEFESA, 2012, p. 9). Já o termo segurança 

é conceituado como “a condição que permite ao País preservar sua soberania e 

integridade territorial, promover seus interesses nacionais, livre de pressões e 
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ameaças, e garantir aos cidadãos o exercício de seus direitos e deveres 

constitucionais” (BRASIL. MINISTÉRIO DA DEFESA, 2012, p. 9). 

A partir desse último conceito, pode-se fazer uma conexão com um dos pilares 

da Teoria dos Complexos Regionais de Segurança, utilizado por Buzan e Waever 

(2003): o processo de securitização. Na visão dos autores, qualificar um tema como 

uma “ameaça à segurança” é um ato político. No processo de securitização qualquer 

tema pode ser securitizado, isto é, pode tornar-se algo que ameace a segurança do 

País, dependendo da conjuntura política pela qual passa o País em questão 

(BUZAN; WAEVER, 2003). Dessa forma, o País preserva a integridade de seu 

território em todas as suas dimensões, já que preservar a segurança não envolve 

somente a defesa externa, devendo-se englobar também a defesa civil, a segurança 

pública e as políticas econômica, social, educacional, científico-tecnológica, 

ambiental, de saúde, industrial, além de sua sobrevivência perante o Sistema 

Internacional. 

Além disso, a segurança é um fenômeno relacional, ou seja, sua existência 

dependerá da relação entre os atores envolvidos (no caso, entre os Estados). É 

nessa direção, inclusive, que para muitos autores a análise da segurança regional 

num Sistema Internacional precisa considerar que a segurança nacional de qualquer 

Estado nacional está vinculada ao padrão internacional de interdependência de 

segurança no qual os Estados estão inseridos (MEDEIROS FILHO, 2010). 

Já foi discutido anteriormente que, com o fim do período bipolar da Guerra Fria, 

as atenções no campo da defesa e da segurança se voltaram para as questões 

regionais e, portanto, para as tensões e para os conflitos regionais (tais como: 

conflitos étnicos e religiosos; problemas fronteiriços; disputas por espaços marítimos 

e aeroespaciais, por fontes de água doce, por alimentos, por energia), que, muitas 

vezes, levam a ingerências internacionais em territórios nacionais ou, então, geram 

litígios internacionais (BRASIL. MINISTÉRIO DA DEFESA, 2012). 

É importante destacar, também, que a insegurança pode estar associada à 

proximidade entre Estados, já que certas ameaças políticas e militares “viajam” mais 

facilmente a curtas distâncias (MEDEIROS FILHO, 2010). Esse tipo de ameaça 

impõe aos Estados a necessidade de mudanças em suas estratégias de política 

externa e interna. Nesse sentido, a integração regional mostra-se como um 

importante instrumento de estabilização de divergências entre os Países na 

resolução de questões de segurança, defesa, meio-ambiente, economia, política, 
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entre outras. “Para os Países em desenvolvimento, o desafio é o de uma inserção 

positiva no mercado mundial, ao mesmo tempo em que promovem o crescimento e a 

justiça social de modo soberano” (BRASIL. MINISTÉRIO DA DEFESA, 2012, p. 18). 

A segurança de um País é afetada pelo grau de estabilidade da região onde 
ele está inserido. Assim, é desejável que ocorram o consenso, a harmonia 
política e a convergência de ações entre os Países vizinhos para reduzir os 
delitos transnacionais e alcançar melhores condições de desenvolvimento 
econômico e social, tornando a região mais coesa e mais forte (BRASIL. 
MINISTÉRIO DA DEFESA, 2012, p. 22). 

Também indicado anteriormente, o Continente Sul-Americano não apresenta 

conflitos de grandes proporções e, tampouco, possui inimigos diretos que ameacem 

a sua segurança. Como coloca Abdul-Hak (2013), referindo-se à situação brasileira, 

a partir do fim da Guerra Fria e desde o processo da redemocratização as Forças 

Armadas brasileiras vivenciam uma condição histórica em que suas funções não 

estão bem definidas, já que, por um lado, há resistências internas quanto à sua 

intervenção na área da segurança pública e, por outro lado, a presença de inimigos 

externos na Região permanece distante não somente do Brasil, mas, também, da 

América Latina (ABDUL-KAK, 2013). 

A integração regional é um dos fatores que contribuem para aumentar a 

confiança entre os Países pertencentes a uma mesma Região, podendo levar, 

assim, à redução no número de conflitos e contribuir para que as soluções de 

possíveis controvérsias sejam negociadas e resolvidas de forma pacífica. 

Nesse sentido, a UNASUL mostra-se como um importante órgão em matéria de 

segurança e defesa para a América do Sul. Não somente por se colocar como uma 

instância de discussão política entre os Países sul-americanos, mas, também e 

porque, em sua própria constituição, propõe que os Países membros articulem 

ações conjuntas, trocando informações e experiências em matéria de defesa, mas, 

também, estabelecendo estratégias de combate a possíveis ações terroristas, ao 

tráfico de drogas e de armas, a não proliferação de armas nucleares e de destruição 

em massa, ao crime organizado transnacional etc. É interessante observar, nesse 

sentido, que a defesa no âmbito da UNASUL: 

[...] não se quer atingir a integração em defesa, mas sim estabelecer o 
intercâmbio de informação e de experiências em matéria de defesa, o que 
pode ser visto como um primeiro degrau para se construir um pensamento 
comum, este sim capaz de embasar a formulação estratégica comum, o que 
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implicará, se e quando atingido, maior autonomia da região em matéria de 
defesa (MATHIAS; MATIJASCIC, 2011, p. 237). 

Esse é, portanto, um dos sentidos que orientou a própria criação do Conselho 

de Defesa Sul-Americano no âmbito da UNASUL. Um Conselho que foi criado 

durante uma reunião do Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo, 

realizado em Salvador (Brasil), no dia 16 de dezembro de 2008. Ocasião em que, 

além do Conselho de Defesa, foram criados outros Conselhos, além de Grupos de 

Trabalho, visando melhor coordenar a dinâmica de trabalhos da UNASUL (UNASUL, 

2008b). 

Na criação do Conselho de Defesa Sul-Americano, o Brasil teve uma 

importância diferenciada, sendo, inclusive, considerado seu principal defensor. No 

entanto, é preciso considerar que a criação do Conselho de Defesa, no âmbito das 

discussões que resultaram na criação da UNASUL, teve seu marco normativo 

baseado em três Declarações Presidenciais, resultantes de reuniões realizadas 

visando a criação de um acordo integrativo entre os Países sul-americanos: 1) A 

Declaração Política do MERCOSUL, Bolívia e Chile, em 1999, e que resultou na 

criação de uma “Zona de Paz”; 2) A Declaração sobre a Zona de Paz Sul-

Americana, resultante da II Reunião de Presidentes da América do Sul, realizada em 

julho de 2002 e ratificada por Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, 

em novembro daquele mesmo ano; 3) A Declaração de São Francisco de Quito 

sobre o Estabelecimento e Desenvolvimento da Zona de Paz Andina, de julho de 

2004, ratificada por uma Resolução da Assembleia Geral da ONU, em dezembro 

daquele mesmo ano (ABDUL-HAK, 2013, p. 140).

O resultado desse processo de discussão se concretizou na realização da I 

Conferência dos Ministros da Defesa da Comunidade Sul-Americana de Nações, 

realizada em 2006, cujos compromissos assumidos baseavam-se no: 

[...] desenvolvimento de mecanismos de intercâmbio de informação de 
inteligência, intercâmbio acadêmico, ações de capacitação e treinamento, 
troca de experiências e conhecimentos científicos e tecnológicos em 
matéria de indústria de defesa e realização de encontros bilaterais ou 
multilaterais entre membros dos Ministérios de Defesa Sul-Americanos 
(ABDUL-HAK, 2013, p. 140). 

Naquelas alturas, ou seja, em 2006, no âmbito da UNASUL as questões 

relacionadas à defesa e à segurança já estavam colocadas na pauta e, inclusive, já 
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se pensava sobre a importância de uma “doutrina regional de segurança”, assim 

como a criação de alguma instância institucional responsável. Tanto é assim que, no 

Documento Final da Comissão Estratégica de Reflexão sobre “um novo modelo de 

integração da América do Sul – Rumo à União Sul-Americana das Nações”, 

resultado de uma Reunião realizada por aquela Comissão em dezembro de 2006, a 

questão da defesa e da segurança era colocada como uma das ações a serem 

implementadas a partir da criação da UNASUL, mas nos seguintes termos: 

Coordenação na área da defesa: tendo em conta a especificidade da 
problemática da segurança coletiva, é de fundamental importância uma 
reflexão sobre o possível desenvolvimento de uma doutrina de defesa 
regional, que expresse as reais necessidades e preocupações da região, e 
o desenho de organismos que poderão implementá-la no futuro, tais como 
uma Junta Sul-Americana de Defesa. Nesse sentido, a Declaração de 
Bogotá (julho de 2006) dos Ministros de Defesa da região ressalta a 
importância dos princípios de soberania e não intervenção e indica uma 
série de iniciativas de cooperação na matéria (UNASUL, 2006. Tradução 
própria). 

Possivelmente, naquelas alturas da discussão da própria constituição da 

UNASUL, uma série de demandas relacionadas à defesa e à segurança estavam 

sendo colocadas pelos representantes dos Países da América do Sul. Demandas 

como as que indica Medeiros Filho: “manutenção da paz e da democracia entre os 

Países da região, construção de uma identidade geopolítica sul-americana, combate 

ao crime organizado e criação de um mercado regional de defesa” (MEDEIROS 

FILHO, 2009, p. 3). 

Interessante notar que, nos documentos disponibilizados pelo Repositório 

Digital UNASUR, as discussões realizadas durante o ano de 2007, visando, enfim, a 

Constituição da UNASUL, defesa e segurança não aparecem com destaque. O que, 

evidentemente, não significa que o tema não estava sendo discutido. De qualquer 

forma, somente no registro de uma Reunião Extraordinária de Chefas e Chefes de 

Estado e de Governo da UNASUL, realizada no dia 23 de maio de 2008, é que se 

encontra uma referência explícita ao tema. Naquela Reunião, o então Presidente do 

Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, propôs estabelecer um Conselho de Defesa Sul-

Americano, quando, então, foi sugerido a criação de um Grupo de Trabalho para 

analisar a proposta do Presidente brasileiro. A ata daquela reunião registra que a 

proposta de criação de um Grupo de Trabalho foi respaldada “expressamente por 

alguns Países e finalmente foi aprovada” (UNASUL, 2008c), registrando, ainda, que 
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o Presidente da Colômbia, embora tenha concordado com a criação do Grupo de 

Trabalho, afirmou que seu País não poderia participar da iniciativa, “dadas as atuais 

circunstâncias derivadas do fenômeno terrorista” naquele País (UNASUL, 2008c). 

A possível não participação da Colômbia no Grupo de Trabalho que foi criado 

para discutir a criação de um Conselho de Defesa Sul-Americano não se confirmou. 

A Ata da XIII Reunião do Conselho de Delegadas e Delegados da UNASUL, 

realizada em Santiago do Chile, nos dias 11 e 12 de agosto de 2008, registra que o 

Grupo de Trabalho sobre o Conselho de Defesa Sul-Americano já tinha realizado 

duas reuniões, com a presença de todos os membros da UNASUL e com a 

incorporação oficial da Colômbia (UNASUL, 2008d). 

A questão é que o Grupo de Trabalho criado para discutir a criação do 

Conselho de Defesa Sul-Americano, que em agosto de 2008 já tinha realizado duas 

reuniões, avançou significativamente nas discussões, a ponto de que, em reunião 

realizada em Santiago do Chile no dia 11 de dezembro, aprovou o Estatuto daquele 

Conselho, o qual seria também aprovado pelo Conselho de Chefas e de Chefes de 

Estado e de Governo, em sua III Reunião Ordinária, realizada no Brasil no dia 16 de 

dezembro daquele mesmo ano. 

O Estatuto do Conselho de Defesa Sul-Americano (ANEXO 2) aprovado tem 18 

��������	 
������	 �����	 �����	 ������	 ��	 ���������	 ��	 �����������	 ��	 ������
���	 ��	

 ���������	�	!�	"�����������o (UNASUL, 2008e). 

4.2.1 Natureza e Princípios do Conselho de Defesa Sul-Americano 

Em relação à natureza do Conselho de Defesa, o mesmo é considerado uma 

“instância de consulta, cooperação e coordenação em matéria de Defesa”. Portanto, 

dentro da estrutura de funcionamento da UNASUL, o Conselho não tem poder 

deliberativo, constituindo-se num espaço de discussão, de troca de informações, de 

cooperação na área de defesa, como indicado adiante na apresentação de seus 

objetivos (UNASUL, 2008e). 

No que diz respeito aos princípios do Conselho de Defesa, o seu Estatuto, em 

seus artigos segundo e terceiro, afirma sua sujeição aos princípios e propósitos 

estabelecidos pela Carta das Nações Unidas, pela Carta da Organização dos 

Estados Americanos e aos mandatos e decisões do Conselho de Chefas e Chefes 
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de Estados e de Governo da UNASUL (UNASUL, 2008e) e indica que atuará 

“conforme os seguintes princípios”: 

a) Respeito de maneira irrestrita à soberania, integridade inviolabilidade 
territorial dos Estados, a não intervenção em seus assuntos internos e à 
autodeterminação dos povos. 

b) Ratifica a plena vigência das instituições democráticas, o respeito 
irrestrito aos direitos humanos e o exercício da não discriminação no 
âmbito da defesa, com o fim de reforçar e garantir o estado de direito. 

c) Promove a paz e a solução pacífica de controvérsias. 
d) Fortalece o diálogo e o consenso em matéria de defesa mediante o 

fomento de medidas de confiança e transparência. 
e) Salvaguarda a plena vigência do Direito Internacional em concorrência 

com os princípios e normas da Carta das Nações Unidas, Carta da 
Organização dos Estados Americanos e o Tratado Constitutivo da 
UNASUL. 

f) Preserva e fortalece a América do Sul como um espaço livre de armas 
nucleares e de destruição massiva, promovendo o desarme e a cultura 
da paz no mundo. 

g) Reconhece a subordinação constitucional das instituições de defesa à 
autoridade civil legalmente constituída. 

h) Afirma o pleno reconhecimento das instituições encarregadas da defesa 
nacional consagrada pelas Constituições dos Estados membros. 

i) Promove a redução das assimetrias existentes nos sistemas dos 
Estados membros da UNASUL com vistas a fortalecer a capacidade da 
região no campo da defesa. 

j) Fomenta a defesa soberana dos recursos naturais de nossas nações. 
k) Promove, em conformidade com o ordenamento institucional e legal dos 

Estados membros, a responsabilidade e a participação cidadã nos 
temas da defesa, enquanto bem público que preocupa ao conjunto da 
sociedade. 

l) Tem presente os princípios de gradualidade e flexibilidade no 
desenvolvimento institucional da UNASUL e na promoção de iniciativas 
de cooperação no campo da defesa, reconhecendo as diferentes 
realidades nacionais. 

m) Reafirma a convivência pacífica dos povos, a vigência dos sistemas 
democráticos de governo e sua proteção, em matéria de defesa, frente 
às ameaças ou ações externas ou internas, no marco das normas 
nacionais. Também rechaça a presença ou ação de grupos armados à 
margem da lei, que exerçam ou propiciem a violência, seja qual for a 
sua origem (UNASUL, 2008e. Tradução própria). 

Evidentemente, é preciso reconhecer o significado histórico (no próprio 

processo de discussão da UNASUL) da criação de um Conselho Sul-Americano de 

Defesa, especialmente se situada essa criação no movimento regional que os 

Países da América do Sul fizeram, fundamentalmente a partir dos anos 2000, no 

sentido de constituir as bases de discussão sobre um sistema de defesa e de 

segurança capaz de assegurar e afirmar particularidades e singularidades da 

Região. 
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Porém, os princípios apresentados no Estatuto do Conselho Sul-Americano de 

Defesa já indicam algumas dificuldades que se colocam na própria natureza dos 

processos integrativos. 

Observe-se, em primeiro lugar, que o mesmo atende expectativas certamente 

vinculadas aos interesses particulares de alguns Países sul-americanos, como é o 

caso do rechaço à presença “ou ação de grupos armados à margem da lei, que 

exerçam ou propiciem a violência, seja qual for a sua origem”. 

Ora, a presença de grupos armados na América do Sul é um problema que 

está vinculado especialmen��	��	����	�	#�$%�����	�����	�$�&��	'��	(����	������	

anteriormente) mostrou-se titubeante na discussão sobre a criação de um Conselho 

de Defesa no âmbito da UNASUL e que, nesse sentido, pode ter pressionado para 

que o Estatuto do Conselho contemplasse sua política de controle sobre grupos 

guerrilheiros que atuam em seu território (como o caso das FARC – Forças Armadas 

Revolucionárias da Colômbia, um grupo considerado pelo governo colombiano como 

“grupo terrorista”, ainda que essa designação tenha sido objeto de polêmica entre os 

governos sul-americanos na década de 2000).8

Mesmo que essa questão não esteja vinculada somente ao caso colombiano, 

sabe-se que a presença de grupos armados não é uma realidade presente em toda 

a América do Sul e, portanto, o registro dessa preocupação como um princípio do 

Estatuto do Conselho de Defesa, indica a complexidade e as dificuldades 

encontradas na discussão e na implementação de políticas conjuntas de defesa num 

acordo integrativo. 

Mas é preciso notar, também, que além do Conselho se colocar apenas como 

um órgão consultivo no âmbito da UNASUL (portanto, subordinado às instâncias 

superiores da Instituição, mais especificamente ao Conselho de Chefas e Chefes de 

Estados e de Governo da UNASUL), os princípios do seu Estatuto indicam que a 

���������������������������������������� �������������������
8 Em 2003, no primeiro ano do governo de Luís Inácio Lula da Silva, o assessor em assuntos 
internacionais da presidência brasileira, Marco Aurélio Garcia, manifestou sua posição, em entrevista 
concedida ao jornal Gazeta Mercantil, em relação a FARC, dizendo: “o Brasil não qualifica as forças 
insurgentes colombianas como terroristas devido ao fato de que, eventualmente, se veria impedido de 
ser mediador num possível processo de paz”. A manifestação do representante do governo brasileiro 
ocorreu num momento em que o governo colombiano fazia uma campanha visando consolidar, junto 
aos Países sul-americanos a visão de que os grupos guerrilheiros que atuavam em seu território 
eram grupos terroristas. Na ocasião, a Ministra da Defesa da Colômbia, Marta Lucía Ramírez, 
respondendo à manifestação do governo brasileiro, afirmou: “(Las FARC) son la más pura expresión 
del terrorismo y por eso no debe haber ninguna dificultad em llamar las cosas como realmente debem 
llamarse”. Fonte: BBC Mundo. Edição da América Latina, de 20 de fevereiro de 2003. In: 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_2782000/2782299.stm. 
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atuação da própria UNASUL, no campo da defesa, nem sempre coloca-se como 

poder normativo diante das autoridades nacionais constituídas, ou seja, às normas, 

legislações, mesmo ações dos governos nacionais. 

Cria-se, assim, uma condição em que o Conselho tem caráter consultivo, pode 

realizar estudos, pode propor acordos, ações de cooperação etc., mas sua atuação 

é limitada pelo próprio horizonte do processo integrativo. No limite, expressam 

princípios e normas genéricas, sem poder autoaplicável e com capacidade limitada 

de ingerência junto aos Estados membros, mesmo que suas dinâmicas políticas 

internas atentem aos pressupostos e aos princípios afirmados pelos acordos 

integrativos. Como mostra a história dos processos integrativos na América do Sul, 

os Estados nacionais se opõem à transposição de suas prerrogativas para o âmbito 

dos blocos integrativos (ALMEIDA, 2009). 

Um caso emblemático e diretamente relacionado a UNASUL ocorreu em 2012, 

com a destituição do presidente paraguaio Fernando Lugo pelo Congresso daquele 

País. A UNASUL, de imediato, se posicionou contrária ao Impeachment de Fernando 

Lugo, manifestando publicamente essa posição através do seguinte comunicado: 

Os chanceleres e representantes dos Países da Unasul, junto com o secretário-
geral da organização, viajaram à República do Paraguai em cumprimento do 
mandato dos chefes e chefas de Estado da Unasul reunidos na cidade do Rio de 
Janeiro, em 21 de junho de 2012, com o objetivo de conhecer 'in situ' todos os 
aspectos da situação política do País. Para isso, mantiveram reuniões com o 
presidente Fernando Lugo. Adicionalmente, se reuniram com o vice-presidente 
Federico Franco, com dirigentes políticos de diversos partidos e autoridades 
legislativas, de quem lamentavelmente não obtiveram respostas favoráveis às 
garantias processuais e democráticas que lhes solicitaram. Os chanceleres 
reafirmam que é imprescindível o pleno respeito às cláusulas democráticas do 
Mercosul, da Unasul e da Celac. Os chanceleres consideram que as ações em 
curso poderiam ser compreendidas nos artigos 1, 5 e 6 do Protocolo Adicional 
do Tratado Constitutivo da Unasul sobre Compromisso com a Democracia, 
configurando uma ameaça de ruptura à ordem democrática, ao não respeitar o 
devido processo. Os governos da Unasul avaliarão em que medida será 
possível continuar a cooperação no marco da integração sul-americana. A 
missão de chanceleres reafirma sua total solidariedade ao povo paraguaio e o 
respaldo ao presidente constitucional Fernando Lugo (UNASUL, 2012a. 
Tradução própria). 

A partir desse primeiro comunicado, expressão já de ações que no âmbito da 

UNASUL o processo de Impeachment de Fernando Lugo desencadeou, o Conselho 

de Chefas e Chefes de Estados e Governo, em reunião realizada Mendoza, na 

Argentina, no dia 29 de junho de 2012, decidiu pela suspensão do Paraguai da 

UNASUL: 
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O Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo da União das 
Nações Sul-Americanas – UNASUL, reuniu-se na cidade de Mendoza, 
República Argentina, na data de 29 de junho de 2012, em sessão 
extraordinária, em concordância com a Decisão n. 25 de 27 de junho de 
2012, a fim de considerar a situação política na República do Paraguai, que 
conduziu à destituição de seu Presidente Fernando Lugo. 
Levando em conta que o Tratado Constitutivo da UNASUL estabelece que a 
plena vigência das instituições democráticas e o respeito irrestrito aos 
direitos humanos são condições essenciais para a construção de um futuro 
comum de paz e prosperidade, econômica e social e ao desenvolvimento 
dos processos de integração entre os Estados Membros. 
Reafirmando seu compromisso com o espírito e os princípios democráticos 
subscritos na UNASUL, MERCOSUL e na CELAC. 
Recordando o papel crucial da UNASUL para neutralizar os intentos contra 
�	 ����������	 �����	 ����	 ����	 �����
��	 �	 ��eservação da 
institucionalidade democrática, o estado de direito, a ordem constitucional e 
a paz social de nossos povos. 
Considerando os resultados da Missão encomendada aos Chanceleres e ao 
Secretário Geral da UNASUL, que estiveram na República do Paragui nos 
dias 21 e 22 de junho de 2012 para conhecer in situ a situação colocada em 
relação à decisão política anunciada contra o Presidente Fernando Lugo. 
Reafirmando o Comunicado que emitiram na data de 22 deste mês, após 
intensos esforços, constatando a violação do direito no devido processo e 
não cumprimento das garantias suficientes para o direito de defesa do 
Presidente submetido ao julgamento político. 
Considerando que a violação do direito no devido processo e das garantias 
para a defesa implica uma clara violação dos princípios e valores que 
sustentam o processo de integração dos Estados Membros da UNASUL. 
Atento que o Presidente Fernando Lugo vinha exercendo a Presidência Pro 
Tempore da UNASUL. 
Convencido que é vital para a UNASUL preservar a continuidade de seu 
desenvolvimento institucional e o exercício da Presidência Pro Tempore. 
DECIDE: 
1. Expressar sua mais enérgica condenação à ruptura da ordem 
democrática na República do Paraguai, executado mediante um 
procedimento sumaríssimo que evidenciou uma clara violação do direito ao 
devido processo e, em consequência, das mínimas garantias para sua 
adequada defesa. 
2. Adotar a decisão política baseada no Tratado Constitutivo da 
UNASUL, de suspender a participação da República do Paraguai nos 
órgãos e instâncias da União, até que este Conselho revogue a suspensão. 
3. Dar por concluído o exercício da Presidência Pro Tempore da 
UNASUL pela República do Paraguai, de acordo com o consenso alcançado 
pelos Chanceleres na Reunião realizada no dia 22 de junho de 2012, em 
Assunção. 
4. Designar à República do Peru para que assuma a partir dessa data a 
Presidência Pro Tempore da UNASUL, por um período de um ano, 
oferecendo-lhe todo o apoio e a firme disposição de continuar afiançando 
juntos a consolidação da América do Sul como Zona de Paz, sustentada 
nos valores e princípios democráticos. 
5. Promover a suspensão da República do Paraguai nos foros e 
mecanismos de diálogo e concertação política e integração da Região, de 
acordo com os seus próprios estatutos e regulamentos. 
6. Formar um grupo de alto nível da UNASUL para o acompanhamento 
e a avaliação da situação na República do Paraguai, em particular dirigidas 
à rápida normalização de sua ordem democrática institucional. 
7. Reafirmar a solidariedade irrestrita ao povo paraguaio e atentar para 
que os efeitos desta Decisão não causem danos ao povo paraguaio 
[...]. 
(UNASUL, 2012b. Tradução própria). 
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O “grupo de alto nível da UNASUL” foi, efetivamente, formado e acompanhou o 

processo político do Paraguai até as eleições presidenciais nas quais Horácio Cartes 

tornou-se Presidente do Paraguai (em abril de 2013). Na ocasião a UNASUL 

pronunciou-se nos seguintes termos: 

A União das Nações Sul-Americanas (UNASUL) expressa suas felicitações 
ao povo paraguaio pela vocação cívica manifestada durante as Eleições 
Gerais 2013 celebradas no domingo 21 de abril nessa nação irmã. Saúda 
igualmente o candidato vencedor, Horacio Cartes, por sua eleição como 
novo Presidente da República. 
A UNASUL destaca o trabalho da Missão de Observação Eleitoral do Grupo 
de Alto Nível para o Acompanhamento e Avaliação da Situação na 
República do Paraguai [...] que constatou em seus trabalhos o cumprimento 
do cronograma eleitoral, a normalidade do desenvolvimento dos comícios e 
a ampla participação da cidadania, o que contribui com os avanços do 
processo democrático-institucional do Paraguai.  
A UNASUL salienta, finalmente, o papel do Tribunal Superior da Justiça 
Eleitoral pela organização e condução do processo eleitoral e o apoio ao 
trabalho da Missão Eleitoral da UNASUL ao longo do citado processo 
(UNASUL, 2013a. Tradução própria). 

Na sequência, em reunião do Grupo de Alto Nível da UNASUL para avaliar o 

trabalho realizado no acompanhamento e avaliação do processo político no 

Paraguai, realizada no dia 22 de maio de 2013, em Lima (Peru), os representantes 

da UNASUL indicaram o que seria uma decisão final, tomada pelo Conselho de 

Chefas e Chefes de Estado e de Governo da Instituição, sobre o fim da suspensão 

do Paraguai. A Ata da referida reunião do Grupo de Alto Nível, depois de uma 

apresentação e de uma avaliação positiva dos trabalhos realizados no Paraguai, 

sugere explicitamente o reingresso do Paraguai na UNASUL, nos seguintes termos: 

Ressalte-se que a presença da UNASUL no Paraguai pode comprovar, in 
situ, que o processo eleitoral transcorreu com toda a normalidade, com uma 
ampla participação cidadã, em estrita conformidade com o calendário 
eleitoral e respeito ao marco normativo que a regula. 
Nesse contexto, se indicou que as decisões políticas que tomará a UNASUL 
e seus Estados Membros deveriam facilitar a reincorporação desse País 
irmão ao processo de Integração Sul-Americano (UNASUL, 2013b. 
Tradução própria). 

E, então, em Reunião do Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de 

Governo, realizada em 30 de agosto de 2013 na cidade de Paramaribo, Suriname, o 

reingresso do Paraguai na UNASUL é dado como certo, registrando-se os 

cumprimentos dos líderes presentes ao novo presidente (eleito) do Paraguai e a 

disponibilização, pela Secretaria Geral da UNASUL, do “conjunto de decisões, 
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resoluções, disposições e outros atos normativos e pronunciamentos adotados pela 

UNASUL no período entre 29 de junho de 2012 e 15 de agosto de 2013” (UNASUL, 

2013c). O Paraguai, portanto, voltava a partir daquele período a fazer parte do 

conjunto de Estados Membros da UNASUL. 

Evidentemente, não é objeto de análise desta dissertação a relação tensa que 

se constituiu entre o Estado paraguaio e a UNASUL durante o período que 

compreendeu o Impeachment de Fernando Lugo e o retorno daquele País ao quadro 

dos Países membros da UNASUL. O posicionamento da UNASUL em relação ao 

Impeachment de Fernando Lugo no Paraguai, a suspensão daquele País e o seu 

retorno a partir de suas novas eleições presidenciais, são fatos que indicam que, 

efetivamente, a UNASUL se posicionou coercitivamente em relação ao Estado 

paraguaio. Contudo, sem poder de sanção jurídica, se essa for entendida como uma 

norma jurídica (com meios competentes) para forçar “violadores possíveis ou 

prováveis” a cumprir o que a própria norma manda/determina (no caso, como 

alegado pela própria UNASUL, o respeito ao estado de direito – direito de ampla 

defesa – �	 ���	 ����������	 �	 ���������)�	 ��	 �����	 ��	 $������	 �����	 �	

impossibilidade de submeter o Estado paraguaio à decisão política não somente 

contrária, mas de condenação ao processo político que resultou no Impeachment de 

Fernando Lugo, o que a UNASUL pode fazer foi suspender aquele Estado, sem 

consequências reais às decisões (consideradas ilegítimas) tomadas e que, na 

avaliação da UNASUL, feriam seus princípios constitutivos. 

4.2.2 Objetivos do Conselho de Defesa Sul-Americano

O Estatuto do Conselho de Defesa Sul-Americano definiu alguns objetivos 

gerais e um conjunto de objetivos específicos, visando delimitar suas ações. 

Enquanto objetivos gerais foram definidos: 

a) Consolidar a América do Sul como uma Zona de Paz, base para a 
estabilidade democrática e o desenvolvimento integral de nossos povos 
e como contribuição à paz mundial. 

b) Construir uma identidade sul-americana em matéria de defesa, que 
considere as características sub-regionais e nacionais e que contribua 
para o fortalecimento da unidade da América Latina e Caribe. 

c) Gerar consensos para fortalecer a cooperação regional em matéria de 
defesa (UNASUL, 2008e. Tradução própria). 
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Observe-se que os objetivos gerais do Conselho indicam questões importantes 

e pertinentes ao longo do processo de discussão da própria criação da UNASUL. 

Em primeiro lugar, a proposta de consolidar, no contexto internacional, a América 

Latina como uma referência na construção de uma cultura de paz. A proposta de 

uma Zona de Paz, evidentemente, não era um tema novo nas discussões da 

UNASUL e terá desdobramentos positivos, chegando os Estados Membros à 

declaração da América do Sul como uma “Zona de Paz” (ANEXO 3), em 2012, nos 

termos assim colocados: 

DECLARAÇÃO SOBRE A AMÉRICA DO SUL COMO ZONA DE PAZ 
O Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo da União das 
Nações Sul-Americanas – UNASUL, reunido em ocasião de sua VI Reunião 
Ordinária; 
Verificando com satisfação a primazia da democracia na América do Sul e o 
compromisso de seus Países com o Direito Internacional, e consciente de 
que a prosperidade e estabilidade da região contribui à paz e segurança 
internacionais; 
Consciente de que a paz é um bem supremo e um anseio de todos os 
povos e que sua preservação é um elemento substancial da visão 
estratégica da integração sul-americana; 
Reafirmando que a integração fortalece a visão de uma ordem internacional 
justa, afirmada no direito e numa cultura de paz que exclua o uso da força e 
dos meios não-legítimos de defesa, entre eles as armas de destruição 
massiva e, em particular, as armas nucleares; 
Reafirmando a Declaração dos Presidentes da América do Sul, aprovada 
em sua segunda reunião, em Guayaquil, Equador, em 27 de julho de 2002, 
na qual se declara a América do Sul como Zona de Paz e Cooperação; 
Recordando a decisão das Chefas e Chefes de Estado da UNASUL, 
reunidos em San Carlos de Bariloche, República Argentina, em 28 de 
agosto de 2009, de “fortalecer a América do Sul como Zona de Paz, 
comprometendo-nos a estabelecer um mecanismo de confiança mútua em 
matéria de defesa e segurança”; 
Tendo presente as negociações realizadas visando a elaboração de um 
Protocolo de Paz, Segurança e Cooperação no Grupo de Trabalho do 
Conselho de Defesa Sul-Americano; 
DECLARA: 
1. O firme propósito dos Estados Membros da UNASUL de preservar a 
América do Sul como Zona de Paz e de impulsionar a plena realização dos 
seus fins, por meio da cooperação regional e bilateral. 
2. Que o propósito da UNASUL para preservar a Zona de Paz Sul-
Americana implica o respeito aos princípios e normas do direito 
internacional, incluindo os tratados internacionais dos quais os Estados 
membros são parte, as cartas das Nações Unidas e, em particular, o 
compromisso dos Estados de utilizar os meios de solução pacífica de 
controvérsias e de abster-se de recorrer à ameaça ou ao uso da força 
contra a integridade territorial de outro Estado. 
3. O propósito de fortalecer as Medidas de Fomento da Confiança e 
Seguridade e seus procedimentos de aplicação, mediante ações tangíveis 
de transparência nos gastos militares adotados no marco da UNASUL, em 
especial o registro de gastos em defesa. 
4. A promoção na região de uma cultura de paz baseada, entre outros, 
nos propósitos do Tratado Constitutivo da UNASUL e nos princípios da 
Declaração e Programa de Ação sobre Cultura de Paz das Nações Unidas. 
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5. O impulso de ações relacionadas ao estabelecimento da América do 
Sul como uma Zona Livre de Minas Antipessoais, no marco das obrigações 
contraídas pelos Estados parte nas convenções internacionais pertinentes. 
6. O chamado a continuar no marco do Conselho de Defesa de 
Segurança Sul-Americano a negociação de um Protocolo de Paz, 
Segurança e Cooperação. 

Lima, 30 de novembro de 2012 (UNASUL, 2012c. Tradução própria). 

O segundo objetivo geral atribuído ao Conselho de Defesa Sul-Americano 

ganha muita importância se considerado que remete às preocupações com a 

questão regional, ou seja, com a construção de um projeto de defesa e de 

segurança que atenda às particularidades e singularidades da América do Sul, 

considerando-se a realidade de seus diferentes Países. Nesse sentido, é expressão 

de uma compreensão dos líderes sul-americanos quanto à importância de uma 

discussão que esteja vinculada às instâncias internacionais (como é o caso, por 

exemplo, do Conselho de Segurança da ONU), mas que, também, possa contemplar 

as preocupações, os problemas, as controvérsias, as potencialidades que se 

constituem a partir da experiência histórica e concreta dos Países sul-americanos. 

E o terceiro objetivo, então, indica o interesse e a expectativa de que o 

Conselho pudesse impulsionar ações de cooperação entre os Estados membros da 

UNASUL na área de defesa e segurança, como, aliás, é detalhado nos objetivos 

específicos do Conselho: 

a) Avançar gradualmente na análise e discussão dos elementos comuns 
de uma visão conjunta em matéria de defesa. 

b) Promover o intercâmbio de informação e análises sobre a situação 
regional e internacional, com o propósito de identificar os fatores de 
riscos e ameaças que possam afetar a paz regional e mundial. 

c) Contribuir para a articulação de posições conjuntas da região nos fóruns 
multilaterais sobre defesa, dentro do marco do artigo 14 do Tratado 
Constitutivo da UNASUL. 

d) Avançar na construção de uma visão compartilhada a respeito das 
tarefas de defesa e promover o diálogo e a cooperação, 
preferencialmente com outros Países da América Latina e o Caribe. 

e) Fortalecer a adoção de medidas de fomento à confiança e difundir as 
lições aprendidas. 

f) Promover o intercâmbio e a cooperação no âmbito da indústria da 
defesa. 

g) Fomentar o intercâmbio em matéria de formação e capacitação militar, 
facilitar processos de treinamento entre as Forças Armadas e promover 
a cooperação acadêmica dos centros de estudos de defesa. 

h) Compartilhar experiências e apoiar ações humanitárias, tais como 
desminagem, prevenção, mitigação e assistência às vítimas de 
desastres naturais. 

i) Compartilhar experiências em operações de manutenção da paz das 
Nações Unidas. 

j) Intercambiar experiências sobre os processos de modernização dos 
Ministérios de Defesa e das Forças Armadas. 
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k) Promover a incorporação da perspectiva de gênero no âmbito da defesa 
(UNASUL, 2008e. Tradução própria). 

O detalhamento desses onze objetivos específicos permite considerar pelo 

menos três planos de ações: a importância atribuída naquele momento à produção e 
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planos de formação (construção e socialização de conhecimentos) sobre defesa e 
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de gênero, como uma questão a ser incorporada na discussão sobre defesa e 

segurança. 

Sobre essa última questão (a integração da perspectiva de gênero no âmbito 

da segurança e defesa), cabe notar que, em 2012, em consequência dessa 

preocupação manifestada nos próprios objetivos do Conselho de Defesa Sul-

Americano, foi realizado o I Seminário Sul-Americano de “Avaliação da Incorporação 

da Mulher na Defesa”, promoção da UNASUL na Ilha de Margarita, Venezuela 

(CEED, 2012a). Contam no Repositório Virtual da UNASUL três documentos que 

registram o trabalho realizado em três mesas naquele seminário, que aqui são 

apresentados para enfatizar a relevância que o tema ganhou no âmbito do Conselho 

de Defesa Sul-Americano (ainda que não seja uma questão norteadora da análise 

apresentada nesta dissertação). 

A Mesa 01 discutiu a “incorporação das mulheres em instituições 

governamentais e organizações de defesa” e os delegados e delegadas presentes 

concordaram com os seguintes pontos: 1. Promover o intercâmbio de 

conhecimentos e de experiências relacionados com a integração das mulheres em 
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Recomendar ao Centro de Estudos Estratégicos da Defesa da UNASUL a 

construção de um instrumento de diagnóstico sobre a situação das mulheres na área 

da defesa, capaz de permitir aos Estados membros a elaboração de informes 

quantitativos e qualitativos sobre a integração das mulheres em instituições e 

��������,-��	�	�+����	��	6��������	'��	�	#�����	�	 �����	 �����7�����	�	

Defesa da UNASUL desenvolva cursos de capacitação, incorporando a perspectiva 

de gênero (UNASUL, 2012d). 



123 
�

A Mesa 02 discutiu o “marco legal dos Países que apoiam a incorporação e a 

participação das mulheres na defesa”, elencando as seguintes propostas: 1. 

Compartilhar entre os Estados membros da UNASUL informações no campo 

normativo para dar a conhecer aspectos formais que permitam fortalecer a 
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da Defesa da UNASUL que busque o compêndio normativo existentes (quando 

existentes) nos Países em matéria relacionada à participação das mulheres nas 

"��,��	3������	 ��	4�$������	 ��	#����$*�	�	8�+���	4�$-Americano a inclusão da 

perspectiva de gênero em sua agenda de trabalhos, destacando a importância da 

����,.�	�����	�	 �����	��	4�$�citar à Secretaria Geral da UNASUL que cobre dos 

Países membros a disponibilização de toda a normativa relacionada à perspectiva 

de gênero na área da defesa (UNASUL, 2012e). 

Por fim, a Mesa 03 discutiu a “participação e o emprego da mulher como 

pessoal militar nas forças armadas dos Países sul-americanos”, tirando como 

proposta final das discussões: 1. O apoio, por parte do pessoal militar feminino 

venezuelano, aos Países membros da UNASUL interessados, assistência em 

processos de planificação e execução de programas de formação e capacitação de 
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Sul-Americano a conformação de espaços no âmbito dos Ministérios de Defesa 

(criação de Conselhos, Comitês, Observatórios), a partir dos quais análises sobre a 

situação das mulheres nas Forças Armadas sejam realizadas, assim como estudos 

sobre a integração das mulheres na área da defesa. A mesa 03, em seu relatório, 

apresenta, ainda, uma análise de diferentes aspectos relacionados à situação das 

mulheres na área da defesa, destacando a necessidade de normativas específicas, 

garantias de maior equidade, controle de práticas de discriminação e assédio sexual, 

necessidade de avançar na criação de melhores condições de integração do 

trabalho com a vida familiar (UNASUL, 2012f). 

Registre-se que nem todos os Países membros da UNASUL participaram do 

Seminário. Constam nas três mesas de trabalho assinaturas somente das seguintes 

delegações: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Suriname e Venezuela 

(UNASUL 2012d, e, f). 
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4.2.3 Estrutura e Funcionamento do Conselho de Defesa Sul-Americano 

Sob o ponto de vista de sua estrutura, o Conselho de Defesa Sul-Americano é 

integrado pelas Ministras e Ministros de Defesa (ou seus representantes) dos Países 

membros da UNASUL. As delegações nacionais são compostas por altos 

representantes das Relações Exteriores e de Defesa e de assessores, esses desde 

que considerados importantes na participação das reuniões pelos Estados 

membros). 

O Conselho de Defesa tem uma instância executiva, encabeçada por Vice-

Ministros de Defesa (“ou seus equivalentes”). A presidência do Conselho 

corresponde ao mesmo País que ocupa a Presidência Pro Tempore da UNASUL, 

tendo como responsabilidade “coordenar as atividades do Conselho”. Para ser 

preciso, o Estatuto do Conselho, em seu artigo 11, assim define as atribuições de 

sua Presidência: 

a) Assumir as tarefas de Secretaria do Conselho e demais instâncias de 
trabalho, incluindo a comunicação com os Estados Membros e o envio 
de informações de interesse para os trabalhos do Conselho. 

b) Elaborar a proposta de agenda e organização dos trabalhos, para as 
reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho de Defesa Sul-
Americano, a ser submetida à consideração dos demais Estados 
Membros. 

c) Formular, com previas consultas aos Estados Membros, convites a 
especialistas para que participem em reuniões do Conselho de Defesa 
Sul-Americano. (UNASUL, 2008e. Tradução própria). 

Como pode ser observado na figura a seguir, o Conselho de Defesa Sul-

Americano conta, também, com o CEED (Centro de Estudos Estratégicos de 

Defesa), primeiro órgão permanente do CDS. O Centro obteve aprovação em 10 de 

março de 2009 pelos Ministros de Defesa da UNASUL e foi oficialmente criado nos 

dias 26 e 27 de maio de 2011, durante a Conferência Internacional “O 

Posicionamento Estratégico de América do Sul no Século XXI”. Com sede 

permanente em Buenos Aires, Argentina, o CEED tem o objetivo de “gerar um 

pensamento estratégico no nível regional, que contribui à coordenação e 

harmonização das políticas de defesa na América do Sul”; além disso, o CEED 

contribui para a consolidação dos objetivos e princípios que foram estabelecidos no 

Estatuto do CDS, utilizando a difusão e geração do conhecimento e pensamento 
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estratégico sul-americano no que se refere às áreas de defesa e segurança tanto 

regional como global (CEED, 2016). 

Figura 6 – Estrutura do Conselho de Defesa Sul-Americano 

Fonte: Barbosa, 2016. 

Também pode ser observado na figura acima, seguindo na mesma linha da 

estrutura do CDS no que se refere ao CEED, a criação da Escola Sul-Americana de 

Defesa (ESUDE), aprovada em fevereiro de 2014 e criada em agosto daquele 

mesmo ano. A ESUDE é um centro de altos estudos que tem como objetivo 

capacitar civis e militares nas áreas da defesa e da segurança regionais, tanto em 

nível político quanto estratégico (SILVA, 2015). A criação do ESUDE atendeu a 

expectativas quanto ao intercâmbio entre especialistas dos Países da América do 

Sul, além de convênios entre instituições e universidades sul-americanas. Como 

afirma Fonseca, referindo-se a ESUDE, a mesma foi configurada como “um espaço 

institucional regional que por meio do ensino e pesquisa, sobre temas regionais de 

interesse comum, contribuirá para a construção e difusão de um pensamento de 

defesa Sul-Americano” (FONSECA, 2014, p. 7). 

Sob o ponto de vista de seu funcionamento, o Conselho de Defesa Sul-

Americano, conforme seu Estatuto, realiza reuniões ordinárias anualmente. Além 

disso, os Acordos do Conselho são adotados por consenso (de acordo com o Artigo 
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12 do Tratado Constitutivo da UNASUL). A Instância Executiva do Conselho, no 

entanto, se reúne a cada seis meses, com o objetivo de elaborar os planos anuais 

de ação do Conselho. Destaca ainda o Estatuto, referente ao funcionamento do 

Conselho, que a incorporação de novos Estados membros, bem como o diálogo de 

cooperação com outras organizações regionais ou sub-regionais similares ocorre de 

acordo com as determinações contempladas no Tratado Constitutivo da UNASUL 

(UNASUL, 2008a). 
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5 A CONSTRUÇÃO DE UMA AGENDA SUL-AMERICANA DE DEFESA: A 

DINÂMICA DE ATUAÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA SUL-AMERICANO NO 

PERÍODO ENTRE 2009 E 2015 

Neste capítulo, então, dedica-se à apresentação e à análise das atividades que 

foram realizadas no âmbito do Conselho de Defesa Sul-Americano da UNASUL no 

período que compreende a sua criação, em 2008, e o final de 2015. Essa 

apresentação e análise será fundamentada empiricamente a partir da documentação 

que é disponibilizada no Repositório Digital da UNASUL, um espaço virtual da 

Instituição em que é possível encontrar uma quantidade muito significativa de 

registros das atividades que são realizadas em suas diferentes instâncias e 

conselhos. Em relação às atividades vinculadas ao CDS é possível encontrar no 

Repositório Digital da UNASUL desde o Estatuto do mesmo, passando por Atas de 

Reuniões (tanto da Instância Executiva quanto de grupos de trabalhos) e, até 

mesmo, Declarações e Informes. 

Uma das primeiras questões que merece ser destacada é que a documentação 

encontrada no Repositório permite perceber que, no período de estudo, foram 

realizadas 11 Reuniões Ordinárias da Instância Executiva do CDS, além de 05 

Reuniões Ordinárias do Conselho de Ministros, realizadas essas reuniões nos locais 

que estão indicados no Mapa a seguir apresentado (Figura 7). 
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Figura 7 – Localização das Principais Reuniões do Conselho de Defesa Sul-

Americano (CDS) 

   Fonte: elaborado por Carolina de Oliveira, com base em UNASUL, 2009-2014. 

Localização das Principais Reuniões do Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS)

Fonte: UNASUR, 2009-2014.
Elaborado por Oliveira, 2015.
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Cabe destacar, também, que as atividades realizadas nas diferentes instâncias 

do CDS foram orientadas em Planos Anuais de Ação, discutidos e aprovados em 

suas instâncias de decisão. Os Planos Anuais de Ação do CDS foram construídos 

num processo dialógico estabelecido pelas representações dos Países membros da 

UNASUL e estão organizados em torno de 04 eixos temáticos que, nesse sentido, 

orientaram as ações que, no período de análise, foram desenvolvidas pelo CDS: 1. 

Políticas de Defesa; 2. Cooperação Militar, Ações Humanitárias e Operações de 

Paz; 3. Indústria e Tecnologia da Defesa; 4. Formação e Capacitação. 

A figura a seguir indica o número de ações elencadas nos Planos Anuais de 

Ação do CDS no período entre 2009 e 2015. Pode-se perceber, no decorrer dos 

anos, uma efetivação crescente das atividades planejadas, chegando, em 2015, à 

realização de 77% das atividades planejadas. 

Figura 8 – Planos de Ação do CDS 2009 - 2015 

Fonte: Barbosa, 2016. 

A definição dos quatro eixos que orientaram as ações do CDS no período entre 

2009 e 2015 ocorreu ainda durante o ano de 2009. Uma das primeiras atividades 

realizadas naquele ano foi, inclusive, a “Primeira Reunião de Vice-Ministros de 

Defesa do Conselho de Defesa Sul-Americano da UNASUL”, que ocorreu nos dias 

28 e 29 de janeiro em Santiago do Chile. Estiveram presentes representações da 
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Argentina, da Bolívia, do Brasil, da Colômbia, do Equador, do Paraguai, do Peru, do 

Uruguai e da Venezuela, sendo as maiores delegações as do Chile e do Brasil 

(nessa ordem). 

Já a partir de 2009, portanto, as ações do CDS foram orientadas por Planos 

Anuais de Ação e pelos eixos temáticos definidos naquele ano. Nesse sentido, para 

os fins da análise construída nesta Dissertação, serão apresentados em seguida os 

Planos Anuais de Ação, como forma, inclusive, de registro das atividades discutidas 

em momentos de planejamento das ações do CDS, para, depois e então, centrar a 

análise dos temas que estiveram presentes nas discussões dos quatro eixos 

temáticos definido ainda em 2009. 

5.1 Os Planos Anuais de Ação do Conselho de Defesa Sul-Americano 

Como foi indicado, no período entre 2009 e 2015 o CDS elaborou seis Planos 

Anuais de Ação: o Plano Anual 2009/2010, o Plano Anual 2010/2011, o Plano Anual 

2012, o Plano Anual 2013, o Plano Anual 2014 e o Plano Anual 2015. 

Em relação ao Plano Anual de Ação 2009/2010, ele foi definido na “Primeira 

Reunião de Vice-Ministros de Defesa do Conselho de Defesa sul-Americano da 

UNASUL”, que ocorreu nos dias 28 e 29 de janeiro daquele ano, em Santiago do 

Chile. Aquela reunião teve como objetivo principal discutir uma proposta de plano de 

trabalho, com a finalidade de elaborar o primeiro “plano de ação anual do CDS”. 

Logo de início, o Presidente Pro Tempore do CDS sugeriu a criação de quatro 

Grupos de Trabalho, encarregados de dar cumprimento aos objetivos específicos do 

CDS: a) política de defesa; b) cooperação militar, ações humanitárias e operações 

de paz; c) indústria e tecnologia de defesa; d) formação e capacitação (UNASUL, 

2009a). Note-se, portanto, que a definição dos eixos temáticos do CDS decorreu de 

uma compreensão construída pelas representações dos Países membros acerca 

dos próprios objetivos específicos do Conselho. 

Após a discussão do plano de trabalho sugerido, as delegações presentes 

acordaram em torno da criação de Grupos de Trabalho para cada um dos eixos 

temáticos, já definindo algumas ações para cada um dos eixos. 

Assim, para o eixo “Políticas de Defesa” foi acordado: - criar uma rede para 

trocar informações sobre políticas de defesa; - realizar um seminário sobre 

modernização dos Ministérios de Defesa; - trocar informações sobre gastos e 



131 
�

indicadores econômicos de defesa; - propiciar a definição de enfoques conceituais; - 

identificar os fatores de risco e ameaças que podem afetar a paz regional e mundial; 

- criar um mecanismo para contribuir para a articulação de posições conjuntas da 

região em fóruns multilaterais de defesa. (UNASUL, 2009a). 

Para o eixo “Cooperação Militar, Ações Humanitárias e Operações de Paz”, 

ficou acordado: - planejar um exercício combinado de assistência em caso de 

catástrofe ou desastres naturais; - organizar uma conferência sobre lições 

apreendidas em operações de paz, tanto no âmbito interno quanto no âmbito 

multilateral; - elaborar um inventário das capacidades de defesa que os Países 

oferecem para apoiar ações humanitárias; - trocar experiências no campo das ações 

humanitárias, a fim de estabelecer mecanismos de respostas imediatas para a 

ativação de ações humanitárias frente a situações de desastres naturais (UNASUL, 

2009a). 

Para o eixo “Indústria e Tecnologia de Defesa”, ficou acordado: - elaborar um 

diagnóstico da indústria da defesa dos Países membros, identificando capacidades e 

áreas de associações estratégicas, para promover a complementariedade, a 

investigação e a transferência tecnológica; - promover iniciativas bilaterais e 

multilaterais de cooperação e produção na indústria da defesa (UNASUL, 2009a). 

Por fim, para o eixo “Formação e Capacitação” foi acordado: - elaborar um 

registro das academias e centros de estudos em defesa e seus programas e criar 

uma rede sul-americana de capacitação e formação em defesa, que permita o 

intercâmbio de experiências e o desenvolvimento de programas conjuntos; propor 

programas de intercâmbio docente e estudantil, com a homologação, avaliação e 

validação de estudos, reconhecimento de títulos entre as instituições existentes; - 

criar um Centro Sul-Americano de Estudos Estratégicos de Defesa; - realizar um 

Encontro Sul-Americano de Estudos Estratégicos (UNASUL, 2009a). 

Ao final daquele encontro, as delegações dos Países participantes publicaram 

uma Declaração (apresentando as atividades definidas), na qual é possível 

encontrar, como preâmbulo, a seguinte passagem: 

A Ministra e os Ministros de Defesa, participantes da Primeira Reunião 
Constitutiva do Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS) da União das 
Nações Sul-Americanas (UNASUL) [...] reafirmam a unidade de propósitos 
que hoje alcançam nossos Países na perspectiva de construir uma zona de 
paz e de cooperação. 



132 
�

Ratificam o respeito de maneira irrestrita à soberania, integridade e 
inviolabilidade territorial dos Estados, a não intervenção em seus assuntos 
internos e a autodeterminação dos povos. 
Reafirmam a convivência pacífica dos povos, a vigência dos sistemas 
democráticos de governos e sua proteção, em matéria de defesa, frente às 
ameaças ou ações externas ou internas, no marco das normativas 
nacionais. Ao mesmo tempo, rechaçam a presença ou ação de grupos 
armados à margem da lei, que exerçam ou propiciem violência, qualquer 
que seja sua origem. 
Consideram que, apoiados na história compartilhada e solidárias de nossas 
nações e honrando o pensamento daqueles que forjaram nossa 
independência e liberdade, o Conselho de Defesa Sul-Americano contribuirá 
poderosamente para a construção de um futuro comum em nossa Região. 
Convencidos que este processo de integração e união sul-americanos e 
ambicioso em seus objetivos estratégicos e flexível e gradual em sua 
implementação (UNASUL, 2009b. Tradução própria). 

Através da Declaração, a Ministra e os Ministros de Defesa participantes 

daquela Reunião não somente tornaram públicas as ações que se pretendia 

desenvolver no âmbito do CDS, mas, também, indicavam as orientações que o 

mesmo deveria adotar (a partir dos quatro eixos temáticos) e a importância de se 

considerar as atividades do mesmo a partir dos pressupostos e princípios 

organizativos da própria UNASUL. 

Não foi possível encontrar no Repositório Digital da UNASUL um documento 

específico que apresente as ações previstas para o período 2010/2011. No entanto, 

dois documentos informam sobre a discussão e a definição do Plano Anual de Ação 

2010/2011. O primeiro deles é a Ata da III Reunião da Instância Executiva do 

Conselho de Defesa Sul-Americano, na qual há o registro tanto da avaliação 

(naquele momento) do cumprimento das ações previstas para o período 2009/2010 

quanto a aprovação do Plano 2010/2011, como pode ser percebido na seguinte 

passagem: 

Os Vice-Ministros aprovaram as atividades do Plano de Ação 2010/2011, 
mantendo os mesmos eixos, ou seja: Políticas de Defesa; Cooperação 
Militar, Ações Humanitárias e Operações de Paz; Indústria e Tecnologia de 
Defesa; Formação e Capacitação. Além disso, acordaram sobre os Países 
responsáveis e corresponsáveis pelas ações, e o período de vigência do 
Plano, que será de um ano, de julho de 2010 a julho de 2011 (UNASUL, 
2010a. Tradução própria). 

O segundo documento apresenta, então as atividades que foram previstas para 

o período 2010/2011. Trata-se da Ata da IV Reunião da Instância Executiva do 

Conselho de Defesa Sul-Americano, realizada na cidade de Lima, no Peru, nos dias 

28 e 29 de abril de 2011. Naquela Ata há o registro de que o Plano de Ação 
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2010/2011 compreendia 21 ações, distribuídas nos quatro eixos temáticos; é 

informado, também, que, naquele momento, somente 04 ações tinham sido 

efetivamente concretizadas, estando as 17 restantes em execução. Nos anexos 

daquela Reunião, então, são detalhadas as 21 ações, de acordo com os seus eixos 

temáticos: 

Para o eixo “Políticas de Defesa” ficou definido: - desenvolver a rede do CDS 

para o intercâmbio de informações sobre políticas de defesa; - desenvolver uma 

metodologia de medição de gastos de defesa; - realizar um seminário para 

aprofundar o debate sobre identificação dos fatores de risco e ameaças que podem 

afetar a paz regional e mundial, assim como a definição de enfoques conceituais; - 

criar um mecanismo para contribuir na articulação de posições conjuntas da região 

em fóruns multilaterais sobre defesa; - propor o estabelecimento de um mecanismo 

de consulta, informação e avaliação imediata ante situações de risco para a paz das 

nações da região, em conformidade com o Tratado da UNASUL (UNASUL, 2011a). 

No eixo “Cooperação Militar e Ações Humanitárias”, foram definidas as 

seguintes atividades: - organizar uma conferência sobre lições apreendidas em 

operações de paz, tanto no âmbito interno quanto no âmbito multilateral; - realizar 

um seminário sobre os desafios no manejo de crises em operações visando a 

manutenção da paz; - realizar um exercício regional sobre operações de 

manutenção de paz; - realizar um exercício sobre desastres naturais; - consolidar o 

inventário sobre a capacidade de defesa dos Estados membros em caso de 

desastres naturais (UNASUL, 2011a). 

No eixo “Indústria e tecnologia de defesa”, as atividades propostas foram: - 

gerenciar a consolidação do diagnóstico da indústria e tecnologia de defesa dos 

Países membros; - realizar um painel setorial sobre metrologia, normatização e 

avaliação de conformidade, com ênfase no setor de defesa; - desenvolver e 

implementar um sistema integrado de informações sobre indústria e tecnologia de 

defesa; - articular um calendário de feiras, seminários e outros eventos sobre 

indústria e tecnologia de defesa, que se desenvolvam na região, e promover a 

participação dos Estados membros com representação no Conselho de Defesa Sul-

Americano (UNASUL, 2011a). 

Por fim, no eixo “Formação e Capacitação”, as atividades planejadas foram: - 

consolidar a base de dados que tenha informações sobre as instituições militares e 

os centros de formação de especialistas civis em defesa, assim como seus 
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programas; - utilizar ferramentas tecnológicas para facilitar a atualização das 

informações e os meios de comunicação; - estabelecer uma rede de contatos dos 

centros acadêmicos dos Países membros; - elaborar uma proposta de programa sul-

americano de formação em defesa, dirigido a civis representantes dos Estados 

membros do Conselho de Defesa Sul-Americano; - realizar um curso de defesa 

dirigido a civis e militares (UNASUL, 2011a). 

O Plano Anual de Ações para 2012 foi aprovado em Reunião Extraordinária do 

Conselho de Defesa Sul-Americano, realizada em novembro de 2011, na cidade de 

Lima, no Peru – “II Declaração de Lima” (UNASUL, 2011b), e apresentou um 

conjunto significativo de ações, de acordo com os eixos de ação do Conselho de 

Defesa Sul-Americano. 

Assim, para o eixo “políticas de defesa” foram planejadas as seguintes ações: - 

desenvolver a rede do CDS para o intercâmbio de informações de políticas defesa; - 

dar continuidade aos estudos sobre metodologia de medição de gastos de defesa; - 

avançar na discussão sobre fatores de risco e ameaças que podem afetar a paz 

regional e mundial, assim como a definição dos enfoques conceituais; - criar um 

mecanismo para contribuir para a articulação de posições conjuntas da região em 

fóruns multilaterais de defesa; - propor um mecanismo de consulta, informação e 

avaliação imediata ante situações de risco para a paz das nações (UNASUL, 2011c). 

No eixo “cooperação militar e ações humanitárias”, o Plano de Ação aprovado 

para 2012 indicava as seguintes ações: -organizar conferências e seminários sobre 

lições aprendidas em operações de paz e sobre desafios no manejo de crises em 

operações de manutenção de paz; - realizar exercícios combinados regionalmente 

sobre operações de manutenção de paz; - realizar exercícios sobre desastres 

naturais; - consolidar o inventário das capacidades de defesa que os Países 

oferecem para apoiar ações humanitárias (UNASUL, 2011c). 

No eixo “Indústria e tecnologia de defesa”, o Plano apresentou as seguintes 

ações: - coordenar a consolidação do diagnóstico da indústria e tecnologia da 

defesa nos Países membros; - realizar um painel setorial sobre metrologia, 

padronização e avaliação de conformidade, com ênfase no setor de defesa; - 

desenvolver um sistema integrado de informação sobre indústria e tecnologia de 

defesa; - articular um calendário de eventos sobre indústria e tecnologia de defesa, 

promovendo a participação dos Estados membros (UNASUL, 2011c). 
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Por fim, no eixo “formação e informação”, o Plano de Ação Anual para 2012 

previa as seguintes atividades: - consolidar uma base de dados sobre as instituições 

militares e os centros de formação de especialistas civis em defesa, assim como 

seus programas; 2- elaborar uma proposta de programa sul-americano de formação 

em defesa, dirigido a civis; - realizar um curso de defesa (UNASUL, 2011c). 

O Plano Anual de Ação 2013 foi apresentado na sétima Reunião da Instância 

Executiva do Conselho de Defesa Sul-Americano, que ocorreu no dia 27 de 

novembro de 2012, na cidade de Lima, no Peru. Em princípio, o Plano compreendia 

as seguintes atividades divididas entre os Eixos Temáticos: 

No eixo “Políticas de Defesa”: - criar um grupo de trabalho para o 

monitoramento e gestão de áreas especiais usando os recursos do Centro Gestor de 

Proteção da Amazônia (CENSIPAM) em benefício dos Países membros da 

UNASUL; - completar o estudo metodológico para dar transparência ao inventário 

militar dos Países sul-americanos; - realizar um seminário das melhores práticas em 

metodologias de planejamento estratégicas de defesa com a participação de todos 

os Países membros da UNASUL; - implementar a plataforma de aula virtual da 

UNASUL/CDS como instrumento que permita realizar reuniões, seminários e 

intercâmbio de informação virtual em tempo real, como vídeo conferências, com a 

finalidade de manter o contato permanente entre os integrantes dos Países 

membros da UNASUL; - criar um grupo de trabalho para avaliar a proposta de 

implementação de uma metodologia que permita otimizar as atividades do Plano de 

Ação; - manter um grupo de trabalho para estabelecer uma política e mecanismos 

regionais para fazer frente às ameaças cibernéticas e informáticas no âmbito da 

defesa; - criar um grupo de trabalho responsável por formular um diagnóstico para 

propor mecanismos de cooperação em matéria de proteção e defesa dos recursos 

naturais e da biodiversidade com base nas legislações dos Países membros da 

UNASUL; - realizar o IV Seminário com enfoques conceituais de defesa, riscos e 

ameaças para a região; - continuar com os trabalhos do grupo de trabalho 

encarregado de formular o Regimento do Conselho de Defesa Sul-Americano 

(UNASUL, 2012g). 

No eixo 02, “Cooperação Militar, Ações Humanitárias e Operações de Paz” 

foram planejadas as seguintes atividades: - continuar com o grupo de trabalho 

encarregado pela elaboração de mapas de risco de desastres naturais a nível de 

cada País sul-americano; - realizar o Terceiro Exercício Combinado Regional na 
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carta, sobre Operações da Manutenção da Paz e Ajuda Humanitária denominada 

“UNASUL III”, incluindo nestes exercícios, dentre outros elementos, a inclusão da 

mulher e proteção de civis em operações de paz; - criar um grupo de trabalho para 

reunir em um mecanismo de resposta aos desastres naturais; - avaliar a 

possibilidade de utilizar os mecanismos existentes (UNASUL, 2012g). 

No eixo 3, “Indústria e Tecnologia da Defesa”, foram elaboradas as seguintes 

atividades: - realizar um Seminário Sul-Americano de Tecnologia Industrial Básica – 

Segurança e Defesa para incentivar a cooperação e o intercâmbio no âmbito da 

UNASUL, de mecanismos que incentivem e atribuam às indústrias regionais uma 

maior prioridade e com normas especiais para as compras, as contratações e o 

desenvolvimento dos produtos e sistemas de defesa, assim como desenvolver um 

sistema integrado de informação sobre indústria e  tecnologia da defesa; - criar um 

grupo de trabalho, constituído de experts com o propósito de apresentar o desenho, 

o desenvolvimento e a produção regional de um sistema de aeronaves não 

tripuladas, considerando os requisitos operacionais apresentados no informe de 

viabilidade concluído no ano de 2012; - formar um grupo de trabalho que apresente 

um informe de viabilidade visando ao desenho, desenvolvimento de uma indústria 

para a produção de rações alimentícias a fim de cobrir as necessidades da América 

do Sul para assistência no caso de eventos naturais, catástrofes e/ou exercícios 

militares; - elaborar um estudo e formular uma proposta para a criação de um 

Programa Sul-Americano de Produção de Medicamentos no âmbito da defesa, em 

consulta com o Conselho Sul-Americano de Saúde e o Instituto de Governo de 

Saúde do Conselho sobre essa temática (UNASUL, 2012g). 

Por fim, no eixo 04, “Formação e Capacitação”, foram propostas as seguintes 

atividades: - concluir o planejamento preliminar da expedição ao Polo Sul, realizando 

o curso de capacitação do pessoal que participará da atividade, para eventualmente 

realizá-la, durante a Campanha Antártica 2014; - realizar o Segundo Curso Sul-

Americano de Formação de Civis em Defesa; - realizar um curso de capacitação e 

atualização de mergulho de alta altitude, dirigido a operações militares e resgate 

subaquático; - realizar o II Curso Avançado de Defesa Sul-Americano (III-CAD-SUL); 

- realizar um Seminário que determine os alcances do conceito de “Mãe Terra” e sua 

relação com a Defesa que avalie a possibilidade de propor um programa de 

educação, dirigido aos Ministérios da Defesa dos Países membros da UNASUL; - 
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elaborar uma proposta de criação da Escola Sul-Americana de Defesa (UNASUL, 

2012g). 

O Plano de Ação para o ano de 2014 foi apresentado, discutido e definido na IX 

Reunião da Instância Executiva do Conselho de Defesa Sul-Americano, que 

aconteceu na cidade de Paramaribo, na República do Suriname, durante os dias 18 

e 19 de fevereiro de 2014 (UNASUL, 2014a). O Plano, no dia 20 de fevereiro e na V 

Reunião Ordinária do Conselho de Defesa de Segurança Sul-Americano, foi 

aprovado pelas Ministras e Ministros de Defesa (UNASUL, 2014b). O Plano de Ação 

de 2014 apresentou as seguintes atividades: 

No eixo “Políticas de Defesa”: - realizar um seminário de Ciberdefesa, com o 

objetivo de gerar capacidades para o enfrentamento dos desafios e das ameaças 

cibernéticas e informáticas no âmbito da defesa; - realizar um seminário sul-

americano em Direito Operacional; - realizar um seminário com o tema “mulheres no 

âmbito da defesa da UNASUL”; - criar um GT para propor e consolidar diretrizes 

estratégicas do CDS-UNASUL para a construção progressiva e flexível de uma visão 

compartilhada de defesa regional; - continuar a atividade vinculada à criação de um 

GT para gestão e monitoramento de áreas especiais; - organizar um seminário sul-

americano sobre mobilização nacional; - formar um GT para definir interesses gerais 

e particulares de segurança dos Países da UNASUL, com o propósito de analisar e 

compatibilizar uma visão compartilhada de segurança na América do Sul; - realizar 

uma segunda reunião virtual, para avaliar a proposta de implementação de uma 

metodologia que permita otimizar as atividades dos Planos de Ação; - realizar uma 

conferência sobre segurança e recursos naturais, visando um estudo sobre a 

disponibilidade e as potencialidades dos recursos naturais estratégicos da Região; - 

realizar uma conferência de alto nível na ocasião da inauguração da nova Sede da 

Secretaria Geral da UNASUL (UNASUL, 2014b). 

No eixo “Cooperação militar, ações humanitárias e operações de paz”, o Plano 

de 2014 previa as seguintes atividades: - realizar um exercício combinado regional 

sobre operações de manutenção de paz; - realizar um fórum sul-americano de 

experiências de desminagem humanitária; - estabelecer mecanismos de respostas a 

desastres naturais, com acesso via Internet; - realizar oficinas com o tema 

“operações de manutenção de paz e ações humanitárias: lições aprendidas e 

perspectivas”; - elaborar um Atlas de Mapas de Riscos de Desastres Naturais na 

América do Sul (UNASUL, 2014b). 
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No eixo “Indústria e tecnologias de defesa”, as atividades previstas foram: - 

trabalhar no mapeamento das capacidades instaladas, com o fim de formular um 

plano estratégico de produção pública de medicamentos no âmbito da UNASUL; - 

manter as atividades do GT encarregado da apresentação, desenvolvimento e a 

produção regional de um sistema de aeronave não-tripulada (“Vant-Regional”); - 

formar um GT com vistas ao desenvolvimento de estudos sobre o desenvolvimento 

de uma indústria para a produção de alimentos, a fim de cobrir necessidades 

existentes na América do Sul na área da assistência em casos de eventos naturais, 

catástrofes ou exercícios militares; - realizar uma oficina para socializar o sistema 

integrado de informação sobre indústria e tecnologia de defesa (UNASUL, 2014a). 

E, no eixo “formação e capacitação”, as atividades planejadas foram: - realizar 

a capacitação de técnicos para a participação na Campanha Antártica 2015; - 

realizar o III Curso Sul-Americano de Formação de Civis em Defesa; - trocar, 

experimentar e executar técnicas e conhecimentos de paraquedismo na modalidade 

de salto livre em altura; - realizar o III Curso Avançado de Defesa Sul-Americana 

para os altos funcionários (civis e militares) dos Ministérios de Defesa; - realizar o I 

Curso Sul-Americano de Defesa e Pensamento Estratégico; - realizar o I Curso Sul-

Americano de Direito Internacional e Direitos Humanos das Forças Armadas 

(UNASUL, 2014a). 

Por fim, o Plano de Ação para o ano de 2015 foi apresentado e aprovado pela 

Instância Executiva do Conselho de Defesa Sul-Americana, em sua XI Reunião, 

realizada na cidade de Montevidéu, no Uruguai, nos dias 10 e 11 de dezembro de 

2014 (UNASUL, 2014c). No entanto, não foi encontrado, como nos anos anteriores, 

um documento com o detalhamento das atividades. A Ata da III Reunião 

Extraordinária da Instância Executiva do Conselho de Defesa Sul-Americano 

(reunião realizada na cidade de Quito, Equador, no dia 16 de abril de 2015), no 

entanto, apresenta uma avaliação daquela Instância das atividades previstas pelo 

Plano de Ação 2015 e que, naquele momento, ainda não tinham sido executadas. 

Segundo os documentos apresentados, a avaliação era a seguinte naquele 

momento: 

Eixo 01 – políticas de defesa: cumpridas somente uma ação, em andamento 

duas e não cumpridas oito. Não tinham sido cumpridas: a) a realização de um 

seminário sobre Direitos Humanos Internacionais; b) Seminário sobre a integração 

da perspectiva de gênero na educação militar e nas instituições de defesa; c) criação 
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de um grupo de trabalho visando desenvolver o marco conceitual comum com o 

propósito de unificar conceitos empregados no âmbito da defesa dentro da Região; 

d) seminário de Política Nacional de Defesa para desenvolver metodologias de 

defesa; e) seminário sobre Balanço e perspectivas do Conselho de Defesa Sul-

Americano; f) continuação das atividades do grupo de trabalho encarregado de 

elaborar uma proposta de implementação de uma nova metodologia capaz de 

otimizar as atividades do Plano de Ação do CDS; g) simpósio sobre o controle do 

espaço aéreo desde a perspectiva da defesa aérea como uma problemática comum 

na Região; h) continuidade das ações do grupo de trabalho responsável pela 

avaliação de formas de estabelecer uma comissão de assessoramento do Conselho 

de Defesa; i) seminário para discussão e compartilhamento de experiências sobre o 

ciclo de vida de equipes maiores; j) conferência internacional de pensamento 

estratégico em segurança e defesa: “Comunidade de Segurança e Zona de Paz Sul-

Americana”; l) Seminário sobre temas de inteligência estratégica militar (UNASUL, 

2015a). 

Eixo 02 – Cooperação militar, ações humanitárias e operações de paz. Não 

foram cumpridas nenhuma atividade. Cinco atividades programadas (e não 

cumpridas): a) realização de exercício combinado regionalmente na Carta, sobre 

operações e manutenção de paz; b) realização de fórum sul-americano de 

experiências em desminização humanitária; c) capacitação na área de Treinamento 

em Medicina Operativa; d) seminário contribuição militar nas ações humanitárias e a 

gestão de riscos; experiências nacionais em emergências e desastres naturais; 

curso sobre iniciativas de cooperação sul-sul em nível regional, intercâmbio de 

experiências; e) realização de um simpósio sobre os desafios sul-americanos em 

operações de paz (UNASUL, 2015a). 

Eixo 03 – indústria e tecnologia da defesa. Estava programa (para agosto de 

2015) uma atividade – seminário de fomento sobre a base industrial de defesa sul-

americana e catalogação (UNASUL, 2015a). 

Eixo 04 – formação e capacitação. Cinco atividades estavam programas e 

nenhuma tinha sido cumprida. Eram as seguintes: a) curso de capacitação de 

pessoal civil e militar em emergências na participação em Operações de 

Manutenção da Paz; b) curso de direito internacional humanitário e direitos 

humanos; c) IV curso sul-americano de formação em defesa; d) IV curso avançado 

de defesa sul-americano para altos funcionários (civis e militares) dos Ministérios de 
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Defesa; e) Curso sul-americano de defesa e pensamento estratégico (UNASUL, 

2015a). 

Essa longa e detalhada apresentação das atividades planejadas pelo Conselho 

de Defesa Sul-Americano durante o período de 2009 e 2015 merece destaque por 

diferentes razões. Em primeiro lugar, como foi registrado anteriormente, ao longo do 

período observou-se um crescimento no número de atividades que foram planejadas 

e, efetivamente, realizadas, chegando aos 84% em 2014 e aos 77,7% em 2015 

(BARBOSA, 2016). Em segundo lugar, esse detalhamento permite uma 

compreensão mais clara das questões vinculadas à defesa e à segurança que 

mobilizaram as discussões e as ações desenvolvidas no âmbito do Conselho de 

Defesa Sul-Americano de Defesa. Em terceiro lugar, e em decorrência da segunda 

questão, é possível analisar o processo de securitização, no qual os Estados 

membros da UNASUL discutiram e definiram, através de um processo 

“intersubjetivo”, a existência de ameaças à segurança na América Latina. 

Nessa direção, portanto, é importante enfatizar os temas que, ao longo do 

período, ganharam maior evidência no Conselho de Defesa Sul-Americano, a partir 

dos quatro eixos de ação que inicialmente foram definidos. 

Observe-se, por exemplo, que no eixo “Políticas de Defesa” a questão que 

esteve mais presente nas ações planejadas foi a construção de uma rede de 

informações sobre políticas de defesa na América do Sul, dentro de uma perspectiva 

não somente de construção de diagnóstico sobre a situação das políticas de defesa 

dos Países membros, mas, também, de socialização de informações e de 

experiências, de transparência e de construção de possibilidades de ações 

harmonizadoras. Nessa direção, também no eixo Políticas de Defesa, observa-se 

uma preocupação muito grande com a formação de civis e militares no campo da 

segurança e da defesa, colocando-se aí uma também preocupação com a definição 

conceitual (sobre defesa, segurança, riscos etc.), numa perspectiva de construção 

de consensos conceituais entre os Países membros da UNASUL. Outros temas que 

são recorrentes nesse eixo são: identificação de fatores de risco e ameaças à paz 

regional e global; construção de consensos sobre temas globais, visando uma 

posição conjunta nos fóruns mundiais de defesa e segurança; construção de uma 

metodologia de medição de gastos de defesa; atenção para áreas especiais (Região 

Amazônica); defesa dos recursos naturais e biodiversidade da Região; ações 
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visando a defesa diante de ameaças cibernéticas; a questão da mulher nas ações 

de defesa. 

No eixo “Cooperação Militar, Ações Humanitárias e Operações de Paz” 

observa-se uma preocupação maior com a formação, visando tanto a capacitação 

para ações humanitárias, operações de paz e ações em casos de catástrofes ou 

desastres naturais, mas, também, ações que implicaram exercícios conjuntos sobre 

essas questões, compartilhamento de experiências. O tema de maior destaque está 

relacionado com as ações de defesa e segurança em casos de catástrofes ou 

desastres naturais, certamente motivado pelo terremoto que vitimou, em janeiro de 

2010, mais 300 mil haitianos, ocasião em que o governo brasileiro enviou para o 

Haiti uma ajuda humanitária, visando não somente a ajuda direta aos atingidos pelo 

terremoto, mas, também, ações de “reconstrução” da economia daquele País. 

Interessante registar, também, que o Brasil, em 2004, num contexto de rebeliões no 

Haiti, integrou uma força de paz da ONU, com o objetivo de “estabilizar 

politicamente” aquele país caribenho. Dessa forma, as ações desenvolvidas no eixo 

“cooperação militar, ações humanitárias e operações de paz” expressam não 

somente a experiência brasileira de ajuda ao Haiti, mas, também, o próprio interesse 

brasileiro em se afirmar, na Região e em esfera global, em ações de 

defesa/segurança nessas áreas (operações de paz; desastres ou catástrofes 

naturais). 

No eixo “Indústria e Tecnologias de Defesa” observa-se uma preocupação 

maior com a construção de um diagnóstico da indústria sul-americana de defesa, 

capaz de identificar capacidades e áreas de associações estratégicas, impulsionar 

ações de complementariedade, investigação e transferência tecnológica. Mas, além 

dessa preocupação, outras ações foram desenvolvidas, com destaque para a 

formação, para a construção de instrumentos de informação integrada sobre a 

indústria e tecnologias de defesa, para a produção de alimentos (com o objetivo de 

cobrir necessidades na área de assistência, em casos de eventos naturais, 

catástrofes, exercícios militares), para a construção de diagnóstico da capacidade de 

produção de medicamentos. 

E, no eixo “formação e capacitação”, que, como indicado, perpassou todos os 

demais eixos temáticos, certamente as duas questões de maior importância no 

período foram a criação de um Centro Sul-Americano de Estudos Estratégicos de 

Defesa (CEED) e a criação da Escola Sul-Americana de Defesa (ESUDE). Pela 
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importância dessas desses dois “órgãos” do Conselho de Defesa Sul-Americano, os 

dois ainda serão objeto de análise na presente Dissertação. Mas, além da criação do 

CEED e da ESUDE, no eixo formação e capacitação foram realizadas ações 

importantes, tais como a criação de um banco de dados sobre centros de formação 

e capacitação em defesa na América Latina, a criação de uma rede de capacitação 

e de formação, a promoção de intercâmbio docente e estudantil (com a 

homologação, avaliação e validação de estudos, reconhecimento de títulos entre as 

instituições existentes), o desenvolvimento de vários espaços de formação e de 

capacitação (cursos, seminários etc.) dirigidos a civis e militares (e abordando temas 

vários, tais como operações de paz, direito internacional, direitos humanos, defesa e 

pensamento estratégico etc.). 

5.2 O CEED (Centro de Estudos Estratégicos de Defesa) e a ESUDE (Escola 

Sul-Americana de Defesa): formação e capacitação numa perspectiva de 

construção de consensos sobre defesa e segurança 

Já indicado anteriormente, na estrutura de funcionamento do CDS estão 

presentes o Centro de Estudos Estratégicos de Defesa e a Escola Sul-Americana de 

Defesa, dois órgãos do Conselho que foram criados com a perspectiva de 

desenvolvimento não somente de atividades de formação e capacitação, mas, 

também, numa perspectiva de construção de consensos sobre atuação da UNASUL 

no campo da defesa e segurança. 

O CEED foi gestado em 2009, ainda que sua criação oficial tenha ocorrido 

somente em 2011, numa Conferência realizada sobre posicionamento estratégico da 

América do Sul no século XXI. Seu Estatuto foi aprovado no final de 2012, pelo 

Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo da UNASUL (2012h). Sua 

Sede está localizada em Buenos Aires, na Argentina, e, como também já foi 

indicado, foi criado com a expectativa de “gerar um pensamento estratégico no nível 

regional”, capaz de contribuir para a coordenação e a harmonização de políticas de 

defesa na América do Sul. Trata-se de um órgão comprometido com a produção e a 

difusão de conhecimentos estratégicos em defesa e segurança no âmbito da 

UNASUL. 

Ao longo do período que compreendeu 2012 e 2015, diferentes documentos 

registram as ações do CEED, podendo ser observado a importância do referido 
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Centro tanto sob o ponto de vista da formação e capacitação sobre questões 

relacionadas com defesa e segurança quanto sob o ponto de vista da criação de 

uma infraestrutura de produção e de difusão de conhecimentos estratégicos em 

defesa. 

Para fins de ilustração dessa importância, nesta Dissertação registra-se apenas 

o VII Informe do Diretor do CEED, realizado na IV Reunião do Conselho Diretivo do 

CEED (cidade de Montevidéu, no Uruguai, no dia 11 de dezembro de 2014), a partir 

do qual pode-se ter uma noção das atividades que o Centro estava realizando 

naquele ano, bem como das projeções de atividades para os anos seguintes 

(UNASUL, 2014d).  

No referido Informe, o Diretor do CEED inicia anunciando a realização de uma 

auditoria financeira no Centro, o já funcionamento de um Sistema de 

Videoconferência, a ampliação do número de Delegados que atuavam no Conselho 

(naquela data, um total de 12 Delegados, representantes de 08 Países membros do 

CDS) e indica as atividades que, naquele ano, foram realizadas: - reunião de 

trabalho com o Secretário Geral da UNASUL (Ernesto Samper Pizano); - visita dos 

alunos do III Curso Sul-Americano de Formação em Defesa, ocasião na qual o 

Diretor do CEED apresentou as principais linhas de trabalho do Centro, com ênfase 

às linhas “política de gênero”, “institucionalidade  da defesa”, “registro sul-americano 

de gastos em defesa” e “registros de inventários militares”; - apresentação, no II 

Seminário Sul-Americano “As mulheres no âmbito da defesa da UNASUL: políticas 

públicas com perspectiva de gênero e metodologia aplicada”, da versão otimizada 

da Matriz de Informação e Análise da Mulher no Setor de Defesa (UNASUL 2014d). 

Além dessas atividades, o Diretor do CEED também informou ao Conselho 

Diretivo do CDS que o Centro estava, naquele período, realizando estudos sobre: 

registro sul-americano de gastos em defesa; registro sul-americano de inventários 

militares; institucionalidade da defesa na América do Sul; política de gênero – a 

mulher no âmbito da defesa (UNASUL 2014d). Além desses estudos, segundo o 

informe do Diretor, o CEED estava envolvido num trabalho maior, um “Estudo 

Prospectivo América do Sul 2025”, compreendendo duas fases. A primeira 

compreendeu a “elaboração de um diagnóstico da realidade atual e a projeção de 

tendências até 2025 a respeito do uso e da demanda de recursos naturais 

estratégicos existentes na América do Sul”, num trabalho que implicou: - a seleção, 

a análise e a sistematização de dados relativos a reservas relevantes em recursos 
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naturais estratégicos existentes na América do Sul; - um estudo comparativo dessas 

reservas relevantes em recursos naturais estratégicos com outras regiões do 

Planeta; - a integração dos dados e tendências de demandas de tais recursos no 

período entre 2000 e 2014 (e projeção de demanda até 2025); - estudos sobre 

investigação, desenvolvimento e inovação tecnológica com insumos de recursos 

naturais estratégicos existentes em nível regional (UNASUL 2014d). Em relação à 

segunda fase, o Diretor do CEED informou que a mesma iniciaria em 2015, 

compreendendo estudos específicos e relativos à defesa, em sua dimensão 

regional, e na utilização de “instrumentos de diagnóstico participativo” (UNASUL 

2014d). 

Mesmo que rápida, a indicação das atividades desenvolvidas pelo CEED já 

ilustra o esforço que se realizou, no âmbito do CDS, no sentido de criar espaços 

institucionais comprometido com estudos, com socialização de conhecimentos, com 

o estabelecimento de estratégias conjuntas em defesa e segurança. 

Nessa mesma direção pode ser lida a importância da criação da ESUDE – 

Escola – Escola Sul-Americana de Defesa. A ESUDE foi aprovada somente em 

2014 e criada em agosto daquele mesmo ano. Trata-se de um centro de “altos 

estudos”, criada com o objetivo de formar/capacitar civis e militares nas áreas de 

defesa e segurança regionais, tanto em nível político quanto em nível militar. 

Juntamente com o CEED, a ESUDE coloca-se como uma instituição comprometida 

com a formação e difusão de um pensamento estratégico de defesa e segurança na 

e para a América do Sul. 

As discussões sobre a criação de uma Escola Sul-Americana de Defesa, 

evidentemente, estiveram presentes nas discussões realizadas a partir do CDS 

desde sua criação, a partir do eixo formação e capacitação. A partir do ano de 2013, 

no entanto, essas discussões ganharam maior visibilidade, já numa perspectiva de 

efetivação do projeto de criação de uma Escola. A oitava Reunião da Instância 

Executiva do CDS, por exemplo, que ocorreu em maio de 2013, nos dias 16 e 17, 

em Lima, no Peru, colocou em sua pauta a discussão sobre a criação da ESUDE; 

mais especificamente, na discussão do Plano de Ação de 2013, aquela Instância 

registrou já encaminhamentos em relação àquela Escola: 

a) Os Países responsáveis por esta atividade apresentaram um informe 
a Instância Executiva em que destaca o seguinte: a Escola Sul-Americana 
de Defesa (ESUDE) é formada como um Centro de Altos Estudos 
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permanentes do CDS para a formação de diplomados e capacitação de 
civis e militares na área de Defesa e Segurança Regional; 
b) A ESUDE se projetará como um Centro de educação de alto nível 
para a formação de profissionais capacitados no desenvolvimento, análise, 
assessoramento, direção e planejamento da defesa e segurança regional, 
promovendo um pensamento estratégico comum; 
c) Se acordou um cronograma de Reuniões de Trabalho, às quais de 
convidará os Países membros do CDS para definir a proposta acadêmica 
da Escola, que se realizaria em Buenos Aires, na segunda semana de julho 
de 2013. A elaboração do Projeto do Estatuto da ESUDE se realizaria em 
Brasília na segunda semana de agosto; 
d) Finalmente, o Vice-Ministro da Defesa do Equador manifestou seu 
interesse de que Quito seja a sede permanente da ESUDE (UNASUL, 
2013d. Tradução própria). 

As reuniões que foram realizadas em 2013, de diferentes instâncias do CDS, 

assim, registram os trabalhos que estavam sendo realizados visando a criação da 

ESUDE. E, em agosto daquele ano, mais precisamente nos dias 01 e 02 e na cidade 

de Buenos Aires, na Argentina, as delegações da Argentina, do Brasil e do Equador 

se reuniram para definir uma Proposta Acadêmica da ESUDE. Os representantes de 

cada delegação tiveram avanços na definição das atividades acadêmicas, 

modalidades, destinatários, corpo docente, áreas de estudo, certificado, oferta 

acadêmica (inicial e complementar) da Escola Sul-Americana de Defesa (UNASUL, 

2013e). 

Há registros, também, de que em setembro de 2013 foi realizada a III Reunião 

de Trabalho para consolidar a Proposta de Criação da Escola Sul-Americana de 

Defesa (ESUDE). Aquela reunião foi realizada nos dias 19 e 20 de setembro de 

2013, na Escola Superior de Guerra, no Rio de Janeiro-Brasil, reunindo delegações 

da Argentina, da Bolívia, do Brasil, do Chile, do Equador, do Paraguai, do Peru, do 

Suriname, do Uruguai e da Venezuela. Foi acordado que as delegações iriam se 

reunir novamente em outubro, na cidade de Buenos Aires-Argentina, para avançar 

nessa proposta, que seria levada para a próxima reunião da Instância Executiva e, 

desta, para o Conselho de Ministros de Defesa (IDEM, 2013f). 

Em outubro, então, nos dias 16, 17 e 18, aconteceu a IV Reunião de Trabalho 

para consolidar a Proposta de Criação da Escola Sul-Americana de Defesa, na 

cidade de Buenos Aires-Argentina, na qual estiveram reunidas as delegações da 

Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e 

Venezuela (UNASUL, 2013g). 

As discussões em torno da criação da ESUDE teriam continuidade no ano de 

2014. Um ano em que a Instância Executiva do CDS se reuniu três vezes: nos dias 
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18 e 19 de fevereiro, na cidade de Paramaribo, no Suriname, em sua IX Reunião 

Ordinária; no dia 14 de agosto, na cidade Cartagena, na Colômbia, em sua X 

Reunião Ordinária; e nos dias 10 e 11 de dezembro, na cidade de Montevidéu, no 

Uruguai, em sua XI Reunião Ordinária. Na reunião realizada em agosto, em 

Cartagena, a Instância Executiva publicou uma Declaração, a “Declaração de 

Cartagena”, que, em linhas gerais, também registrou as ações que foram 

desenvolvidas durante o ano de 2014; naquela Declaração, então, a Instância 

Executiva aprovou o Estatuto da ESUDE: 

Declaração de Cartagena. 
As Ministras e os Ministros de Defesa dos Estados Membros da UNASUL, 
reunidos na cidade de Cartagena, no dia 15 de agosto de 2014 e com a 
participação da Secretaria Geral da UNASUL: 
Reafirmando que o irrestrito respeito à soberania, integridade e 
inviolabilidade territorial dos Estados, a não ingerência em assuntos interno, 
a autodeterminação dos povos e o pleno respeito aos direitos humanos são 
elementos essenciais da consolidação da visão compartilhada de defesa 
regional, segundo o Tratado Constitutivo da UNASAUL; 
Considerando a importância de consolidar a América do Sul como zona de 
paz por meio do diálogo e o consenso em matéria de defesa, segurança 
regional e cooperação; 
Tendo em conta o direito soberano que possui cada Estado para identificar 
suas próprias prioridades nacionais de defesa e definir suas ações para 
fazer frente a estas ameaças, conforme o seu ordenamento jurídico, 
respeitando o direito internacional; 
Convencidos de que as políticas de defesa são fatores centrais para a 
busca da estabilidade, do desenvolvimento e do bem-estar de nossos 
povos, a 
ACORDAM: 
1. Reconhecer os avanços alcançados do Plano de Ação 2014 e seu 

desenvolvimento sob o marco institucional da UNASUL, como uma 
eficiente ferramenta de planificação e um mecanismo de transcendência 
que tem permitido uma perspectiva estratégica no CDS, cumprindo os 
compromissos para a consolidação de Políticas de Defesa, a dinâmica 
de cooperação militar, ações humanitárias e operações de paz, a 
definição de políticas para alcançar o desenvolvimento da indústria da 
defesa sul-americana e o desenvolvimento de inciativas conjuntas de 
formação e capacitação. 

2. Reiterar a importância de cumprir cabalmente o Plano de Ação 2014, 
assim como trabalhar para a otimização dos resultados e 
racionalizações das atividades com vistas aos futuros planos de ação 
no marco dos eixos temáticos aprovados. 

3. Aprovar o Estatuto e Regulamento da Escola Sul-Americana de 
Defesa (ESUDE) e levar ao Conselho de Chanceleres a pertinente 
resolução para sua respectiva aprovação. 

4. Aprovar as Diretrizes Estratégicas da UNASUL para a construção 
progressiva e flexível de uma visão compartilhada de defesa regional, 
para ser apresentada na próxima Reunião Ordinária de Chefas e 
Chefes de Estado e Governo da UNASUL. 

5. Ratificar a importância e a necessidade de construir conceitos comuns, 
uma política em matéria de ciberdefesa, assim como exortar o alcance 
de avanços concretos ao Grupo de Trabalho de Ciberdefesa, em 
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concordância com o Grupo de Trabalho de Telecomunicações da 
COSIPLAN. 

6. Dar continuidade ao Grupo de Trabalho para avaliar maneiras de 
estabelecer a Comissão de Assessoramento do Conselho de Defesa 
Sul-Americano, de forma contínua. 

7. Celebrar a realização da Conferência “A defesa e os recursos naturais”. 
Realizada em Buenos Aires, e avaliar a criação de um Grupo de 
Trabalho a fim de considerar a defesa e proteção dos recursos naturais 
estratégicos. 

8. Reconhecer os avanços no cumprimento do Programa de 
Desenvolvimento da Aviação de Treinamento Básico Primário UNASUL, 
a fim de promover a integração e o desenvolvimento na indústria 
aeronáutica regional. Reiterando o convite aos Estados Membros para 
participar do mesmo. 

9. Reconhecer o trabalho do CEED e sua equipe de delegados, a 
qualidade [...] do trabalho realizado nas distintas linhas de trabalho do 
CEED, em particular o relacionado ao “Estudo Prospectivo América do 
Sul 2025” sobre defesa e recursos estratégicos na Região. 

10. Celebrar o desenvolvimento e o início da operação da Sala de 
Comunicação Regional do CEED, com seu correspondente Sistema de 
Vídeo Conferência e Telefonia IP entre os 12 Países membros do CDS, 
reconhecendo a importância que, em matéria de economia de tempo 
[...] implica este mecanismo de comunicação. 

11. Aprovar a publicação do primeiro “Registro Sul-Americano de Gastos 
Agregados em Defesa 2006-2010” por parte do CEED e aprovar o ato 
de lançamento que terá lugar na próxima reunião do CDS, no Uruguai 
[...] (UNASUL, 2014b. Tradução própria; grifos meus). 

A questão é que ainda em fevereiro de 2014 o Conselho de Ministros de 

Defesa do CDS aprovou a criação da ESUDE e, logo em seguida, em abril daquele 

ano, já ocorreu uma Reunião da ESUDE, visando a elaboração de seu Estatuto e de 

seu Regimento (UNASUL, 2014e). A partir do documento apresentado naquela 

Reunião, a “natureza” da ESUDE assim se define: 

A Escola Sul-Americana de Defesa (ESUDE) é um centro de altos estudos 
do Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS) de articulação das iniciativas 
nacionais e dos Estados Membros, para a formação e capacitação de civis 
e militares em matéria de defesa e segurança regionais de nível político-
estratégico (UNASUL, 2014e. Tradução própria). 

De acordo com o Estatuto da ESUDE, a mesma tem a “missão” de contribuir 

para a consolidação dos objetivos do CDS, em seu eixo formação e capacitação, 

contribuindo para “o avanço gradual de uma visão compartilhada em matéria de 

defesa e segurança”, fazendo parte de sua orientação estratégica: a contribuição 

para “a consolidação da América do Sul como uma zona de paz e de estabilidade 

democrática”, a “construção de uma identidade sul-americana em matéria de defesa 

que leve em conta as característica sub-regionais e nacionais” e “a geração de 
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consensos que fortaleçam a cooperação regional em matéria de defesa, com o fim 

de gerar um pensamento estratégico sul-americano” (UNASUL, 2014e). 

Fica claro, portanto, na orientação estratégica da ESUDE que, no âmbito do 

CDS, havia a preocupação com uma formação capaz de fortalecer a ideia de uma 

comunidade sul-americana de defesa e de segurança, decorrendo daí a 

necessidade de uma formação a partir da qual civis e militares pudessem se 

instrumentalizar, sob o ponto de vista do conhecimento, para ações conjuntas. 

Essas intenções ficam claras, também, nos objetivos da ESUDE, apresentados em 

seu Estatuto: 

Os objetivos gerais da ESUDE são: 
Formar e capacitar civis e militares em matéria de defesa e segurança 
regional. 
Contribuir para a geração de uma identidade sul-americana em matéria de 
defesa e segurança regional. 
Promover a compreensão da natureza, funções, objetivos e atividades da 
UNASUL e do CDS. 
Os objetivos específicos da ESUDE são: 
Contribuir para o intercâmbio entre especialistas e profissionais dos países 
da região. 
Promover o diálogo sobre conhecimentos teóricos e práticos nas temáticas 
e áreas de estudo que desenvolve a ESUDE. 
Propiciar a reflexão de temáticas estratégico-militares que permitam avança 
na construção de uma visão sul-americana em matéria de defesa e 
segurança regionais. 
Coordenar atividades e iniciativas com o CEED, a fim de fortalecer o 
trabalho do CDS. 
Difundir as atividades e investigações da ESUDE, do CEED e dos Centros 
de Estudos Estratégicos de defesa nacionais, a fim de promover um debate 
sobre os assuntos de defesa e segurança regionais (UNASUL, 2014e. 
Tradução própria). 

Esses objetivos traduziam as expectativas das diferentes delegações que 

participaram da construção do projeto de uma Escola de Defesa na UNASUL, uma 

instituição capaz de atender demandas específicas dos Países Membros, mas, 

também, a expectativa em torno da construção de visões compartilhadas sobre 

defesa e segurança regionais. Questões que ficaram explicitadas na I Reunião 

Extraordinária do Conselho Superior da Escola Sul-Americana de Defesa do CDS, 

realizada já no início de 2015. Contando com a participação da Argentina, Brasil, 

Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela, 

naquela reunião ficou definido que Antonio Jorge Ramalho da Rocha, representante 

do Brasil, assumiria a Secretaria Executiva da ESUDE (eleito por consenso). As 

delegações, após a eleição do Secretário Executivo, apresentaram suas 
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expectativas em relação às ações da Escola Superior de Defesa: - a Argentina 

sugeriu que a Escola trabalhe com uma “doutrina que tenha relação com a paz, com 

a integração e com a identidade sul-americana”; sugeriu que o novo Secretário 

conciliasse “a aula e o quartel”, pensando, ao mesmo tempo, a educação militar e a 

formação de civis para a defesa. Por fim, sugeriu, ainda, a construção de um olhar 

sobre o mundo a partir da perspectiva da América do Sul e sinalizou que a 

ciberdefesa e a questão dos recursos naturais também devessem ser integradas 

entre as questões tratadas na Escola. Sugeriu, ainda, que as Malvinas fossem 

colocadas como tema para estudo; - o Chile desejou que a Escola seja altamente 

especializada em temas de segurança e de outros temas, tais como a ciberdefesa, a 

cooperação em desastres naturais, a integração de minorias étnicas e sexuais. 

Anunciou que o Chile estava organizando cursos de formação sobre desastres 

naturais e integração de gênero, minorias étnicas e sexuais; - o Uruguai sugeriu que 

a Escola organizasse suas atividades de forma atenta ao Plano de Ação 

desenvolvido pelo CDS; - o Peru sugeriu que o currículo da Escola contemplasse 

temas relacionados ao Direito Internacional Humanitário e Direitos Humanos; - o 

Equador sugeriu que se observasse os cursos já oferecidos pelo CDS, de modo que 

os mesmos não se tornem cursos dispersos ou sobrepostos; - a Bolívia expressou a 

esperança de que os objetivos do CDS sejam cumpridos, destacando, dentre eles, a 

construção da América do Sul como uma zona de paz; - a Venezuela mencionou 

que seu País tem a esperança de que a Escola se transforme num centro 

especializado e unificador dos povos sul-americanos. Propôs os seguintes cursos: 

geopolítica da energia e geopolítica da biodiversidade; - a Colômbia colocou que a 

Escola se tornará um centro de formação se cada País conseguir colocar suas 

propostas em execução. Seu País, afirmou, tinha o interesse de sugerir cursos de 

formação (UNASUL 2015b). 

Através da ESUDE e do CEED, portanto, o CDS alcançou uma estrutura de 

formação e de capacitação importante não somente para a formação de civis e 

militares no campo da defesa e segurança regionais, mas, acima de tudo, visando 

construir uma massa crítica capaz de pensar e articular um projeto estratégico de 

defesa e de segurança para a América do Sul, capaz de, sem desconsiderar as 

especificidades sub-regionais e nacionais, impulsionar uma visão sul-americana de 

defesa. 
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5.3 O Processo de Qualificação das “Questões de Defesa e de Segurança” no 

Âmbito do Conselho de Defesa Sul-Americano 

A apresentação que foi realizada no item 5.1 dos Planos Anuais de Ação do 

Conselho de Defesa Sul-Americano, inclusive pela capacidade crescente de 

realização das atividades planejadas, já indicou quais foram as questões que 

mobilizaram os Países membros da UNASUL, no período analisado, quando 

discutiram questões relacionadas à defesa e segurança regionais. 

Claro que a apresentação realizada não permite, ainda, nem uma 

compreensão da riqueza das discussões e das ações realizadas durante o período 

analisado, muito menos dos pressupostos, diferentes visões, controvérsias que 

estiveram presentes principalmente nas discussões “conceituais” em torno da 

temática defesa e segurança. A “qualificação” do que é segurança/defesa, portanto, 

é uma questão importante e que, nesse sentido, precisa ser melhor definida. Antes 

dessa análise, porém, é importante destacar algumas ações que, no conjunto 

daquelas que foram realizadas durante o período de análise, aparecem com maior 

ênfase, expressando de forma mais significativa os avanços que foram alcançados 

pelo CDS no período analisado. 

Uma dessas questões que aparecem com maior evidência nos trabalhos 

desenvolvidos pelo CDS está relacionada com a definição de “procedimentos de 

aplicação de medidas de fomento da confiança e segurança”. A discussão desse 

tema aparece nas reuniões da Instância Executiva do CDS ainda em 2010. Na 

primeira reunião da Instância Executiva realizada naquele ano (sua segunda reunião 

ordinária, desde a sua criação), realizada em janeiro, na cidade de Manta (Equador), 

discutiu seis pontos: a) análise da situação do Haiti; b) a proposta de procedimentos 

de aplicação de medidas de fomento da confiança e segurança; c) Protocolo de Paz, 

Segurança e Cooperação na UNASUL; d) análise do documento “Estratégia Sul-

Americana, Livro Branco do Comando de Mobilidade Aérea”; e) análise do projeto de 

Estatuto do Centro de Estudos Estratégicos; f) Informe sobre os avanços no Plano 

de Ação 2009 (UNASUL, 2010b). 

Importante destacar que a pauta daquela primeira reunião anual da Instância 

Executiva do CDS expressa as preocupações principais que ocuparam as 

representações dos Estados membros da UNASUL no que diz respeito à temática 

defesa e segurança durante todo o ano de 2010. Tanto a terceira reunião ordinária 



151 
�

quanto a reunião extraordinária, realizadas pela Instância Executiva do CDS naquele 

ano, tiveram como pauta as questões já indicadas no início do ano. 

A discussão de uma proposta de procedimentos de aplicação de medidas de 

fomento da confiança e segurança ocorreu ao longo do ano e foi objeto de diferentes 

controvérsias, nem todas explicitadas pelos documentos que registram o trabalho 

realizado naquele ano. Já na reunião de janeiro, a ata registra discordâncias entre 

as delegações presentes, o que levou à decisão de criação de um GT, para 

aprofundar a discussão e dar sugestões/recomendações ao processo decisório, tal 

como registrado na Ata: 

Se propõe que as propostas e procedimentos de aplicação das Medidas de 
Fomento da Confiança e Segurança, que foram trabalhadas durante a II 
Reunião da Instância Executiva [...] sejam tratadas por um Grupo de 
Trabalho específico que formule sugestões e recomendações, segundo o 
que dispõe o Artigo 10 do Estatuto do Conselho de Defesa Sul-Americano, 
conclusões que serão apresentadas à Instância Executiva [...] (UNASUL, 
2010b. Tradução própria). 

Na verdade, a discussão realizada durante o ano de 2010 sobre procedimentos 

de aplicação de medidas de fomento da confiança e segurança já era resultado de 

um debate realizado durante o ano de 2009 e que, ao final daquele ano, estabeleceu 

uma proposta de “mecanismo de Medidas de Fomento da Confiança e Segurança”, 

tal como atesta a Resolução da “reunião extraordinária dos ministros de relações 

exteriores e de defesa da UNASUL”, construída em reuniões que foram realizadas 

nos dias 15 de setembro e 27 de novembro de 2009 (UNASUL 2009c). 

Aquela Resolução apresentou um conjunto de propostas de “Medidas de 

Fomento da Confiança” entre os Estados membros da UNASUL: a) intercâmbio de 

informação e transparência quanto ao sistema de defesa e aos gastos com defesa; 

b) atividades militares intrarregionais e extrarregionais; c) medidas no âmbito da 

segurança; d) sobre garantias; e) sobre cumprimento e verificação. Além disso, 

tratou do “problema mundial das drogas” e definiu disposições finais e transitórias 

(IDEM, Ibid.). Pela importância daquela Resolução para os fins da presente 

dissertação, cabe o registro de algumas propostas elencadas, que posteriormente 

seriam objeto de discussão, mas, também, de aprovação no âmbito do CDS. 

Em relação ao intercâmbio de informações e transparência, a Resolução de 

2009 mostra intenções de que os Estados membros da UNASUL pudessem não 

somente criar mecanismos de informação sobre sistemas nacionais de defesa e de 
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gastos com defesa, mas, também, que pudessem adotar uma atitude de 

transparência, numa perspectiva de construção de uma comunidade de segurança 

baseada na confiança, na transparência e na ação conjunta nas áreas de defesa e 

segurança regionais. 

Quanto às atividades militares intrarregionais e extrarregionais, a Resolução de 

2009 sugere aos Países membros: a notificação, com antecipação, dos Países 

membros limítrofes e da UNASUL, em caso de qualquer manobra ou exercício militar 

realizados nas zonas de fronteira; a notificação dos exercícios militares realizados 

com outros Países da UNASUL ou com Países extrarregionais; no caso de 

realização de exercícios militares, o convite a observadores militares dos Países da 

UNASUL, para acompanhamento dos exercícios; o estabelecimento de mecanismos 

de comunicação entre as forças militares de fronteira, visando coordenar e informar 

suas atividades (UNASUL 2009c). 

Quanto às medidas no âmbito da segurança, a Resolução de 2009 propôs um 

conjunto de ações, dentre as quais: o aumento da eficiência do controle e vigilância 

em zonas de fronteira, com a prevenção e a repressão de ilícitos transnacionais; 

colaboração visando o controle e a repressão de casos de desvios, contrabando e 

usos ilegais de armas; ações visando prevenir e impedir a presença de ações de 

grupos armados à margem da lei; não apoiar pessoas, organizações, instituições 

vinculadas ao terrorismo; compromisso com a democracia e os direitos humanos, tal 

como indica a seguinte passagem: 

Os Países membros da UNASUL reafirmam seu compromisso 
inquebrantável com o fortalecimento da democracia e a defesa dos direitos 
humanos e, nesse sentido, reiteram seu mais veemente repúdio a toda 
ruptura da ordem constitucional democrática e qualquer intento de golpes 
de estado, assim como seu compromisso de não proporcionar nenhum tipo 
de apoio a organizações ou pessoas que participem de golpes de estado, 
negando acolhida aos que colaborem, financiem, planifiquem ou cometam, 
e oferecendo cooperação judicial para que respondam por seus atos, em 
conformidade com o Direito Internacional e a legislação nacional aplicável. 
Também reiteram sua determinação de não reconhecer governos surgidos 
de golpes de Estado ou que alterem a ordem constitucional (UNASUL, 
2009c. Tradução própria). 

Em relação às garantias, a Resolução de 2009 sugere: a proibição, entre os 

Estados membros da UNASUL, do uso ou a ameaça do uso da força, assim como 

qualquer tipo de agressão militar; que se garanta que a América do Sul se 

conservará enquanto uma zona livre de armas nucleares, sendo a tecnologia nuclear 
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utilizada estritamente para fins pacíficos; que os acordos de cooperação em matéria 

de defesa, celebrados entre os Estados membros da UNASUL, incluam uma 

cláusula expressa que assegure o respeito aos princípios da igualdade soberana 

dos Estados, da integridade e inviolabilidade territorial e da não intervenção nos 

assuntos internos dos Estados (UNASUL 2009c). 

Quanto ao cumprimento e verificação, a Resolução de 2009 sugere a criação 

de mecanismos voluntários de visitas a instalações militares, com “o objetivo de 

promover o intercâmbio de informações e de experiências” no que diz respeito a 

estratégias, métodos e políticas de controle de fronteiras, mas, também, programas 

de contatos e cooperação militar (UNASUL 2009c). 

Destaque-se, por fim, duas outras questões presentes na Resolução de 2009, 

a primeira relacionada à importância atribuída ao CDS na elaboração de um 

Protocolo de Paz, Segurança e Cooperação na UNASUL e a segunda a importância 

atribuída pelos Países membros da UNASUL ao diálogo com os Estados Unidos 

“sobre questões estratégicas, de defesa, de paz, seguridade e desenvolvimento” 

(UNASUL 2009c). Quanto à primeira, vale o registro do texto da Resolução: 

Acordaram encarregar ao Conselho de Defesa Sul-Americano a elaboração 
de um Protocolo de Paz, Segurança e Cooperação na UNASUL, que 
constitua, ademais, uma Arquitetura de Segurança Sul-Americana e sirva de 
Código de Conduta para a região. Dito instrumento deverá contemplar a 
promoção de medidas de fomento da confiança, as políticas de 
transparência em aspectos de defesa e segurança, incluindo os gastos de 
defesa, a rejeição à ameaça ou uso da força e o respeito à integridade 
territorial e à soberania de cada um dos Países Membros da UNASUL, a 
não intervenção em assuntos internos e a solução de qualquer controvérsia 
por meios pacíficos [...] (UNASUL 2009c. Tradução própria). 

Como indicado anteriormente, aquela Resolução de 2009 definiu as bases da 

discussão que ocorreu no ano de 2010 sobre Medidas de Fomento da Confiança” 

entre os Estados membros da UNASUL que, então, foi aprovada II Reunião 

Ordinária do Conselho de Defesa Sul-Americano, realizada nos dias 06 e 07 de maio 

de 2010, em Guayaquil, no Equador. Aquela Reunião publicou uma Declaração 

(“Declaração de Guayaquil”), através da qual as Ministras e os Ministros de Defesa 

dos Estados membros da UNASUL, além da reafirmação de princípios da UNASUL, 

tornaram públicas importantes decisões sobre temas que, naquele período, estavam 

sendo discutidos no âmbito do CDS. Pela importância da Declaração, apresenta-se 

a mesma na íntegra: 
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DECLARAÇÃO DE GUAYAQUIL 
6 e 7 de maio de 2010 

A Ministra e os Ministros de Defesa participantes da II Reunião Ordinária do 
Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS), reunidos na cidade de 
Guayaquil nos dias 6 e 7 de maio de 2010. 
Reiteram sua decisão de contribuir para o fortalecimento da paz na região, 
através de diálogo e da cooperação; 
Reafirmam que o irrestrito respeito à soberania, integridade e inviolabilidade 
territorial dos Estados, a não ingerência em assuntos internos e a 
autodeterminação dos povos, são essenciais para consolidar a integração 
regional; 
Convencidos de que as medidas de fomento da confiança e segurança 
promove o entendimento entre os Estados, e fortalecem a estabilidade 
regional; 
Decididos a fomentar a construção de uma visão compartilhada em matéria 
de defesa; 
ACORDAM: 
Aprovar o conjunto de procedimentos de aplicação para as Medidas de 
Fomento da Confiança e Segurança [...]. 
Remeter ao Conselho de Ministros de Relações Exteriores o acordado 
sobre as medidas no âmbito da Segurança, número III b, relativo aos 
sistemas nacionais de marcação e rastreamento de armas; III c, referente 
às medidas para prevenir e impedir a ação de grupos armados à margem 
da lei; e III d, relativa aos compromissos frente à luta contra o terrorismo, a 
fim de que avaliem e identifiquem os órgãos e instâncias competentes para 
efeitos de sua implementação, seguimento e avaliação [...]. 
Transmitir ao Conselho de Ministros de Relações Exteriores a proposta do 
procedimento sobre a medida III e, relativa à prevenção, cooperação e 
sanção de toda ruptura de ordem constitucional, para sua consideração e 
com o fim de que se avalie e se identifique a instância competente para 
efeitos de sua implementação, seguimento e avaliação. 
Aprovar o Estatuto do Centro de Estudos Estratégicos da Defesa, como 
instância para a geração de conhecimento e difusão de pensamento 
estratégico sul-americano em matéria de defesa e segurança (UNASUL, 
2010c. Tradução própria). 

A aprovação do conjunto de procedimentos de aplicação para as medidas de 

fomento da confiança e segurança no âmbito do UNASUL não encerrou a discussão 

em 2010 e, nos anos posteriores, é possível observar momentos de discussão sobre 

a temática, de modo geral numa perspectiva de ajustes ao documento inicial 

aprovado. Assim, por exemplo, ao longo do ano de 2011 as reuniões registram 

ajustes que estavam sendo realizados num documento inicial construído ainda 

durante o ano de 2010; em novembro de 2011, na I Reunião Extraordinária do 

Conselho de Defesa Sul-Americano e II Declaração de Lima, os Estados membros 

assim se manifestaram sobre os trabalhos realizados no ano de 2011 sobre essa 

temática: 

Expressar a satisfação pelos avanços na implementação dos procedimentos 
de aplicação para as Medidas de Fomento da Confiança e Segurança, com 
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o convencimento de que o cumprimento das mesmas promove uma melhor 
conhecimento e identificação das capacidades da região a fim de consolidar 
a América do Sul como uma Zona de Paz [...] (UNASUL, 2011b. Tradução 
própria). 

Um segundo tema de grande importância na discussão estabelecida no âmbito 

do CDS no período analisado, que mobilizou um trabalho de construção 

principalmente até o ano de 2012, está relacionado ao projeto de definição da 

América do Sul como uma “Zona de Paz”. A discussão sobre esse tema esteve na 

pauta do CDS desde sua criação, ainda que estivesse presente nas discussões 

anteriores que resultaram na criação da UNASUL. Atas dos anos 2009 e 2010 

registram preocupações com a temática, inclusive da criação de um GT encarregado 

pela discussão e formulação de um Protocolo de Paz para a UNASUL. 

Durante o ano de 2011, os registros dos trabalhos realizados pelo GT 

encarregado pela discussão e elaboração de um Protocolo de Paz aumentam. As 

reuniões da Instância Executiva registram informes do referido GT sobre o 

andamento dos trabalhos, indicando que, ao final de 2011, ainda estavam sendo 

discutidos aspectos conceituais, bem como questões relacionadas à natureza 

jurídica do Protocolo e ao modo em que o mesmo seria inserido na estrutura 

normativa da UNASUL (UNASUL, 2011d). Essas discussões estão registradas na 

Ata da IV Reunião do GT encarregado pela elaboração do Protocolo de Paz, que foi 

realizada em julho de 2011, em Quito, no Peru (UNASUL, 2011d), retratando um 

momento em que, ainda, as delegações estavam apresentando propostas 

diferenciadas, de modo geral articuladas a partir de preocupações específicas (de 

questões internas aos Países) e preocupações mais gerais. A parte da Ata que 

registra a manifestação da Delegação brasileira é ilustrativa: 

A delegação do Brasil acredita que é preciso ter uma aproximação aberta. 
Concorda com as preocupações apresentadas pelo Chile e pelo Equador, 
pois contata a existência de novas ameaças que devem ser incluídas no 
debate. Também concorda com a preocupação da Venezuela no que diz 
respeito à importância de se considerar a existência de ameaças 
interestatais, afirmando que continuará trabalhando para a inclusão dessas 
duas dimensões no Protocolo. Por exemplo, as grandes ameaças se 
expressam por um lado no narcotráfico, no crime organizado, na falta de 
políticas inclusivas por parte dos Estados, e, por outro lado, em 
componentes alheios à Região como é o caso das bases estrangeiras. 
Concordou com a delegação do Peru em não estender a dimensões muito 
distantes o debate, enfatizando-se aquelas situações que requerem 
presença militar [...]. Frisou a necessidade de pensar a região de uma forma 
mais ampla, no contexto de um mundo em transição [...] (UNASUL, 2011d. 
Tradução própria). 
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As discussões se estenderam até o ano de 2012 quando, então, foi assinada 

uma “Declaração sobre a América do Sul como uma Zona de Paz” (UNASUL, 

2012c), já apresentada nesta Dissertação, quando da análise do processo histórico 

de constituição da UNASUL (item 4.2.2, p. 117). 

A primeira questão, nesse sentido, expressiva das discussões e, mesmo, das 

discordâncias que se apresentaram ao longo da discussão sobre esse tema, 

aparece na própria designação do documento final: não mais um Protocolo de Paz, 

mas uma Declaração sobre a América Latina como uma Zona de Paz. Embora 

expresse diferentes significados, um Protocolo pode ser considerado como um: 

[...] tratado secundário, atrelado a um tratado principal. Vem para 
complementar o tratado principal, implementar algumas de suas cláusulas, 
corrigir os rumos do tratado original para alcançar o objetivo proposto pelos 
países envolvidos [...] (BARROS, 2017, s/d). 

Ou seja, um Protocolo, como complemento de um Tratado, tem uma 

normatividade que resulta aos signatários um grau mínimo de comprometimento, 

mesmo que esse comprometimento sinalize um “início de compromisso”. Ainda que 

não tenha a importância de um Tratado, que é expressão do fator obrigacional ao 

qual os Signatários se propõem a submeter, um Protocolo insere-se nessa linha de 

obrigatoriedade indicada por um Protocolo. 

Já uma Declaração é um “documento cujos signatários (os legítimos 

representantes dos governos) expressam sua concordância com as metas, objetivos 

e princípios nele estabelecidos (BRASIL, 2001, p. 333, APUD GOIO, 2011), 

diferentemente, portanto, dos Tratados que são acordos em que os Signatários têm 

o poder “de obrigar legalmente os Estados (ou partes) que os ratificam” (BRASIL, 

2001, p. 333, APUD GOIO, 2011). 

Nesse sentido, a natureza jurídica alcançada em 2012, nas ações que os 

Países Membros estabeleciam visando a constituição da América do Sul como uma 

Zona de Paz, expressa as dificuldades, controvérsias e discordâncias quanto aos 

princípios e orientações no campo da defesa e segurança. Em função disso, a 

Declaração de 2012 expressou orientações gerais, o propósito de preservação de 

uma Zona de Paz na América do Sul através do respeito aos “princípios e normas do 

direito internacional”, o propósito de “fortalecer as Medidas de Fomento da 
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Confiança e Seguridade”, a intenção de promover uma cultura de paz na Região, o 

“impulso” no sentido de estabelecer a América Latina como uma Zona Livre de 

Minas Antipessoais” e, por fim, um “chamado” para que os Países membros 

continuassem, “no marco do Conselho de Defesa de Segurança Sul-Americano a 

negociação de um Protocolo de Paz, Segurança e Cooperação” (UNASUL, 2012c). 

Lado a lado às discussões sobre um Protocolo de Paz da UNASUL e a 

definição de procedimentos de medida de fomento à confiança e segurança no 

âmbito da UNASUL, um tema de central importância, que aparece com maior 

evidência a partir de 2011, está vinculado aos “enfoques conceituais de defesa, 

riscos e ameaças à Região” e que, afinal, permitem uma compreensão mais clara de 

como questões de segurança e de defesa foram assim qualificadas nos debates 

estabelecidos a partir do CDS. 

Esse tema foi objeto de estudo, de reflexões e de definições em diferentes 

seminários realizados pelo CDS no período. Em 2011, por exemplo, foi realizado, 

entre os dias 06 e 08 de setembro, na cidade de Caracas, Venezuela, o II Seminário 

Sul-Americano “Visão de Enfoques Conceituais de Defesa, Riscos e Ameaças à 

Região – Conselho de Defesa Sul Americano UNASUL”. Os trabalhos daquele 

Seminário foram organizados em duas mesas, sendo a primeira responsável pela 

discussão sobre “caracterização da realidade em matéria de segurança e defesa 

regional: ameaças e riscos”, e a segunda responsável pela discussão sobre 

“construção conceitual da segurança e defesa regional”. Os documentos que 

registram essas discussões são dois, para cada uma das mesas: relatório dos 

Trabalhos realizados e elementos coincidentes da mesa em torno da temática 

discutida. 

No que diz respeito à “construção conceitual da segurança e defesa regional”, 

o documento que registra os elementos coincidentes da mesa de trabalho apresenta 

a construção conceitual tanto de segurança regional quanto de defesa regional. Em 

relação à segurança regional, o documento registra: 

Estado de situação livre de riscos e ameaças de qualquer natureza, que os 
Países da região procuram alcançar mediante a confiança mútua, produto 
da implementação de políticas integrais orientadas ao fortalecimento da 
transparência, cooperação, respeito irrestrito aos direitos humanos e às 
instituições democráticas, para a preservação da soberania, integridade 
territorial e independência dos Estados, e a consecução da paz permanente 
na região sul-americana (UNASUL, 2011e. Tradução própria). 
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Importante registar que a definição de segurança regional não obteve consenso 

entre as delegações presentes no Seminário. No documento que registra os 

elementos coincidentes observa-se que a delegação brasileira manifestou 

descontentamento em relação às definições. Esse descontentamento fica ainda 

mais explícito no documento que relata os trabalhos da mesa, onde se observa que 

Brasil, Colômbia e Suriname posicionaram não concordaram com a redação final do 

conceito de segurança regional: 

Depois de um denso debate em torno de uma proposta de definição do 
termo “segurança regional” apresentada pela Venezuela, e após a validação 
dos elementos conceituais submetidos à consideração das delegações, se 
acordou, sem o consenso de Brasil, Colômbia e Suriname [...] (UNASUL, 
2011f. Tradução própria). 

Em relação à defesa regional, o documento registra a seguinte redação, que 

obteve consenso entre as delegações presentes: 

No marco do estabelecido no Estatuto do Conselho de Defesa Sul-
Americano, a Defesa Regional é entendida como a série de medidas, 
ações, métodos e sistemas que os Estados Nacionais da Região Sul-
Americana assumem e coordenam em forma de cooperação e interrelação, 
para alcançar e manter as condições de segurança regional (UNASUL, 
2011f. Tradução própria). 

Já no que diz respeito à discussão sobre “caracterização da realidade em 

matéria de segurança e defesa regional: ameaças e riscos”, as delegações 

presentes chegaram a acordos sobre as definições de “ameaça regional” e “riscos 

regionais”, não sem antes travarem um debate onde diferentes tipos de discordância 

ficaram explicitadas (como, por exemplo, a demanda da delegação do Paraguai, de 

introduzir no conceito de ameaças também as “ameaças naturais”): 

AMEAÇA REGIONAL: ação de qualquer natureza realizada, provocada ou 
anunciada por um eventual adversário que tem a vontade, capacidade e 
intencionalidade de afetar os interesses e a segurança regionais. 
RISCO REGIONAL: todos os fatores prováveis com capacidade e 
potencialidade manifesta de afetar a segurança regional. (UNASUL, 2011g. 
Tradução própria; grifo no original). 

O debate estabelecido em torno desses dois conceitos também levou as 

delegações a definição de um conjunto de riscos e ameaças regionais, que foram 

identificados não numa perspectiva de construção de consensos, mas, antes, como 
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expressões das visões nacionais que se colocaram na discussão. Dessa forma, os 

documentos que relatam as discussões realizadas elencam um conjunto de riscos e 

ameaças, com os posicionamentos de cada País membro da UNASUL, como está 

indicado nos quadros apresentados a seguir (Quadros 02 e 03): 

Quadro 3: Ameaças Regionais, conforme posicionamento das 

delegações presentes no II Seminário “Visões de Enfoques Conceituais de 

Defesa, Riscos e Ameaças à Região” 

Ameaças Posicionamento de cada País
Crime organizado transnacional e delitos 
conexos (narcotráfico, tráfico ilícito de armas, 
tráfico de pessoas, assassinato 
encomendado, lavagem de dinheiro, 
contrabando de recursos naturais).  
Proponente: Equador. 

Apoiam: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, 
Equador, Paraguai, Peru, Suriname, 
Venezuela. 

Não apoia: Brasil. 

Pré-posicionamento e projeção de potências 
militares extrarregionais na Região.  
Proponente: Venezuela. 

Apoiam: Argentina, Bolívia, Chile, Equador, 
Paraguai, Peru, Suriname e Venezuela.  
Não apoiam: Brasil e Colômbia. 

Grupos armados à margem da lei. 
Proponente: Equador. 

Apoiam: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, 
Equador, Paraguai, Peru e Suriname. 
Não apoiam: Brasil e Venezuela. 

Intenção manifesta de expansão, domínio ou 
conquista por parte de qualquer tipo de 
atores.  
Proponente: Colômbia. 

Apoiam: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, 
Equador, Paraguai, Peru, Suriname e 
Venezuela. 
Não apoia: Brasil. 

Guerra cibernética ou informática no âmbito 
da defesa regional. 
Proponente: Venezuela. 

Apoiam: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, 
Equador, Paraguai, Peru, Suriname e 
Venezuela. 
Não apoia: Brasil. 

Afetação da estabilidade e do crescimento 
econômico da Região por impactos das 
crises em Países extrarregionais. 
Proponente: Venezuela. 

Apoia: Venezuela. 
Não apoiam: Argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e 
Suriname. 

Limitada identidade regional e sentimento de 
pertencimento. 
Proponente: Venezuela. 

Apoia: Venezuela. 
Não apoiam: Argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e 
Suriname. 

Trânsito ilegal de meios aéreos, marítimos e 
terrestres. 
Proponente: Argentina. 

Apoiam: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, 
Paraguai, Peru e Suriname. 
Não apoiam: Brasil, Equador, Venezuela. 

Pressão e interesses extrarregionais para o 
controle dos recursos naturais da região. 
Proponente: Venezuela. 

Apoiam: Argentina, Bolívia, Paraguai, Peru, 
Suriname e Venezuela. 
Não apoiam: Brasil, Chile e Colômbia. 

Fonte: UNASUL, 2011g. Tradução própria. 
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Quadro 4: Riscos Regionais, conforme posicionamento das delegações 

presentes no II Seminário “Visões de Enfoques Conceituais de Defesa, Riscos 

e Ameaças à Região” 

Ameaças Posicionamento de cada País
Desastres naturais e humanos. 
Proponentes: Argentina e Equador. 

Apoiam: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, 
Equador, Paraguai, Peru, Suriname, 
Venezuela. 
Não apoia: Brasil. 

Limitada capacidade tecnológica militar dos 
Países da Região. 
Proponente: Venezuela. 

Apoiam: Argentina, Bolívia, Paraguai, 
Suriname e Venezuela.  
Não apoiam: Brasil, Chile, Colômbia, 
Equador e Peru. 

Fonte: UNASUL, 2011g. Tradução própria. 

Como indicado, os dois quadros não indicam consensos. Destaque-se, 

também, que a delegação brasileira não apoiou nenhuma das proposições. De 

acordo com o documento que relata os trabalhos que resultaram nesses dois 

quadros, a delegação brasileira defendeu que, em matéria de identificação de riscos 

e de ameaças, o CDS tinha competências específicas sobre temas de defesa, do 

que resultava que não poderia abordar temas para os quais não tinha mandato 

(como, por exemplo, a segurança pública, incluindo o crime organizado e o 

narcotráfico) (UNASUL, 2011g). 

O registro do debate sobre essa controvérsia é muito importante para um 

entendimento dos diferentes posicionamentos que se colocaram. A delegação do 

Chile, por exemplo, defendeu que os riscos e as ameaças deveriam ser tratados 

desde uma perspectiva da defesa. A delegação da Venezuela defendeu o 

tratamento do crime organizado como riscos e ameaças, enfatizando, ainda, a 

importância do conhecimento de riscos e ameaças numa política de defesa regional. 

A delegação do Paraguai, concordando com os posicionamentos da delegação da 

Venezuela, destacou que o conhecimento de riscos e ameaças regionais não 

necessariamente implicariam a necessidade do CDS atuar sobre os mesmos 

(UNASUL, 2011g). 

Ao final, então, o relato dos trabalhos realizados contemplou as discordâncias, 

em especial da delegação brasileira, construindo-se uma tabela de riscos e ameaças 

que expressaram a diversidade de visões nacionais, sem expressarem, no entanto, 

instrumentos de aplicação nacional, nem objetos de tratamento do CDS (UNASUL, 

2011g). 
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Os resultados desse Seminário, com a discordância da delegação brasileira e 

as diferentes posições das delegações dos Países Membros da UNASUL, são 

expressivos, além das divergências existentes, de um processo de discussão que 

priorizou a construção de consensos e que, em última instância, apresentou 

dificuldades no avanço de determinações legais, com caráter normativo e capaz de 

se estender como condicionalidades para as ações dos Estados nacionais, membros 

da UNASUL. As definições que alcançaram consensos, nesse sentido, tiveram 

caráter mais generalista, como podem ser colocados os exemplos das definições 

(apresentadas neste Seminário analisado) sobre segurança regional, defesa 

regional, ameaça regional, risco regional. Quando as discussões alcançavam 

questões mais específicas, muitas delas vinculadas a interesses e realidades 

específicas de algum ou de alguns dos Países Membros, então a dificuldade de 

consenso se intensificava, ficando as decisões subordinadas aos pressupostos que, 

em última instância, afirmaram intenções, “sem instrumentos de aplicação nacional”. 

E é a partir desse importante limite que podem ser identificados temas que 

mobilizaram discussões ao longo do período analisado, indicando temas de grande 

alcance entre os Países Membros, definidores, portanto, de temas mobilizadores no 

campo da defesa e da segurança. 

Temas como, por exemplo, o narcotráfico, que provocou, na Primeira Reunião 

de Ministras e Ministros de Defesa do CDS, realizada em março de 2009 na cidade 

Santiago do Chile, uma “Declaração Anexa”, na qual:

A Ministra e os Ministros de Defesa, presentes na Primeira Reunião do 
Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS) da União das Nações Sul-
Americanas (UNASUL), acordam manifestar a preocupação comum com as 
ações do narcotráfico e solicitam às respectivas de nossos governos, 
impulsionar, no marco da UNASUL, a articulação de iniciativas concertadas 
para combater esse flagelo (UNASUL, 2009b. Tradução própria). 

Um tema que, ao longo do período de análise, foi relacionado, em especial 

pelas delegações da Colômbia, ao crime organizado transnacional, um País, aliás, 

que, nessa direção, defendeu que o CDS colocasse esse tema como uma ameaça à 

segurança regional. Importante destacar que, em 2012, mais especificamente no dia 

16 de fevereiro, na cidade de Bogotá (Colômbia), em reunião preparatória para a 

Reunião de Ministros da Defesa, Justiça, Interior e Relações Exteriores da UNASUL, 
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o tema do crime organizado esteve presente, definindo-se alguns indicativos de 

atuação sobre o tema, tal como segue: 

a) Reconheceram a importância de incluir o tratamento da temática do 
Crime Organizado Transnacional no quadro da UNASUL, com vistas a obter 
soluções próprias a nível regional, dada a inexistência de uma instância 
regional que aborde essa problemática; 
b) Destacaram a necessidade de habilitar no seio da UNASUL uma 
instância setorial de cooperação em matéria de segurança pública e luta 
contra o Crime Organizado Transnacional em todas as suas manifestações; 
c) Reconheceram a importância de contar com uma instância setorial 
especializada dentro da estrutura institucional da UNASUL para enfrentar a 
problemática do Crime Organizado Transnacional e as questões 
pertencentes a segurança pública, para o qual se debateram as seguintes 
alternativas apresentadas no informe: 
- Criação de um Conselho Sul-Americano de Segurança Pública e luta 
contra a Crime Organizado Transnacional; 
- Transformação do atual Conselho Sul-Americano sobre o Problema 
Mundial das Drogas, na instância institucional da UNASUL que atenda 
todos os delitos transnacionais e as questões relativas à segurança pública 
dos Estados Membros (UNASUL, 2012i. Tradução própria). 

Outro tema que, também no ano de 2012, aparece com visibilidade é a questão 

do terrorismo. Naquele ano, em novembro, as Chefas e Chefes de Estado e de 

Governo da UNASUL fizeram um “comunicado especial de apoio à luta contra o 

terrorismo em todas as suas formas de manifestação”, tal como segue: 

As Chefas e Chefes de Estado e de Governo da União das Nações Sul-
Americanas – UNASUL, 
1) Reiteram a sua mais enérgica condenação do terrorismo em todas 
suas formas e manifestações, por considerá-lo criminoso e injustificável, sob 
qualquer circunstância, onde quer e por quem for cometido, e porque 
constitui uma grave ameaça à paz e segurança internacionais, bem como a 
instituições e valores democráticos; 
2) Reafirmam seu compromisso com a Estratégia Global Antiterrorista 
das Nações Unidas adotada em setembro de 2006, atualizado em 2008 e 
2010, e reiteram a sua determinação em implementar os princípios 
estabelecidos na Estratégia e desenvolver todas as medidas nela previstas, 
pela via mais eficaz para acabar com a ameaça do terrorismo e garantir o 
pleno respeito ao Estado de direito e respeito pelos direitos humanos; 
3) Concordam em continuar a apoiar os esforços das Nações Unidas 
com vista à celebração de uma convenção abrangente sobre terrorismo 
internacional; 
4) Expressam sua solidariedade com as vítimas e parentes das vítimas 
do terrorismo em todas as suas formas e manifestações; 
5) Reiteram sua vontade de reforçar, se necessário, a sua legislação e 
medidas para prevenir e combater a preparar, organizar, instigar, facilitando, 
financiamento, incentivo ou tolerância de atividades terroristas; 
6) Também expressam preocupação com atos de instigação ou apologia 
à terrorismo; 
7) Reafirmam a necessidade imperiosa de evitar a impunidade e garantir 
que os autores intelectuais e atos terroristas criminosos são presos e 
processados ou extraditado, em conformidade com as disposições 
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pertinentes do direito nacional e em conformidade com o direito 
internacional, incluindo o direito internacional dos direitos humanos o direito 
internacional dos refugiados e o direito humanitário internacional; 
8) Incitam todos os Estados, em conformidade com as disposições do 
direito internacional, o direito internacional dos direitos humanos, o direito 
internacional humanitário e o direito internacional dos refugiados, a 
cooperarem plenamente na luta contra o terrorismo, especialmente com 
aqueles em cujo território ou contra cujos cidadãos atos terroristas são 
discutidos, a fim de encontrar, capturar e negar refúgio seguro e levar à 
justiça, com base no princípio de procedimento criminal ou extradição, e da 
sua legislação nacional, que apoie ou facilite financiamento, planejamento, 
preparação ou perpetração de atos de terrorismo ou a facilitação de refúgio 
seguro ou participe ou tente participar nesses atos; 
9) Chegar a um acordo sobre a necessidade de adotar medidas 
adequadas para verificar, antes de conceder asilo ou reconhecer Estatuto 
do Refugiado, que o requerente não tenha participado de atividades 
terroristas nos termos do artigo 1º literal f) da Convenção de 1951 sobre o 
Estatuto do Refugiado e, após a concessão do asilo, em caso afirmativo, 
assegurar que a condição de asilado ou refugiado não seja usado para 
estimular, facilitar, finanças, instigar, organizar ou tolerar atividades 
terroristas; 
10) Expressaram seu compromisso de impedir a circulação de terroristas 
ou grupos terroristas por controles fronteiriços eficazes e controles na 
emissão de documentos de identidade e de viagem, e através de medidas 
para prevenir a falsificação, modificação ilegal e/ou utilização fraudulenta; 
11) Expressam a sua vontade de continuar a trabalhar para adotar as 
medidas necessárias e adequadas, de acordo com suas obrigações sob o 
direito internacional para proibir por lei o incitamento a atos terroristas e 
prevenir tal comportamento. 

Lima, 30 de novembro de 2012 (UNASUL, 2012j. Tradução própria). 

Também em 2012, o tema da defesa de recursos naturais e da biodiversidade 

esteve na pauta das discussões do CDS. Nessa direção, inclusive, nos dias 01 e 02 

de novembro daquele ano foi realizado, em Caracas, na Venezuela, o “III Seminário 

Sul-Americano: Visão dos enfoques conceituais de defesa, riscos e ameaças para a 

Região. Rumo a uma visão sul-americana para a defesa dos recursos naturais e a 

biodiversidade”. Um seminário que, além de palestrantes sobre o tema, 

compreendeu trabalhos de três mesas, sendo que a primeira discutiu o tema “visão 

dos Países para a defesa dos recursos naturais e biodiversidade”, tirando como 

elementos de concordância os seguintes pontos: 

- Na América do Sul, o tema dos recursos naturais é visto como uma 
fortaleza;  
- Os Estados são os atores relevantes na preservação do meio ambiente e 
de seus recursos naturais e daí a importância do enfoque integral para sua 
compreensão;  
- Muitos dos Estados Membros incorporaram em sua legislação a proteção 
dos recursos naturais e outros tantos estão avançando nessa direção;  
- Deve-se incorporar gradualmente na agenda regional de cooperação e 
intercâmbio de experiências nacionais no tema;  
- Desde a perspectiva da defesa existe a consciência do tema dos recursos 
naturais e da proteção do meio ambiente; 
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- Os recursos naturais, a biodiversidade tem uma dimensão física 
geográfica.  
O conhecimento científico é um suporte fundamental para a proteção dos 
recursos naturais e da biodiversidade (UNASUL, 2012k. Tradução própria). 

A mesa número 02 discutiu o tema relacionado aos “Riscos e Ameaças que a 

região enfrenta para a defesa dos recursos naturais e da biodiversidade”, concluindo 

os trabalhos com as seguintes concordâncias: 

A demanda por recursos naturais estratégicos, como petróleo, minerais, 
gás, diversidade biológica e água, que sustentam a economia mundial, é 
cada vez maior, e estes recursos são cada vez mais escassos. Tendo em 
conta a magnitude das reservas sul-americanas dos mesmos, entendemos 
que estas representam um dos principais fortes da região em seu caminho 
para a consolidação da integração sul-americana e como recursos 
fundamentais para a luta pela erradicação da pobreza e do desenvolvimento 
socioeconômico. Entretanto, reconhecemos que estas riquezas 
representam, ao mesmo tempo, o principal fator de risco sobre a região. 
Nesse sentido, consideramos que é necessário ativar estratégias e 
mecanismos de cooperação para a defesa desses recursos, da integridade 
territorial e soberania dos Estados Sul-Americanos (UNASUL, 2012l. 
Tradução própria). 

E, por fim, a mesa número 03 discutiu as “ações regionais presentes e futuras 

para a defesa dos recursos naturais e da biodiversidade”, que foram divididas em 5 

eixos: eixo de gestão da informação; eixo operativo de prevenção e controle; eixo de 

capacitação e prospectiva; eixo de assistência técnica; eixo internacional. Em cada 

um desses eixos foram alcançadas algumas conclusões, tal como segue: 

Eixo da gestão da informação: 
Que fundamentado nas políticas nacionais, transcendendo para uma 
perspectiva regional a relevância dos recursos naturais e a biodiversidade, é 
necessário que se promova o acesso aos conhecimentos de todas as 
formas de saberes, da cultura e dos modos de vida, forjados por nossas 
comunidades, para gerar novos conhecimentos e o acesso à informação, no 
marco das leis nacionais e dos convênios internacionais ratificados pelos 
Estados [...] se propõe incorporar nos programas de educação militar 
conteúdos que promova o conhecimento, a capacitação e a educação em 
matéria de defesa dos recursos naturais e da biodiversidade. 
Eixo operativo de prevenção e controle: 
Fortalecer a cooperação entre os Estados Membros da UNASUL para a 
defesa dos recursos naturais e da biodiversidade, através de planos de 
ação conjuntos que atendam a percepção comum de fatores de risco, sob 
um esquema de cooperação e de respeito aos princípios da soberania, 
integridade territorial e autodeterminação. 
[...] 
Eixo de capacitação e prospectiva: 
Desenvolver um programa de aperfeiçoamento do perfil das forças armadas 
no âmbito dos temas ambientais enfocando o controle dos recursos, por 
meio de fóruns regionais em matéria de “prospectivas dos recursos naturais 
e biodiversidade da região sul-americana” que permitam obter uma visão 
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compartilhada a fim de garantir a articulação de ações nacionais com 
impacto na região. 
Eixo de assistência técnica: 
Intercâmbio de informação e experiência para desenvolver sistemas de 
alerta precoce, mediante o desenho de uma rede informática de segurança 
que permita compartilhar dados em tempo real a fim de facilitar a defesa 
dos recursos naturais e da biodiversidade da região. 
[...] 
Elevar à instância executiva do CDS a recomendação para submeter à 
consideração do Conselho da UNASUL que corresponda, a conformação de 
uma rede de instituições de gestão e investigação que apoiem o trabalho 
preventivo mediante o uso de satélites regionais e sistemas de informação 
sobre vigilância e evolução dos diferentes fenômenos que afetam os 
recursos naturais e a biodiversidade da região. 
Elevar à instância executiva do CDS a recomendação para submeter à 
consideração do Conselho da UNASUL que corresponda, o fortalecimento 
dos sistemas de aduanas nacionais, para que aperfeiçoem os mecanismos 
de controle relacionados com os ilícitos que possam cometer-se em matéria 
de recursos naturais e biodiversidade. 
Eixo internacional: 
Articular posições conjuntas da região sul-americana em fóruns multilaterais 
sobre a defesa dos recursos naturais e da biodiversidade, baseando-se nos 
princípios de soberania, integridade e inviolabilidade territorial e 
autodeterminação dos Estados membros da UNASUL. 
[...]. (UNASUL, 2012m. Tradução própria). 

Destaque-se que esse tema ocupou as discussões sobre defesa e segurança 

no âmbito do CDS nos anos posteriores. Nessa direção, inclusive, no ano de 2014 

foi criado um GT para aprofundar a discussão do tema e os Vice-Ministros e Chefes 

de Delegação dos Ministérios de Defesa do CDS, em encontro realizado em Buenos 

Aires, na Argentina, no mês de junho daquele mesmo ano, publicaram o seguinte 

Comunicado: 

Em relação às apresentações nacionais realizadas no marco da 
Conferência “Defesa e Recursos Naturais” que se realizou em Buenos 
Aires, Argentina, no dia 10 de junho de 2014, os Vice-Ministros e Chefes de 
Delegações dos Ministérios de Defesa do Conselho de Defesa Sul-
Americano (CDS) da UNASUL presentes, concordaram em considerar: 
Que os recursos naturais são um ativo estratégico de interesse comum na 
região. 
Que, em consequência, se considera necessário garantir a soberania e a 
proteção dos mesmos. 
Que, desde o âmbito do CDS, deve seguir aprofundando-se o atual 
esquema regional cooperativo através de novas iniciativas relativas à 
proteção dos recursos naturais, tais como a construção de instrumentos 
jurídicos comuns e convergentes; desenvolvimento doutrinário e conceitos 
compartilhados; promoção da formação e educação nas instâncias 
regionais sul-americanas [...] 
Que é necessário promover iniciativas para o estabelecimento de políticas 
comuns e de cooperação internacional, para o pleno exercício da soberania 
dos Estados membros, em todos os âmbitos, particularmente no territorial, 
no energético, de alimentação, no ambiental, no educativo e científico-
tecnológico. 
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Que é imperativo continuar com os esforços para construir a confiança 
mútua e privilegiar os mecanismos de diálogo diplomático, jurídico e político, 
e no marco do fortalecimento da América do Sul como “Zona de Paz”. 
Propõem: 
Que o CDS avalie a criação de mecanismos de cooperação regional para a 
ação comum dos Países membros na defesa dos recursos naturais 
estratégicos regionais, sobre a base dos princípios da gradualidade e 
flexibilidade (UNASUL, 2014g. Tradução própria). 

Importante registrar, também relacionado às atividades realizadas durante o 

ano de 2014, a Declaração de Cartagena, na qual outro tema aparece: o tema da 

ciberdefesa. De forma precisa, aquela Declaração indica a importância dada naquele 

momento, pelos Países Membros da UNASUL, à construção de uma política em 

matéria de ciberdefesa (UNASUL, 2014b). 

A Declaração de Cartagena indicou, também, a preocupação com a criação de 

uma visão compartilhada de defesa no âmbito da UNASUL. Nesse sentido, a própria 

Reunião da Instância Executiva, realizada em Cartagena em agosto de 2014 (na 

qual foi elaborada aquela Declaração) destaca que, no Plano de Ação 2014, foi 

proposta a criação de um GT, com a função de “propor e consolidar linhas 

estratégicas da UNASUL, para a construção progressiva e flexível de uma visão 

compartilhada de defesa regional”. O Plano de Ação 2014 definiu, também, um 

conjunto de pontos a partir dos quais as discussões do GT deveriam ser orientadas: 

1. Respeito e fortalecimento dos princípios da UNASUL e do CDS; 2. A cooperação 

e as medidas de confiança e segurança como principais fatores para a estabilidade 

e para o fortalecimento regional no âmbito da defesa; 3. O fortalecimento da 

capacidade de defesa dos Estados membros como uma contribuição para a 

consolidação da América Latina como uma Zona de Paz; 4. A necessidade de 

coordenação e articulação entre as diversas instâncias da UNASUL no que diz 

respeito à defesa; 5. A busca de autonomia regional em tecnologias sensíveis para a 

defesa; 6. A promoção da responsabilidade e a participação cidadã nos temas de 

defesa regional; 7. Considerar a relevância do uso soberano, a defesa e a proteção 

dos recursos naturais como um elemento na construção de uma visão sul-americana 

estratégica; 8. Fortalecer a segurança da infraestrutura e das tecnologias de 

informação e comunicação no âmbito regional; 9. Promover a perspectiva de gênero 

no âmbito da defesa; 10. Respeito e proteção dos Direitos Humanos; 11. Construção 

de um sistema de assistência e resposta imediata diante de situações de desastres 

naturais e humanos no âmbito da defesa; 12. Fomento do diálogo e da cooperação 
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com outros Países, em especial com a América Latina e Caribe; 13. Articulação de 

posições compartilhadas sobre temas de defesa em outros fóruns multilaterais; 14. 

Fomento de uma Identidade Sul-Americana em Defesa, através da educação e 

formação; 15. Compromisso de reduzir permanentemente as assimetrias entre os 

Estados membros do CDS (UNASUL, 2014f). 

Por fim, destaque que uma das principais manifestações durante o ano de 

2015, relacionadas às temáticas de defesa e de segurança, não teve origem no 

CDS, mas, na Presidência Pro Tempore da UNASUL, então sob o cargo do Uruguai, 

na qual a UNASUL se manifestou contrária a um decreto executivo do governo dos 

Estados Unidos, com o qual aquele governo declarou a Venezuela uma ameaça à 

segurança dos Estados Unidos e decretou sanções a autoridades venezuelanas. 

Pela importância da declaração e do acontecimento, cabe o seu registro integral: 

Os Estados membros da União das Nações Sul-Americanas manifestam 
sua contrariedade ao Decreto Executivo do Governo dos Estados Unidos da 
América, aprovado no dia 09 de março de 2015, na medida em que o 
mesmo constitui uma ameaça e ingerência à soberania e ao princípio de 
não intervenção nos assuntos internos de outros Estados. Os Estados 
Membros da UNASUL reafirmam seu compromisso com a plena vigência do 
Direito Internacional, a Solução Pacífica de Controvérsias e o princípio de 
não intervenção, e reiteram seu chamado para que os Governos se 
abstenham de medidas coercitivas unilaterais que se contrapõem ao Direito 
Internacional. A UNASUL reitera o chamado ao governo dos Estados 
Unidos da América para que avalie e coloque em prática alternativas de 
diálogo com o governo da Venezuela, sob os princípios de respeito à 
soberania e autodeterminação dos povos. Em consequência, solicita a 
revogação do citado Decreto Executivo.  

Metade do Mundo, Quito, 14 de março de 2015. (UNASUL, 2015c. 
Tradução própria). 

Os temas então indicados, ainda que não traduzam o universo de questões 

que foram consideradas nas discussões sobre defesa e segurança no âmbito do 

CDS, são aqueles que ganharam maior visibilidade nas discussões. A aposta na 

construção de consensos, as visões construídas com a participação de delegações 

diretamente vinculadas aos Ministérios da Defesa, mesmo o curto tempo de 

discussão, talvez tenham se colocado como condicionantes importantes para que as 

discussões sobre defesa e segurança no âmbito do CDS ficasses concentradas em 

determinadas temáticas, sem que outras perspectivas (como, por exemplo, questões 

relacionadas à democracia, ao desenvolvimento econômico, às questões 

ambientais, à defesa dos patrimônios culturais etc.) ganhassem maior atenção. 
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5.4 Qual Complexo Sul-Americano de Segurança: uma análise a partir da 

agenda do Conselho de Defesa Sul-Americano da UNASUL 

Como indicado anteriormente, a partir da orientação teórica de Buzan e 

Waever, um Complexo Regional de Segurança é formado com base no grau de 

interdependência existente entre um grupo de Estados, além da proximidade 

geográfica e de fatores históricos, econômicos e sociais presentes em cada um dos 

Estados. Assim, o nível de cooperação experimentado por um Complexo será tanto 

maior quanto maior interdependência existir entre seus membros, somado ao 

consenso que deve permear as decisões nas áreas de interesse daquele Complexo. 

No caso do Complexo Regional de Segurança Sul-Americano, visto sob a ótica 

do Conselho de Defesa Sul-Americano, as decisões tomadas por seus membros nas 

áreas de defesa e segurança são realizadas através do consenso. Buzan e Waever 

classificam o CRS da América do Sul como sendo padrão, por não existir nenhuma 

potência que atue em nível global no Sistema Internacional; o poder é definido em 

termos de polaridade regional e os padrões de amizade-inimizade podem se 

apresentar como conflituosos, regimes de segurança ou comunidades de segurança. 

Importante destacar, nesse momento da análise, que Buzan e Waever também 

consideram que existem CRS centrados, que eles classificam em diferentes tipos: 

unipolares, tendo como polo uma grande potência; centrados, mas integrados por 

instituições e não por um poder regional. Considere-se, ainda, que teóricos que 

discutem a teoria dos CRS colocam outro modelo de CRS centrado: uma “opção 

extra”, “quando há um CRS centrado unipolar, mas a potência não é uma grande 

potência no nível global” (FUCCILLE; REZENDE, 2013, p. 80). 

A experiência da UNASUL e, inclusive, de seu CDS, já impulsionaram um 

debate sobre a pertinência ou não da teoria desenvolvida por Buzan e Waever, 

especificamente na definição que propõem para o CRS da América do Sul. Nessa 

direção, Alexandre Fuccille e Lucas Pereira Rezende, por exemplo, já questionaram 

a teoria dos teóricos da Escola de Copenhague, defendendo que o CRS da América 

Latina defendido por Buzan e Waever é “limitado, ou mesmo desatualizado, em 

decorrência de algumas incompreensões de dinâmicas específicas da região” 

(FUCCILLE; REZENDE, 2013, p. 77). 

Na análise apresentada por Fuccille e Rezende, o modelo de CRS defendido 

por Buzan e Waever para a América do Sul não consegue compreender 



169 
�

devidamente a importância do Brasil na Região. Para Fuccille e Rezende, o Brasil 

atua na América Latina como uma “potência unipolar” e “consegue dominar as 

dinâmicas de segurança na região” (FUCCILLE; REZENDE, 2013, p. 85), definindo-

se, para o caso sul-americano, um modelo “descrito como centrado, em que a 

potência unipolar não é uma potência global, inaugurando, assim, um primeiro caso 

desse tipo de CRS” (FUCCILLE; REZENDE, 2013, p. 78). Isso se explicaria, na 

visão desses dois autores, por duas razões: 

[...] (1) tendo sua posição relativamente diminuída na agenda de prioridades 
dos EUA, a América do Sul fica mais livre para explorar a dinâmica regional 
de segurança. Sendo a penetração dos EUA menor, portanto, abre-se a 
possibilidade de novos atores exercerem um maior protagonismo [...]; (2) a 
partir dessa autonomia consentida, o Brasil passa a exercer um maior 
protagonismo no CRS, aproximando as agendas de segurança ainda mais 
dos dois subcomplexos (FUCCILLE; REZENDE, 2013, p. 85). 

Daí a importância da UNASUL e, em especial, da criação do CDS, na qual, 

como indicado nesta Dissertação, o Brasil teve importância diferenciada. Através da 

UNASUL e do CDS, então, abriu-se uma possibilidade de o Brasil exercer um 

protagonismo, o qualificando como “ator central do CRS”, “exercendo sua 

hegemonia regional via institucionalização e agregação para um processo de 

integração regional” (FUCCILLE; REZENDE, 2013, p. 85). 

Cabe datar o texto de Alexandre Fuccille e Lucas Pereira Rezende, escrito em 

2013 e, portanto, anterior à crise política e institucional que resultou no Impeachment 

da Presidenta Dilma Rousseff (aprovado pelo Senado brasileiro em agosto de 2016). 

Uma análise, nesse sentido, que não somente não consegue, por razões óbvias, 

contemplar a instabilidade política e institucional que o Brasil passou a ter nesses 

dois últimos anos, mas, também, as próprias mudanças nas orientações de políticas 

externas adotadas pelo governo que assumiu, de Michel Temer. 

Ou seja, não se pode esquecer que, quando a UNASUL e o próprio CDS foram 

criados, o Brasil era governado por Luís Inácio Lula da Silva, que alavancou sua 

projeção no cenário internacional com uma política externa afirmativa, com ênfase 

na Relação Sul- Sul e apostando em processos de integração envolvendo o País 

situados fora do eixo EUA – Europa – Japão (caso do próprio fortalecimento das 

relações com a América do Sul, a resistência à ALCA, a participação nos BRICs). 

Isso repercutiu na própria atuação do País na América do Sul, onde o Brasil, 

efetivamente, buscou ser protagonista, alcançando liderança nas dinâmicas 
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integrativas, como é o caso da UNASUL, numa perspectiva, inclusive, de unir os 

dois subcomplexos presentes na Região (Cone Sul e Andino). A atuação do Brasil 

naquele período, nessa direção, também buscou afirmar seus interesses de 

projeção internacional, sendo ilustrativo disso a sua candidatura (naquele contexto) 

para ocupar um dos assentos permanentes no Conselho de Segurança da ONU. 

A orientação política do Brasil naquele período, assim, orientava-se tanto a 

partir de um interesse de reforçar sua liderança na América do Sul, através de um 

processo de institucionalização integrativa capaz de projetar e assegurar sua 

hegemonia política na Região, quanto do seu interesse de ocupar um espaço de 

maior importância no contexto global, seja através das instituições já existentes e 

junto aos países de maior importância política e econômica, seja através do 

estabelecimento de novas relações, com Países localizadas em diferentes Regiões 

do “Sul”. 

Esses apontamentos são importantes, inclusive para a discussão de questões 

(que remetem a certo ceticismo) levantadas mesmo por Fuccille e Rezende, quando 

analisam a UNASUL e o CRS da América do Sul. A possibilidade do Brasil assumir 

protagonismo na América Latina e, nesse sentido, colocar-se como “ator central do 

CRS” latino-americano, como bem apontam os autores, requer que algumas 

condições sejam atendidas: que o Brasil se coloque como fiador da estabilidade na 

Região; que a aposta na dimensão do desenvolvimento (em detrimento da dimensão 

estratégico-militar) não somente supere os limites dessa aposta, mas que a própria 

estratégia centrada no desenvolvimento alcance legitimidade (estabilidade 

econômica dos Países e da Região); que haja interesse, por parte do Brasil, de 

exercer a hegemonia na Região (como indicam os autores, referindo-se à análise de 

Buzan e Waever, “um centro não disposto a ser centro pode levar a uma 

continuidade das instabilidades regionais em curso”), mesmo que o Brasil mantenha 

seu desejo de ser um "global player” (FUCCILLE; REZENDE, 2013, p. 88 e seg.). 

Evidentemente não se pode negar os avanços que representam a criação da 

UNASUL e, a partir dela, a criação do CDS. A presente Dissertação apontou 

inúmeras ações e discussões que expressam um processo histórico virtuoso, 

construído consensualmente, de consolidação de um aparato institucional que, no 

período de análise, permitiu que os Países Sul-Americanos avançassem na 

discussão sobre defesa e segurança regionais, inclusive numa perspectiva de 

construção de uma comunidade de defesa e segurança: a criação do CEED e da 
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ESUDE, os Planos Anuais de Ação do CDS (como indicado, sendo 

significativamente cumpridos no decorrer dos anos), a Declaração sobre a América 

do Sul como uma Zona de Paz, a Proposta de Procedimentos de Aplicação de 

Medidas de Fomento da Confiança e Segurança, os vários estudos, diagnósticos, 

prospecções que foram realizados, somente para citar algumas das ações mais 

significativas. 

É preciso notar, porém, como inclusive foi indicado anteriormente nesta 

Dissertação, que o processo de discussão e de implementação das ações do CDS 

expressam um processo ainda incipiente, em que diferentes questões ainda 

enfrentam diferentes tipos de dificuldades. Dificuldades que se expressam, 

simbolicamente e como indicado, na mudança de designação da própria Declaração 

da América do Sul como Zona de Paz, inicialmente um projeto de construção de um 

Protocolo. Dificuldades que ficaram evidenciadas no episódio relacionado ao 

afastamento do Presidente do Paraguai, quando a UNASUL, como posição 

consensual entre os Países Membros, posicionou-se em favor da tese de que 

ocorreu uma ruptura constitucional, mas que, no limite de sua própria natureza 

enquanto processo integrativo, se limitou a afastar temporariamente o Paraguai, 

esforçando-se posteriormente para dirimir prejuízos que, porventura, aquele País 

teve enquanto esteve afastado. 

Daí que à pergunta que dá o título para essa seção do presente capítulo (qual 

Complexo Sul-Americano de Segurança?) pode ser respondida, principalmente se 

levado em consideração o período que compreendeu a análise apresentada nessa 

Dissertação, a partir da própria proposição defendida por Alexandre Fuccille e Lucas 

Rezende: trata-se de um modelo centrado, com uma potência unipolar que não 

exerce poder global. Contudo, essa proposição, como os próprios autores assumem, 

precisa ser tomada com muito cuidado, pois: 

A relativa autonomia experimentada pela América do Sul possibilita o papel 
proeminente do Brasil como articulador das percepções de segurança dos 
dois subcomplexos regionais. A institucionalização da Unasul e do CDS 
contribui para reafirmar a posição brasileira nesse processo. O CRS da 
América Latina é de um modelo centrado, mas com um centro frágil, e sua 
estabilidade depende da atuação do Brasil como um centro estabilizador 
[...]. A pergunta que fica, todavia, é: será que estamos preparados para 
assumir essas novas responsabilidades? (FUCCILLE; REZENDE, 2013, p. 
95). 
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Todo esse questionamento se torna ainda mais importante num contexto de 

mudanças que ocorreram a partir do Impeachment da Presidenta Dilma Rousseff. 

Como assinalado nesta Dissertação, a partir daquele afastamento, o novo governo 

brasileiro, desde o seu início, deu claras indicações que suas prioridades não seriam 

as mesmas que até então tinham orientado as ações do País em relação não 

somente à América Latina, mas, também, em relação a outras Regiões e Países do 

Planeta. Como foi registrado nesta Dissertação, documentos já tornados públicos 

pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil indicam que as novas lideranças 

brasileiras têm diferentes pontos de discordância em relação às orientações dadas a 

partir do governo Lula (a partir de 2003), em especial a relativização das relações 

com os países capitalistas centrais, fundamentalmente com os Estados Unidos. 

Novas questões, nesse momento, precisam ser colocadas. Embora os Estados 

Unidos, através do governo eleito recentemente, Donald Trump, não tenham 

declarado abertamente mudanças em relação à América Latina (dando a entender, 

portanto, que a Região não se coloca como prioritária), é inegável que, mesmo no 

período analisado, aquele País manteve uma postura crítica principalmente em 

relação às ações de governos que indicaram maior afastamento com os seus 

interesses (claramente, em relação aos governos venezuelanos de Chávez e de 

Maduro). Nessa direção, certamente que para aquele País interessa que os 

governos sul-americanos e, inclusive, suas experiências de integração, não 

representem rupturas com os interesses norte-americanos na Região, nem o 

fortalecimento de relações que, em nível global, possam representar enfrentamentos 

com os seus interesses. 

Mesmo que a posição da América Latina continue diminuída na agenda de 

prioridades norte-americanas, é importante se perguntar se as mudanças políticas 

que ocorreram em importantes países sul-americanos, em especial na Argentina e 

no Brasil (afinal, dois principais países da Região), com a ascensão de forças sociais 

e políticas que reforçaram o padrão de desenvolvimento neoliberal adotado durante 

os anos 1990 (de alinhamento, portanto, com os interesses do capitalismo 

internacional, representados por instituições como, por exemplo, o FMI e o Banco 

Mundial), não resultam em renúncias, por parte desses países, ao papel de 

protagonista na Região. É possível afirmar, por exemplo, que o Brasil, no período 

pós-governos do PT, tenha interesse de manter uma liderança na América Latina, 

exercer protagonismo no CRS sul-americano? É possível afirmar que o Brasil 
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continuará apostando na aproximação de agendas de segurança entre os Países 

sul-americanos, confirmando seu interesse pela institucionalização de projetos de 

integração com os países sul-americanos ou, mesmo, com Países de outras regiões 

situadas fora do eixo EUA – Europa – Japão? Mesmo a complexidade da realidade 

dos Países sul-americanos no período recente, tanto em suas relações internas 

quanto nas relações entre si (lembre-se aqui, apenas para citar dois acontecimentos: 

as disputas que ocorrem/ocorreram no Equador e na Venezuela, no primeiro 

expressando uma polarização política e uma já forte oposição às diretrizes 

assumidas pelos governos após a eleição de Rafael Correa; e a crise nas relações 

entre a Venezuela e o MERCOSUL), garantirá a disponibilidade e a sensibilidade 

demonstradas pelos Países Membros da UNASUL, no sentido de manter as 

expectativas de um processo integrativo e, inclusive, de criação de uma 

Comunidade de Segurança? E, nesse sentido, a própria existência da UNASUL 

pode ser colocada em questão, pois, ainda que não seja abandonada, colocada 

numa posição de “projeto de passado”, a participação dos Países, ou de alguns 

Países estratégicos (como é o caso do Brasil) pode resultar num processo de 

fragilização crescente de sua atuação. 

O término deste último parágrafo com uma afirmação coloca a possibilidade (e 

apenas a possibilidade, o que significa trabalhar com a hipótese de) de que, em 

função dos acontecimentos recentes envolvendo Países importantes da América do 

Sul, efetivamente se afirme uma realidade histórica em que os dois subcomplexos 

de segurança relevantes e existentes na Região (Cone Sul e Norte-Andino) ganhem 

importância e que, inclusive, nos marcos desses dois subcomplexos, as próprias 

relações com os Estados Unidos ganhem novos contornos (a persistência do 

interesse norte-americano com o Norte-Andino, não somente por causa do 

narcotráfico, mas, também, da orientação política e ideológica do governo 

venezuelano; a possibilidade de uma maior integração com os Países do 

MERCOSUL, numa perspectiva de maior aproximação econômica). 

Independente dessas perguntas perderem significado histórico em função dos 

acontecimentos de uma conjuntura futura próxima, a questão é que, num período 

recente, existem sinais claros de que as mudanças, principalmente no Brasil, 

colocam em questão os próprios objetivos da UNASUL. A proeminência assumida 

pelo Brasil nesse projeto de integração, num momento em que o País enfrenta uma 

crise não somente política, mas, também econômica, coloca em risco diferentes 
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expectativas até então criadas. Nessa direção, inclusive como exemplo, pode-se 

colocar em questão a continuidade de investimentos na América do Sul visando a 

integração física da Região, como é o caso da IIRSA – Iniciativa para a Integração 

da Infraestrutura Regional Sul-Americana, um projeto criado em 2000 visando o 

desenvolvimento de ações conjuntas (entre os países sul-americanos) de 

desenvolvimento da infraestrutura de transportes, de energia, de telecomunicações. 

Não se pode esquecer que, desde o governo Lula, esse projeto passou a contar com 

financiamento do governo brasileiro, através do BNDES (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social), além da Petrobrás, ambos num período 

recente envolvidos em denúncias de corrupção e com redefinição de suas políticas 

de investimento. 

Enfim, tomando-se como base a afirmação de que, num complexo regional de 

segurança, o país líder (ou os países líderes) precisa vivenciar uma situação de 

estabilidade, não se pode relativizar a crise que vivencia nesse último período o 

Brasil. Internamente, além da corrupção (envolvendo praticamente todos os Partidos 

Políticos e um número significativo de representantes políticos que ocupam cargos 

eletivos, tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado) e da crise política e 

econômica, é importante assinalar que o País vivencia atualmente uma crise da 

própria democracia, com diferentes sinais de fragilização de instituições 

democráticas (certamente o mais importante está ligado à própria ruptura 

democrática que representou o Impeachment da Presidenta Dilma e o conjunto de 

reformas que, sem a aprovação da população que elegeu aquela Presidenta, seu 

vice, agora alçado à condição de Presidente, está propondo e realizando). 

Externamente, está em questão a possibilidade de continuidade de importantes 

movimentos realizados no período recente, numa perspectiva, inclusive, de alcançar 

espaço proeminente nas instituições de poder global (como ilustra a já desistência 

do Brasil no que diz respeito ao seu interesse de ocupar um assento no Conselho de 

Segurança da ONU).9

���������������������������������������� �������������������
� O Brasil não apresentou candidatura nos últimos anos para ocupar um assento no Conselho de Segurança da 
ONU e, assim, vai ficar de fora do referido Conselho pelo menos até o ano 2033 (FOLHA DE SÃO PAULO, 17 
de março de 2017. In: http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/03/1867280-brasil-ficara-de-fora-do-conselho-
de-seguranca-da-onu-ao-menos-ate-2033.shtml.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente Dissertação de Mestrado analisou o Complexo de Segurança 

Regional implicado nas discussões sobre defesa e segurança na América do Sul, 

mais especificamente a partir da criação do Conselho de Defesa Sul-Americano, no 

âmbito da UNASUL (União das Nações Sul-Americanas).

Após a contextualização histórica das mudanças que ocorreram na América do 

Sul, em especial a partir dos anos 1990, e que resultaram na criação da UNASUL, o 

estudo apresentou e analisou a teoria dos Complexos Regionais de Segurança, em 

especial na versão construída pelos teóricos da Escola de Copenhague, Barry 

Buzan e Ole Waever, com a qual se indicou as questões teóricas principais que 

nortearam a análise do significado histórico da criação e da atuação do Conselho de 

Defesa Sul-Americano. 

A partir de então, a análise centrou-se na formação histórica da UNASUL e, em 

especial, na atuação do Conselho de Defesa Sul-Americano, no período que 

compreendeu a sua criação, em 2008 e o ano de 2015.

Cabe notar que, inicialmente, não havia a intenção de uma análise (mesmo que 

descritiva) mais intensa da UNASUL. No entanto, ao se deparar com a 

documentação existente e, mesmo, diante dos próprios acontecimentos 

relacionados à conjuntura recente da América do Sul, optou-se por uma 

apresentação mais detalhada do processo histórico de formação da UNASUL, 

mesmo de sua estrutura de funcionamento. Aquela apresentação foi importante para 

observar que a UNASUL foi resultado de um longo processo de discussão entre os 

Países sul-americanos, quando diferentes governos, de diferentes concepções 

políticas e ideológicas, participaram das discussões. Em linhas gerais, a análise 

permitiu perceber que, no início, um “regionalismo aberto”, presente nas proposições 

defendidas pela CEPAL a partir dos anos 1990 em relação ao desenvolvimento da 

América Latina, orientou as discussões principais. A partir daquela concepção, a 

proposta da UNASUL inseria-se numa discussão sobre a competividade econômica 

da América do Sul num contexto de mundialização do capital, favorável a um 

alinhamento da Região na lógica de mundialização do capital e sem 

comprometimento com rupturas com as orientações que, durante os anos 1990, 

muitos governos sul-americanos adotaram na condução de suas políticas de 

desenvolvimento. 
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O “regionalismo aberto” da CEPAL passou a dar espaço, nas discussões sobre 

a criação da UNASUL, a partir de 2004, quando novas configurações políticas e 

ideológicas ganharam proeminência na América do Sul, com a eleição de 

presidentes comprometidos com forças sociais e políticas que, durante os anos 

1990, colocaram-se como oposição aos governos neoliberais presentes na Região. 

A “Terceira Cúpula Presidencial”, realizada em Cusco, no Peru, em dezembro 

daquele ano, teve, nesse sentido, uma importância simbólica. Através daquela 

Cúpula, os líderes dos Países sul-americanos indicaram a pretensão de discutir a 

formação de uma “Comunidade Sul-Americana de Nações”. Mais do que uma 

designação, aquela proposta ampliou a visão de desenvolvimento implicada nas 

discussões sobre o processo integrativo, integrando, de forma mais explícita, as 

dimensões social, política, espacial, ambiental, cultural, além de indicar o interesse 

dos Países sul-americanos, enquanto bloco, em participar mais ativamente e com 

maior representatividade nos acontecimentos globais. 

As discussões sobre a criação da UNASUL avançaram durante a primeira 

década do século XXI, até que em 2008 foi assinado o Tratado Constitutivo da 

UNASUL. Um Tratado que, na linha já apresentada na proposta de uma 

Comunidade de Nações Sul-Americanas, afirmou, já no seu Preâmbulo, o 

compromisso com “a história compartilhada e solidária” dos Países sul-americano, 

afirmando essas Nações como nações multiétnicas, plurilíngues e multiculturais; 

mas, também, o compromisso com a criação de um espaço regional integrado nas 

dimensões política, econômica, social, cultural, ambiental, energética, numa 

perspectiva de impulsionar o desenvolvimento sustentável da América do Sul, 

voltado ao bem-estar dos povos, ao multilateralismo, ao equilíbrio, à justiça, à 

igualdade, à afirmação de uma cultura de paz. 

A análise, então, chegou ao Conselho de Defesa Sul-Americano. Nela, 

preocupou-se com a apresentação do processo histórico de sua criação, com a 

apresentação do seu Estatuto (Natureza, Princípios, Objetivos, Estrutura e 

Funcionamento), mas, acima de tudo, com a apresentação de sua agenda de 

atuação, enfatizando a construção de seus Planos Anuais de Ação, a criação de seu 

Centro de Estudos Estratégicos de Defesa e de sua Escola Sul-Americana de 

Defesa) e a discussão sobre os temas que tiveram maior visibilidade no período 

analisado, em especial a discussão conceitual sobre defesa e segurança. 
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Na apresentação dos Planos Anuais de Ação do Conselho, procurou-se fazer 

um registro cuidadoso, contemplando toda a documentação disponibilizada no 

Repositório Digital da UNASUR, das ações que foram desenvolvidas a partir dos 

quatro eixos que, desde sua criação, orientaram as ações do Conselho: políticas de 

defesa; cooperação militar, ações humanitárias e operações de paz; indústria e 

tecnologias de defesa; formação e capacitação. 

Na análise dos temas pertinentes nas discussões realizadas no âmbito do 

Conselho de Defesa Sul-Americano, foram enfatizadas as ações que resultaram na 

criação de uma proposta de procedimentos de aplicação de medidas de fomento da 

confiança e segurança, as que resultaram na Declaração sobre a América do Sul 

como uma Zona de Paz, as discussões diretamente relacionadas a conceitualização 

de defesa e segurança. Nessa última questão, procurou-se mostrar as dificuldades 

presentes no processo de discussão sobre esses temas, algumas divergências, 

como a qualificação do que é defesa e segurança passou pela discussão de 

diferentes temas, ao longo do período de análise. 

Chegou-se, então, à discussão sobre qual é o Complexo Regional de 

Segurança implicado nas discussões sobre defesa e segurança no Conselho de 

Defesa Sul-Americano. Nessa direção, afirmou-se que, efetivamente e a partir da 

experiência analisada no período, os trabalhos realizados afirmaram um modelo 

centrado, com uma potência unipolar que não exerce poder global, objetivada no 

protagonismo que o Brasil assumiu no processo de construção da UNASUL. 

Enfatizou-se, no entanto, a fragilidade da posição do Brasil na América do Sul, as 

dificuldades encontradas na própria afirmação da UNASUL enquanto projeto de 

integração dos países sul-americanos e, principalmente, o quanto a conjuntura mais 

recente, marcada por rupturas nas dinâmicas políticas de países importantes da 

Região, em especial no Brasil, colocam em questão a própria natureza do Complexo 

Regional Sul-Americano, mesmo as formas de continuidade do projeto de integração 

representado pela UNASUL. 

Nesse sentido, a própria Dissertação apresenta um de seus limites, dado pela 

escolha de um período de análise que, embora não tenha se recusado a comtemplar 

aspectos das mudanças ocorridas recentemente (especialmente no Brasil), se 

ocupou, fundamentalmente, com o que ocorreu até o final de 2015. Novas 

pesquisas, nesse sentido, não somente são importantes, mas necessárias para uma 

análise mais precisa das repercussões dessa conjuntura recente sobre a UNASUL, 
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sobre as discussões em torno do tema defesa e segurança, mesmo sobre o 

Complexo Regional de Segurança Sul-Americano. 

Ao final desse trabalho, a certeza da importância do trabalho de investigação 

realizada, em especial no que diz respeito ao levantamento e à análise de uma 

documentação que registra o processo histórico que resultou na criação da UNASUL 

e de seu Conselho de Defesa, além das ações desenvolvidas no âmbito desse 

Conselho. 

Num Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, que se 

ocupa com dinâmicas de desenvolvimento que ocorrem nas Regiões, uma análise 

sobre um processo histórico como esse que está implicado na atuação do Conselho 

de Defesa Sul-Americano afirma a importância de se pensar a Região não como um 

espaço/tempo autônomo, mas, antes, como espaço/tempo cujas escalas nacional, 

multinacionais, global não podem ser relativizadas. Como indicado na apresentação 

do processo histórico de criação da UNASUL, a discussão sobre um projeto de 

integração nessa escala, envolvendo Países localizados numa determinada Região 

do Planeta, não é somente uma discussão sobre processos de integração entre 

diferentes economias nacionais, mas, também, sobre diferentes formas de se pensar 

o desenvolvimento das pessoas, das regiões, dos países, dos Continentes. 

�
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