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RESUMO 

O presente artigo objetiva associar as Instituições Internacionais à segurança na 

América do Sul, com enfoque no processo de criação da União das Nações Sul-

americanas (UNASUL) e do Conselho de Defesa Sul-americano (CDS). Entende-se 

que as principais idéias do Realismo e do Institucionalismo contribuem na análise da 

construção dessas estruturas.  
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ABSTRACT 

This article aims to associate the International Institutions with security in South 

America, focusing on the process of creating the Union of South American Nations 

(UNASUR) and the South American Defense Council (CDS). It is understood that the 

main ideas of Realism and Institutionalism contribute to the analysis of the 

construction of these structures. 
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Instituições Internacionais e Segurança 

 

As instituições internacionais envolvem diversas formas e meios de 

cooperação. É um conceito amplo, englobando desde acordos, regimes 

internacionais, reuniões, até as Organizações Intergovernamentais.2 Herz e Hoffman 

                                                           
1 Mestranda em Geografia, UFPR, Curitiba, Brasil. 
2 Mearsheimer define Instituições Internacionais da seguinte maneira: “I define institutions as a set of 
rules that stipulate the ways in which states should cooperate and compete with each other. They 
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(2004) abordam as instituições internacionais como “mecanismos de estabilização 

do sistema internacional”, ressaltando o caráter que elas teriam de conferir uma 

ordem relativa ao sistema internacional.  

As Organizações Intergovernamentais são, portanto, um tipo específico de 

instituição internacional. Caracterizam-se, de modo geral, por ter um formalismo 

maior, apresentando uma estrutura física (isto é, uma sede permanente); tem 

personalidade jurídica do Direito Internacional; são compostas por Estados e surgem 

como fruto de interesses comuns dos mesmos.    

Entretanto, a visão que se tem da atuação das Instituições Internacionais, e 

consequentemente, das Organizações Intergovernamentais, não é unânime. A 

grosso modo, um dos grandes debates que marcam as Relações Internacionais é 

entre os Racionalistas e Idealistas (RUDZIT, 2005). Em termos teóricos, podemos 

relacionar que os Racionalistas incluem os chamados Realistas e dos Idealistas os 

Institucionalistas. 

Os autores realistas não aceitam que as instituições internacionais possam 

conferir ordem ao sistema internacional, pois entendem que a ordem que existe é a 

ordem do próprio sistema internacional. Essa ordem se dá pelo equilíbrio automático 

gerado pela balança de poder e pela natureza racional dos Estados. Sendo dessa 

forma, não entendem que as instituições internacionais tenham poder de interferir 

completamente no comportamento dos Estados (MEARSHEIMER, 1995).  

Os institucionalistas entendem que as instituições (e, portanto, as 

Organizações Intergovernamentais) conferem relativa ordem ao sistema 

internacional, pois incentivam a cooperação entre os Estados, dirimindo 

desconfianças, e trazendo outras possibilidades além da competição, além disso, 

geram certa previsibilidade nos comportamentos dos Estados, pois por meio das 

negociações e acordos realizados,  

Mearsheimer (1995) explicita que o principal debate entre realistas e 

institucionalistas se resume nas respostas dadas à seguinte questão: as instituições 

podem ter efeito sobre o comportamento dos Estados?  

                                                                                                                                                                                     
prescribe acceptable forms of state behavior, and proscribe unacceptable kinds of behavior.” 
(MEASRHEIMER, 1994, p. 8) 
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Como os realistas entendem que o comportamento dos Estados é de 

sempre buscar a maximização de poder para sua sobrevivência, afirmam que as 

instituições não podem definir o comportamento de um Estado. Para os 

institucionalistas, por sua vez, as instituições podem evitar guerras, por exemplo, por 

interferirem no comportamento de maximização de poder dos Estados  

(MEARSHEIMER, 1995). É relevante ressaltar a segurança como um assunto que 

marca esse debate. É um tema crucial para as Relações Internacionais quanto área 

de estudo:  

 

A história da disciplina das Relações Internacionais e a trajetória da subárea 
de estudos sobre Segurança Internacional se confundem. A inspiração 
original que instigou a institucionalização da disciplina ao longo [da] primeira 
metade do século XX adveio em larga medida da ambição de compreender 
o fenômeno da guerra [...]. (AMARAL, 2012) 

 

Relacionando o debate sobre o papel das instituições internacionais com o 

assunto da segurança, Keohane e Martin (1995) explicitam que Mearsheimeir (1994; 

1995) e os realistas, teriam razão ao apontar que as questões político-econômicas 

tendem a ser mais institucionalizadas que as questões de segurança e defesa, 

porém enfatizam que isso não significa que não possam ser institucionalizados e 

que podem contribuir significativamente. Essa contribuição seria através da 

coordenação, diálogo, que as instituições trazem, podendo diminuir as 

desconfianças entre os Estados e auxiliariam a encontrar soluções para os 

problemas de segurança.  

Por outro lado, Waltz, em StructuralRealism after the Cold War (2000), 

enfatiza que as instituições internacionais são relevantes sim, porém discorda da 

ideia de que as instituições teriam um papel enfático autônomo frente aos Estados, 

pois:“o Realismo revela o que a teoria institucionalista ignora: as instituições 

internacionais servem primordialmente aos interesses nacionais, do que para os 

interesses internacionais. ” (WALTZ, 2000, p.21)3 

Assim, pode-se inferir que as questões de segurança, justamente por serem 

consideradas pelos realistas como high politicspara os Estados, não logram um 

                                                           
3 “Realism reveals what liberal institutionalist “theory” obscures: namely, that international institutions 
serve primarily national rather than international interests.” (WALTZ, 2000, p.21) 



64 
Revista de Análise Internacional, Curitiba, Vol.1, n.1, ago./dez.,2016, p.61-72. 

grande avanço rumo às políticas comuns dentro das Instituições Internacionais, 

quanto outros temas, como assuntos econômicos. Cabe, nesse ponto, fazer uma 

sucinta avaliação de como na América do Sul a relação entre Organização 

Intergovernamental e a temática de segurança se dá através do marco da UNASUL.  

 

A Construção da UNASUL 

 

Em 2008, foi criada a União das Nações Sul-americanas (UNASUL). Esta 

organização intergovernamental, reúne os doze países Sul-americanos (Argentina, 

Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, 

Uruguai, Venezuela). Essa organização surgiu em decorrência de diversas reuniões 

entre os presidentes sul-americanos.  

A primeira foi a I Cúpula de Presidentes Sul-americanos, em 2000, que 

demonstrou a necessidade de os governos da região avançarem nos diálogos entre 

si (DREGER, 2009). O principal resultado dessa reunião foi a formação da Iniciativa 

para Integração da Infra-estrutura Regional Sul-americana (IIRSA). Essa iniciativa:  

 

“[...] serviria ao propósito de prover a região de uma infra-estrutura básica, 
nas áreas de transporte, comunicações e energia, disponibilizando as bases 
para uma maior integração comercial e social do subcontinente Sul-
americano. ” (COUTO, 2008, p.3).  

 

Seria, portanto, um esforço dos países para melhor integrar o espaço físico, 

através de projetos direcionados para setores como energia, transportes e 

telecomunicações (MRE BRASIL, 2002). Segundo o Itamaraty, o avanço da IIRSA 

representaria a capacidade de superação das divergências entre os países da 

região e a paz.  

A Segunda Cúpula, realizada em 2002, resultou no “Consenso de 

Guayaquil”, que em suma expressava a “voluntad de impulsar acciones de 

coordinación y cooperación encaminadas a la conformación de un espacio común 
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suramericano.” (UNASUL).4Por sua vez, na Terceira Cúpula, realizada em 2004 - já 

na gestão do governo Lula NO Brasil -, surge a Comunidade Sul-americana de 

Nações (CASA) com a Declaração de Cuzco.   

Em 2007, durante a I Cúpula Energética da Comunidade Sul-americana de 

Nações, a proposta de transformar a CASA em União das Nações Sul-americanas 

(UNASUL) foi lançada, mas, de fato, ocorreu apenas em maio de 2008 com a 

aprovação do seu Tratado constitutivo e logo após a crise diplomática entre Equador 

e Colômbia (Crise de Reyes). A UNASUL inovou por não ser prioritariamente 

econômica, e sim política e geopolítica. (OLIVEIRA; BECARD, 2010, p.15).  Por isso, 

abrange um gama de assuntos muito diversos como sua Carta Constitutiva traz: 

 

AFIRMANDO sua 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 infra-
estrutura, para contribuir para o fortalecimento da unidade da América 
Latina e Caribe. (UNASUL, 2008) 

 

A constituição da UNASUL teve uma forte iniciativa brasileira e, frente aos 

outros países houve uma intensa discussão e negociação até a aprovação da 

mesma. Veiga e Rios (2011, p.88-91) abordam o posicionamento que normalmente 

os países Sul-americanos têm com relação às propostas brasileiras. Segundo os 

autores, existem países denominados revisionistas, como Argentina, Bolívia, 

Equador e Venezuela. Esses países, no geral, têm uma percepção positiva com as 

iniciativas brasileiras que são de cunho político (como a UNASUL) e as que 

almejam, de alguma maneira, uma “autonomia regional” (VEIGA; RIOS, 2011, p.88-

91). 

Já países como Peru, Chile e Colômbia não reagem do mesmo modo, 

assumindo posições mais cautelosas e se focando mais na dimensão econômica 

das relações com o Brasil na atração de investimentos do país e abertura de 

mercado brasileiro para seus produtos. (VEIGA; RIOS, 2011, p.88-91). No caso da 

proposta de constituição a UNASUL o Chile assumiu um posicionamento que 

representa uma exceção a esse comportamento. O país teve uma reação bastante 

                                                           
4 Tradução livre: “vontade de impulsionar ações de coordenação e cooperação que são o caminho 
para a conformação de um espaço comum Sul-americano”. 
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positiva à iniciativa. Uruguai e Paraguai seguem a linha da Colômbia e Peru. Em 

suma:  

 

“[...] a importância do Brasil na agenda externa dos países da região parece 
ter também crescido na década recém-concluída, seja em função de 
dinâmicas políticas endógenas de tipo identitária (Equador e Bolívia), da 
busca de apoio político brasileiro na região (Venezuela) ou do interesse em 
atrair investimentos brasileiros e vê-lo atuar como mediador de conflitos 
entre países Sul-americanos (Colômbia, Peru, Uruguai).” (VEIGA; RIOS, 
2011, p.91)  

 

O embaixador da Bolívia no Brasil e representante da União das Nações 

Sul-Americanas/Bolívia, Ocampo (2008), explicita alguns pontos da Carta 

Constitutiva da UNASUL que passaram por grandes debates antes de serem 

aprovados. O primeiro ponto é referente à “convergência da Comunidade Andina de 

Nações (CAN) e MERCOSUL”. A Declaração de Cuzco, de 2004, colocava que: 

 

O espaço Sul-americano integrado se desenvolverá e se aperfeiçoará 
impulsionando (…) o aprofundamento da convergência entre o 
MERCOSUL, a Comunidade Andina e o Chile através do aperfeiçoamento 
da zona de livre comércio, apoiado no pertinente à Resolução n° 59 do XIII 
Conselho de Ministros da ALADI de 18 de outubro de 2004, e sua evolução 
a fases superiores da integração econômica, social e institucional. 
(OCAMPO, 2008) 

 

O que se infere é que a integração tinha como base a convergência entre 

CAN e MERCOSUL. Na Carta Constitutiva da UNASUL algumas delegações não 

aprovaram essa “convergência” afirmando que isso “significava propor um esquema 

de integração baseado na liberalização comercial” (OCAMPO, 2008). Para 

outras,era necessário que houvesse convergência para que a UNASUL partisse de 

algo já concreto (os avanços da CAN e MERCOSUL).O preâmbulo da UNASUL ficou 

acertado como: 

 

ENTENDENDO que a integração sul-americana deve ser alcançada através 
de um processo inovador, que inclua todas as conquistas e avanços obtidos 
pelo MERCOSUL e pela CAN, assim como a experiência de Chile, Guiana e 
Suriname, indo além da convergência desses processos. (UNASUL, 2008) 
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Para Ocampo (2008) o preâmbulo da UNASUL demonstra que o aspecto 

comercial não foi colocado como de primeira ordem e que, portanto, se caracteriza 

como uma integração que não segue a ordem das fases de Integração Regional 

convencional. Nesse ponto, é possível notar que há uma tentativa de levar assuntos, 

como, por exemplo, de segurança para um espaço de diálogo entre os Estados e 

ficou mais claro com o surgimento do Conselho de Defesa Sul-americano (CDS). 

A segunda questão debatida foi a quantidade de objetivos. Todos percebiam 

que era preciso que houvesse muitos objetivos já que a UNASUL pretende ser de 

longo prazo e abrange diversos setores, mas havia a preocupação de que uma 

gama ampliada de objetivos viesse a comprometer os objetivos que seriam definidos 

como centrais. Devido a isso, decidiu-se traçar um objetivo central amplo e os 

específicos em separado. 

A adesão de novos membros foi outro tema muito discutido, pelo fato da 

UNASUL ser composta por países da América do Sul, a possibilidade de aceitar 

membros da América Central acarretaria numa alteração da base da organização. 

Outra situação analisada foi que uma possível ampliação da UNASUL para além da 

América do Sul, isto é, abri-la para países da América Central e Caribe logo de início 

poderia gerar alguns problemas, uma vez que, nem com os doze países reunidos a 

UNASUL estava consolidada.  Contudo, por outro lado, a integração era pensada 

para a América Latina inteira. Para resolver isso, 

 

“[...] acordou-se uma fórmula que dá tempo para a consolidação da 
UNASUL, mas ao mesmo tempo não a fecha nem a limita indefinidamente 
aos países Sul-americanos, fazendo da região um eixo para rearticular a 
integração da América Latina e do Caribe. ” (OCAMPO, 2008) 

 

Destarte, muitos debates e negociações foram realizados, entre os países, 

até que o Tratado Constitutivo da UNASUL conseguisse atingir o consenso. Após a 

assinatura de todos os países, nas reuniões posteriores, diversos conselhos 

setoriais foram instituídos. Entre eles pode-se citar o Conselho de Saúde Sul-

americano, Conselho Sul-americano de Cultura e o Conselho de Defesa Sul-

americano.  
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A Construção do Conselho de Defesa Sul-americano (CDS) 

 

Em janeiro de 2006, em Brasília, segundo Medeiros Filho (2010, p.82), 

houve um evento em que se reuniram os presidentes da Argentina, Néstor Kirchner, 

da Venezuela, Hugo Chávez e do Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, onde surgiu a 

ideia da criação de um Conselho de Defesa Sul-americano. Em 2008, Nelson Jobim, 

Ministro da Defesa do Brasil, visitou todos os países vizinhos e difundiu a proposta 

de estabelecer este conselho após ter lançado oficialmente a ideia em uma visita, 

em 24 de fevereiro do mesmo ano, à Argentina, onde explicou que  

“[…] el objetivo de este organismo sería el ‘entendimiento con todos los 
países sudamericanos para que pudiesen tener una misma palabra sobre 
defensa en los organismos internacionales y resolver por medio de este 
Consejo las eventuales cuestiones sobre defensa que surjan’” (MOREIRA, 
2008, p.7). 

.  

As viagens começaram com a Venezuela, posteriormente com a Guiana, 

Suriname, Colômbia, Equador, Peru, Paraguai, Argentina, Chile, Uruguai, Bolívia. A 

proposta inclusive foi apresentada na OEA e Trinidad e Tobago e a República 

Dominicana ficaram interessados em participar do novo mecanismo (MOREIRA, 

2008, p.8).Saint-Pierre e Castro (2008, p.15) afirmam que a intenção do Brasil era 

que essa estrutura fosse criada na mesma reunião que fundou a UNASUL, mas o 

Conselho de Defesa Sul-americano, mesmo sendo apresentado em tal ocasião, não 

foi colocado em votação. Isso se deu pelo fato de a UNASUL prever o critério de 

consenso para aprovação de qualquer decisão, e na época a Colômbia não 

concordava e o Peru ainda tinha algumas dúvidas a respeito. (SAINT-PIERRE; 

CASTRO, 2008, p.16).  

O posicionamento Colombiano se justificou por dois principais motivos: a 

não existência de um acordo de todos os países de classificar as FARC como 

‘terroristas’ e que a região já contaria com a estrutura da OEA. Em contraponto, o 

Chile se manifestou positivamente à proposta inclusive destacando que missões de 

paz para o HAITI poderiam ser reguladas pelo órgão. (SAINT-PIERRE; CASTRO, 

2008, p.16-17) 

Três grandes pontos de debate para a construção do CDS e para seu 

funcionamento se sobressaem a partir dos posicionamentos díspares dos países: 1) 
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conseguir, de fato, um consenso na América do Sul, superando as divergências 

entre os países e destes; 2) construir um mecanismo efetivo; 3) superar as 

cooperações anteriores que não deram certo. (SAINT-PIERRE; CASTRO, 2008, 

p.16-17) 

Alguns meses depois, após todo esse debate, no fim de 2008, na Reunião 

Extraordinária do Conselho de Chefes e Chefas de Estado e de Governo da 

UNASUL, foi instituído o CDS como órgão da UNASUL. Vale salientar que entre a 

assinatura da Carta Constitutiva da UNASUL e a do CDS, eventos ocorreram e 

reforçaram a necessidade da existência de algum mecanismo de concertação para 

resolução de conflitos: a Crise Colômbia-Equador (PAGLIARI, 2009, p.24).Como 

consta no documento “Decisión para el Establecimiento del Consejo de Defensa 

Suramericano de la UNASUR”, os objetivos gerais do órgão seriam:  

 

Artículo 4 - El Consejo de Defensa Suramericano tiene como objetivos 
generales los siguientes: a) Consolidar Suramérica como una zona de paz, 
base para la estabilidad democrática y el desarrollo integral de nuestros 
pueblos, y como contribución a la paz mundial. b) Construir una identidad 
suramericana en materia de defensa, que tome en cuenta las características 
subregionales y nacionales y que contribuya al fortalecimiento de la unidad 
de América Latina y el Caribe. c) Generar consensos para fortalecer la 
cooperación regional en materia de defensa.(CDS UNASUR, 2008). 

 

Dessa maneira, o CDS pretende ser um fórum de discussões, almejando a 

cooperação dos Estados, assim, poderiam tomar medidas que trazem como 

principais benefícios uma integração em outro nível que não puramente econômico e 

uma melhor inserção dos países internacionalmente por estarem em conjunto.  

 

Considerações Finais 

 

No bojo do debate acerca das Instituições Internacionais, enfocando na 

criação da UNASUL e do CDS, especificamente, podemos verificar como a visão 

Realista e a Institucionalista podem ser utilizadas na análise dessa Organização 

Intergovernamental.A busca pela criação da UNASUL e do CDS, foram, 

sobremaneira, por esforços brasileiros, que através do diálogo conseguiu 

demonstrar a importância desse tipo de organização para os demais países da 
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região. Porém nota-se que existem objetivos estratégicos brasileiros para esses 

esforços.  

Vigevani e Ramanzini (2014), por exemplo, explicitam que há marcadamente 

a confluência de diretrizes da Política Externa Brasileira, no caso a Autonomia, 

aplicadas ao processo de integração na América do Sul, por meio da UNASUL e 

seus conselhos. Muitas negociações tiveram que ser feitas para que a UNASUL 

fosse criada, como explicitado com relação à resistência da Colômbia, por exemplo. 

O mesmo se aplica ao CDS.  

É evidente que há vantagens para os países aderirem. O CDS, justamente 

por se propor a gerar consensos e construir uma identidade, da região, em termos 

de defesa, fomentados pela integração, acaba por construir uma maior confiança 

entre os países, trazendo vantagens a todos. Essa é uma característica fortemente 

ressaltada pelos autores Institucionalistas, sobre as beneficies das instituições 

internacionais.  

Embora, como apontam Vigevani e Ramanzini (2014), a UNASUL e o CDS 

sejam muito recentes, logo, dificultoso que análises profundas sejam feitas, é 

possível verificar que algumas das críticas ressaltadas por Waltz e Mearsheimer se 

aplicam e geram alguns questionamentos. Será possível aprofundar a cooperação 

em matéria de defesa e segurança no âmbito da UNASUL, e, portanto, do CDS? 

Houve avanços significativos desde a criação desse organismo? A UNASUL e o 

CDS conseguem superar e moldar realmente o comportamento dos Estados?  

Como já mencionado, não é possível avaliar profundamente nenhuma 

destas questões, porém alguns fatos, sobre a criação das mesmas podem apontar 

para a dificuldade inicial de atingir-se um consenso entre os países – como também 

já mencionado temos a questão do posicionamento colombiano. Ademais, a 

UNASUL e o CDS não se propuseram a criar uma Política Comum como se tentou 

durante anos na União Européia. O proposto, pelo menos até este momento, é 

incentivar a cooperação, e aumentar o diálogo. Desse ponto até a criação de uma 

Política Comum existe uma grande distância. Acrescenta-se também a questão dos 

interesses nacionais brasileiros ao investir na criação dessa organização, o que 

retoma à frase de Waltz (2000, p.21): “o Realismo revela o que a teoria 

institucionalista ignora: as instituições internacionais servem primordialmente aos 

interesses nacionais, do que para os interesses internacionais.”.  
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