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RESUMO 

 

Este artigo pretende observar a participação do país na formação da UNASUL e do 
Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS) no período de 2008 a 2014. A guisa de 
conclusão, ambos presidentes mantiveram agenda de cooperação interestatal de 
defesa e segurança. Entretanto no tema da cooperação política, Bachelet priorizou a 
América do Sul e a UNASUL, enquanto que Piñera focou seus esforços no Pacífico, 
com a Aliança do Pacífico e o Acordo Transpacífico. 
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ABSTRACT 

This article intends to observe Chile’s participation in the formation of UNASUR and 
the South American Defense Council (CDS) from 2008 to 2014. As a conclusion, 
both presidents maintained an inter-state cooperation and defense agenda. Of 
political cooperation, Bachelet prioritized South America and UNASUR, while Piñera 
focused his efforts in the Pacific, with the Pacific Alliance and the Trans-Pacific 
Partnership Agreement. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde o início da década de 1990, com a criação do Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL) em 1991 e o adensamento das relações no então Pacto Andino, viu-

se, especialmente nos desdobramentos do primeiro decênio do século XXI, uma 

                                                           
1 Graduando em Relações Internacionais, UFPel. Pelotas, Rio Grande do Sul.  
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aproximação eminente entre os Estados sul-americanos que, de forma progressiva, 

vem tentando conectar ambos os blocos. Nessa circunstância de aproximação 

MERCOSUL-CAN, aparece a I Cúpula de Brasília (2000) que culmina na Iniciativa 

de Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA); e a III Cúpula de Cuzco (2004), 

no Peru, que determina a criação da Comunidade Sul-Americana de Nações 

(CASA/CSN), posteriormente renomeada como União de Nações Sul-Americana 

(UNASUL) em 2008. (PECEQUILO; CARMO, 2015) 

Mesmo inserido neste contexto de integração da região sul-americana, o 

Chile manteve a sua tradição de política externa pautada em “ampliar os mercados 

para os produtos chilenos para assegurar a inserção do país na globalização” (Idem, 

ibidem. p.161). O país é, historicamente, reticente quanto a projetos de integração 

política — excetuando-se a adesão do país à Associação Latino-Americana de Livre 

Comércio (ALALC) que se reformula na Associação Latino-Americana de Integração 

(ALADI). Em seu lugar, limita-se a participar como membro associado do 

MERCOSUL e prioriza acordos bilaterais de livre-comércio, como com os Estados 

Unidos (2003), China (2005), Peru (2006) e o estabelecimento da Aliança do 

Pacífico (2011). 

Porém, a posse de Michelle Bachelet Jeria (2006–2010), eleita pelo Partido 

Socialista do Chile, identificado com a esquerda do espectro político-ideológico, foi 

encarada como o início de um projeto de política externa não mais centralizado na 

liberalização do comércio exterior, mas na busca pelo aprofundamento da 

cooperação política com os vizinhos. Fato este que se verifica em sua participação 

nos processos de criação da UNASUL, sendo ela a primeira presidente pro tempore 

da organização, e especialmente do Conselho de Defesa Sul-Americano, criado em 

2008. 

Por sua vez, no sucessor de Bachelet, Miguel Juan Sebastián Piñera 

Echenique (2010–2014), eleito pelo partido Renovação Nacional, identificado como 

de ideologia política de centro-direita, houve uma expectativa de que o presidente 

seguisse a agenda de promoção da cooperação sul-americana implementada pela 

sua antecessora, tanto nos temas de integração político-institucional quanto nos 

temas de segurança e defesa (PECEQUILO, 2015), apesar das suas declinações 
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político-ideológico que poderia influenciar a sua política externa. Exemplifica a 

assertiva anterior o retorno das tradicionais diretrizes de política externa calcada na 

busca de parcerias comerciais bilaterais, evitando vínculos integracionistas. 

A partir do exposto, observando os governos de Michelle Bachelet e 

Sebastián Piñera (2006–2010; 2010–2014), no que se refere à promoção da 

cooperação regional no âmbito da UNASUL, como se deu a evolução da atuação do 

Estado chileno, nos debates e nas decisões sobre cooperação política no 

organismo, além da cooperação em segurança e defesa regional no âmbito do 

Conselho de Defesa Sul-Americano? 

Este estudo assume que o governo de Michelle Bachelet foi um dos mais 

entusiastas da criação do projeto da UNASUL e do Conselho de Defesa Sul-

Americano, uma vez que há a participação nos exercícios e atividades realizadas na 

UNASUL e pelo Conselho, demonstrações de cooperação do país com o Conselho 

de Defesa Sul-Americano e com a UNASUL. No que se diz respeito ao governo de 

Sebastián Piñera, como acima mencionado, o artigo parte da premissa de que o 

presidente seguiu a agenda deixada por sua antecessora, principalmente nos temas 

de defesa inserido no âmbito do Conselho de Defesa Sul-Americano, apesar de 

suas inclinações ideológicas liberais. 

O objetivo do presente artigo é analisar a atuação do Estado chileno na 

formação da UNASUL e do Conselho de Defesa Sul-Americano, no período de 2008 

a 2014. É importante elucidar que, apesar do tema da segurança e da defesa, o 

estudo não possui foco em analisar assuntos militares, apesar de serem 

contemplados na medida em que forem necessários. O foco do trabalho é analisar 

sobremaneira a atuação política do Chile na criação e consolidação do Conselho de 

Defesa Sul-Americano. 

O estudo utiliza-se do método qualitativo dedutivo via utilização das técnicas 

de pesquisa documental de discursos presidenciais no que se refere à UNASUL e o 

Conselho de Defesa Sul-Americano, relatórios dos organismos, sobremaneira do 

Conselho de Defesa Sul-Americano, e revisão bibliográfica de livros, teses, artigos. 

Apoia-se num marco teórico-analítico em que define a cooperação regional, bem 
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como a defesa e a segurança sob o prisma construtivista das Relações 

Internacionais. 

Neste prisma, conforme Emanuel Adler (1999), instituições como a UNASUL 

e seus órgãos ou o Conselho de Defesa Sul-Americano são constituídos a partir de 

relações intersubjetivas, realizadas de tal maneira a fim de que se evite conflitos 

entre os Estados. Desse modo, organizações internacionais são capazes de moldar 

a prática dos Estados, atuando na dualidade agente/estrutura, bem como 

construindo interesses e identidades, sendo esta última também socialmente 

construída. Não há, no pensamento construtivista, um pré-estabelecimento da 

condição das relações entre os Estados. As relações cooperativas ou conflituosas 

entre eles dar-se-ão dependendo da maneira no qual o “Self” identifica-se com o 

“Other” (WENDT, 2014). Uma vez que há um compartilhamento positivo de 

identidades entre os Estados (SARFATI, 2006), é possível a criação de mecanismos 

de governança entre Estados, como é o Conselho de Defesa Sul-Americano. 

Essa identificação se verifica no Chile pelo apresentado por MEUNIER e 

MEDEIROS (2013), que apontam a participação ativa do Estado no corpo da 

UNASUL como uma mudança paradigmática de política externa do país, outrora 

isolada. Os autores ainda apresentam os discursos presidenciais, nas quais palavras 

como “social”, “democracia” e “desenvolvimento” são concebidas como realidades e 

desafios comuns aos países do subcontinente americano. 

Na primeira seção, apresenta-se um histórico dos processos de integração 

regional sul-americano e o posicionamento do Estado chileno neles; na segunda, 

analisa-se as diretrizes da política externa chilena no governo de Bachelet (2006-

2010), no que diz respeito à cooperação regional nos termos da UNASUL e na 

conformação do Conselho de Defesa Sul-Americano. Por fim, analisa-se o governo 

de Sebastian Piñera (2010-2014), verificando-se a participação do país nas 

atividades realizadas pelo Conselho, na terceira seção. 

 

O CHILE E OS PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO REGIONAL E COOPERAÇÃO 

INTERESTATAL NO PERÍODO 1990–2006: UM BREVE HISTÓRICO. 
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Em 26 de março de 1991 foi assinado por Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai o Tratado de Assunção, cujo objetivo primordial era a conformação de um 

mercado comum através da integração dos Estados-Partes por meio da criação de 

uma Tarifa Comum Externa (TEC), da livre circulação de bens, serviços e fatores 

produtivos, da adoção de uma política comercial comum, da coordenação de 

políticas macroeconômicas e setoriais, e da harmonização de legislações nas áreas 

pertinentes2. No âmbito político, buscou-se um esforço de consolidar a 

responsabilidade de manter o compromisso com a democracia, via Protocolo de 

Ushuaia de 1998. Ainda é assinado o Protocolo de Olivos para a solução de 

controvérsias em 2002 e o Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul em 

Montevidéu em 2005. Cria-se e estabelece-se o Mercado Comum do Sul. 

Sobre a participação chilena no MERCOSUL, FERMANDOIS (2005) afirma 

que o país foi frequentemente convidado a integrar o bloco desde o momento de sua 

criação, principalmente pela Argentina, mas a sua adesão como membro associada, 

em 1996 foi arduamente discutida. Em primeiro lugar, o modelo liberal chileno 

adotado desde o governo do general Augusto Pinochet (1973-1990) possui grande 

aceitação da população. A associação plena, considerando os dispositivos comuns 

do MERCOSUL supracitados, induziria o país a adequar suas políticas econômicas 

o que, para o contexto chileno, poderia ser tachado como retrocesso. Além disso, o 

país percebe os movimentos de integração com cautela, observando as 

experiências passadas ocorridas na América Latina nas quais poucos resultados 

práticos foram apresentados (exemplifica-se o caso da ALALC). Por fim e em menor 

medida, o autor revela que há no Chile uma certa prudência quanto ao Brasil. A 

condição de liderança, mesmo que tímida como foi a da década de 1990, é 

pertinente ao Brasil devido aos seus resultados econômicos apresentados nos 

últimos anos, além das suas potencialidades em razão de seu território, fontes de 

recursos e população, mas se pondera a natureza daquela, se se pretende 

cooperativa ou imperialista, semelhante à praticada pelos estadunidenses. 

Em contrapartida, havia aqueles, principalmente na academia, que defendiam 

a adesão chilena ao bloco. Argumentam que o bom momento dos membros maiores 

                                                           
2 Cf: http://www.mercosul.gov.br/saiba-mais-sobre-o-mercosul. Acesso em: 10 de junho de 2016. 
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colaboraria para o crescimento chileno, principalmente na temporalidade de sua 

adesão, em 1996. Soma-se ao anterior a necessidade de retirar o país do 

isolacionismo característico apresentado historicamente. Para eles, apesar de ser 

um país costeiro e com tradição comercial com o Pacífico, é necessário que se 

perceba o lugar do Chile enquanto país sul-americano e, por conseguinte, partícipe 

dos processos de integração regional, principalmente para não se encontrar em 

desvantagens em relação aos demais vizinhos. (FERMANDOIS, 2005) 

Diante desse debate, coube ao presidente chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle 

(1994-2000), em 1996, aderir ao MERCOSUL como membro associado. Dessa 

forma, o presidente aliou o pensamento cauteloso de não-adequação às políticas 

macroeconômicas chilenas, sem deixar de prestigiar aqueles que viam 

oportunidades no MERCOSUL. É importante também mencionar a presença da 

Bolívia como membro associado ao Mercosul no mesmo ano, tornando-se membro 

pleno em 2015; a Venezuela se torna membro após um processo turbulento em 

2012; em 2003, o Peru torna-se membro associado, seguido por Equador e 

Colômbia, em 2004. 

Paralelamente à formação do MERCOSUL, a Comunidade Andina (CAN) foi 

uma renomeação, em 1996, do Pacto Andino, firmado sob o Acordo de Cartagena 

ainda em 1969. Sediado em Lima, no Peru, foi formado, originalmente, por Bolívia, 

Equador, Colômbia, Peru e Chile — este último deixando o bloco em 1977, estando 

sob gestão de Pinochet. A Venezuela aderiria ao bloco em 1973, mas se retira em 

20063. 

O grande objetivo da CAN em si é de superar as assimetrias intra-bloco, bem 

como acelerar o crescimento e o desenvolvimento dos Estados-membro via 

integração econômico-social. Em seus primeiros anos de criação, a CAN buscou o 

recrudescimento das suas relações econômico-comerciais, almejando uma área de 

livre-comércio e a formação de uma união aduaneira. São identificadas duas fases 

                                                           
3 A retirada venezuelana da CAN em 2006 foi motivada pelos tratados bilaterais que o Peru, a 

Colômbia e o Equador firmaram com os Estados Unidos. Ao serem ratificados, esses tratados 

acirrariam a competitividade dos produtos venezuelanos no mercado andino que seriam preteridos 

pelos produtos estadunidenses. Cf: LEANDRO, Thainá. Saída da Venezuela da Comunidade 

Andina de Nações: novas clivagens na integração sul-americana. Universidade de Brasília. 2006. 

Disponível em: <http://goo.gl/agV5CF> Acesso em: 13 de julho de 2016. 
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da integração no Pacto Andino. A primeira, da sua criação até meados da década de 

1980, procurou focalizar as ações de incremento do desenvolvimento econômico-

social; a segunda, no fim da década de 1980 e início dos anos 1990, foi marcada por 

uma reestruturação da organização. 

Sobre a primeira fase, esta é criticada principalmente em seu setor social. 

Apesar de ter havido crescimento econômico dos Estados e de um desempenho 

econômico propício para as reduções de desigualdade social, mesmo após da 

assinatura do Protocolo de Quito — que prevê a necessidade de redução das 

assimetrias interna e intrabloco, em 1983, aquele não ocorreu. Em 2003, havendo os 

presidentes percebido que os níveis de pobreza não diminuíram, criaram o Plano 

Integrado de Desenvolvimento Social, onde a pauta do desenvolvimento social foi 

reintroduzida como prioridade no Pacto.Acerca da segunda fase, esta foi marcada 

pela assinatura do Protocolo de Trujillo, em 1996, onde, doravante, o bloco passará 

a se chamar Comunidade Andina4 (CAN). (LUCIANO; BRESSAN, 2014) 

Ficou a cargo da presidenta Michelle Bachelet (2006-2010; 2014-2018), em 

seu primeiro ano de mandato, a reintegração do Chile à CAN. As argumentações 

internas (das quais participavam empresários, economistas, movimentos sociais e a 

academia, por exemplo) ocorridas acerca do retorno ou não do país à Comunidade 

assemelha-se às debatidas quanto ao MERCOSUL, com um adicional “pró América 

do Sul” cuja identidade era compartilhada pela presidenta, onde afirma que “o 

reingresso do Chile na Comunidade representava o reencontro do país com um dos 

processos de integração mais importantes da América Latina, lugar de onde o Chile 

jamais deveria ter saído” (NOGUEIRA, 2007, p. 2). Semelhante ao caso do 

MERCOSUL, foi firmado em novembro de 2006, com a aprovação das condições 

dispostas na Decisão 666 da CAN, o retorno do país ao bloco como membro 

associado. 

Cabe destacar que os processos de integração sul-americanos se 

desenvolveram paralelamente à Área de Livre-Comércio proposta às Américas pelos 

                                                           
4 Note que a renomeação de Pacto Andino para Comunidade Andina induz um processo de 

compartilhamento de ideias, valores e identidades comuns aos Estados-membros, uma vez que 

agora o pacto transformar-se-ia numa comum unidade. 
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Estados Unidos5. A partir da proposta da ALCA, surge na diplomacia brasileira um 

alerta para a penetração dos Estados Unidos de forma incisiva na região, o que 

prejudicaria o comércio exterior brasileiro. Em resposta à ALCA e dando indícios de 

iniciativa de liderança na região, o então presidente brasileiro Fernando Henrique 

Cardoso (1995–1998; 1999–2003) organiza a primeira Reunião de Presidentes da 

América do Sul, realizada em Brasília, em 2000. Nessa primeira reunião, onde todos 

os países da América do Sul participaram, a agenda orbitou, entre outros, nos 

seguintes temas: democracia, comércio e infraestrutura de integração (SANTOS, 

2014). 

Desses temas derivam a “cláusula democrática”, onde os países devem 

manter o Estado de Direito e respeitar os valores democráticos, a articulação entre o 

MERCOSUL e a CAN, com plena participação do Chile e do Suriname, para a 

consolidação de uma área de facilitações econômico-comerciais em toda a região 

para os países da região (Idem). Deriva, também, a Iniciativa para a Integração 

Regional Sul-Americana (IIRSA)6, cujo objetivo é “prover a região de uma 

infraestrutura 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). 

A partir da Cúpula de Brasília, o governo brasileiro intensifica a criação e a 

consolidação da identidade sul-americana que seria compartilhada mais tarde por 

seus vizinhos. Propiciaria, também, a construção de organismos de cooperação 

interestatal, observando, de fato, a formação dessa identidade sul-americana. Esta 

                                                           
5 A ALCA (Área de Livre-Comércio das Américas) foi lançada pelos Estados Unidos, em 1994, 

durante a realização da Cúpula das Américas, quando foram assinados a Declaração de Princípios e 

o Plano de Ação, com o objetivo de eliminar as barreiras alfandegárias entre os 34 países 

americanos, exceto Cuba, e assim formar uma área de livre de comércio para as Américas, até o final 

de 2005. (BATISTA Jr. 2003). Cabe ressaltar a inspiração da Iniciativa para as Américas de George 

H. W. Bush em 1990 onde se criaria uma área de liberalização do comércio, promoção dos 

investimentos e redução da dívida. 
6 Apesar de crucial para a construção da UNASUL, não é objetivo do trabalho discorrer sobre a 

IIRSA. Portanto, contém maiores informações acerca da Iniciativa em: COUTO, L. A Iniciativa para a 

Integração da Infra-estrutura Regional Sul-americana – IIRSA como instrumento da política 

exterior do Brasil para a América do Sul. OIKOS (Rio de Janeiro), América do Norte, 5, nov. 2008. 

Disponível em: <http://www.revistaoikos.org/seer/index.php/oikos/article/view/109/77>. Acesso em: 11 

de junho de 2016. 

http://www.revistaoikos.org/seer/index.php/oikos/article/view/109/77
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que compartilharia os valores democráticos, a intensificação do comércio, além do 

recrudescimento da integração econômica, física e energética entre os países 

(SANTOS, 2014). 

A segunda Reunião dos Presidentes Sul-Americanos, realizada no Equador, 

em 2002, deu continuidade aos temas da primeira reunião, enfatizando o respeito à 

democracia e a consolidação da IIRSA. Destaca-se a inauguração do subcontinente 

como uma Zona de Paz. Aqui inicia-se a primeira tentativa de construção de um 

instrumento capaz de proporcionar a cooperação e formação de medidas de 

confiança. (DREGER, 2009) 

Quanto à participação chilena na reunião, o então presidente do país, Ricardo 

Lagos (2000-2006) posicionou-se de forma amplamente favorável aos processos de 

cooperação incitados pelo governo brasileiro. Em sua fala, observou que as 

negociações sobre cooperação na América do Sul na década de 1960 era uma 

pauta exclusivamente teórica e vê-la tratada em reuniões era uma surpresa7. 

Asseverou, também, que o financiamento dos projetos na área de energia deveria 

ser realizado alternativamente aos organismos financeiros internacionais8. 

A terceira reunião ocorreu no Peru, em 2004, e contou com um componente 

adicional que propiciou a construção de um órgão de cooperação em todo o 

subcontinente sul-americano. Trata-se da ascensão de vários governos identificados 

com o centro-esquerda do espectro político9.Esse contexto favoreceu, como indica 

Araújo e Filho (2015), o fomento de uma política de desenvolvimento, que Veiga e 

Ríos (2007) batizaram de “regionalismo pós-liberal”. 

Em Cuzco foi assinada uma declaração na qual é formada a Comunidade Sul-

Americana de Nações (CSN/CASA) e fica estabelecido a reunião dos chefes de 

Estado e governo de forma anual. Em Cuzco, Lagos, muito mais que corroborar 

                                                           
7  Informação retirada do site: <http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2002-12-06/uniao-dos-

povos-da-america-e-tema-principal-na-reuniao-do-conselho-do-mercado-comum> Acesso em: 13 de 

julho de 2016. 
8 Cf: http://archivo.fdd.cl:8080/wwwisis/repos/repos4/201381.pdf. Acesso em: 13 de julho de 2016. 
9 É o caso de Luiz Inácio Lula da Silva (2003–2007; 2008–2011), no Brasil; Néstor Kirchner (2003–

2007) e Cristina Kirchner (2007–2011; 2011–2015), na Argentina; Tabaré Vázquez (2005–2010) e 

José Mujica (2011–201, no Uruguai; Ricardo Lagos (2000–2006) e Michelle Bachelet (2006–2010), no 

Chile; Evo Morales (2006–atualmente), na Bolívia; Alan García (2006–2011), no Peru; Rafael Correa 

(2007–2011; 2012–atualmente), no Equador. 

http://archivo.fdd.cl:8080/wwwisis/repos/repos4/201381.pdf
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somente com o posicionamento brasileiro, planeja, mesmo que em linhas gerais, um 

primeiro plano de ação que pontuava a necessidade de integração físico-energética 

e pontuou a fonte de financiamento de onde se desenvolveriam os projetos. 

Uma vez exposta a construção na história, para que se atinja o objetivo deste 

estudo, é necessário, agora, que se faça a análise pormenorizada da UNASUL e da 

participação do Chile nela, além do Conselho de Defesa Sul-Americano durante o 

primeiro governo de Michelle Bachelet no país. 

 

A POLÍTICA DE BACHELLET (2006–2010) PARA A AMÉRICA DO SUL: A 

CONFORMAÇÃO DA UNASUL E O CONSELHO DE DEFESA SUL-AMERICANO. 

 

Como foi visto na seção anterior, é clara a evolução da participação chilena 

nos projetos de cooperação interestatal sul-americanos. Percebe-se uma titubeação 

no início dos anos 1990 com o projeto do MERCOSUL e a Comunidade Andina de 

Nações. Em 1996 e 2006 ocorrem, respectivamente, a adesão ao MERCOSUL e à 

CAN, contudo como membro-associado. Em face dessa evolução, nesta seção ver-

se-á como se deu, o processo de participação chilena na construção da UNASUL e 

do Conselho de Defesa Sul-Americano durante o primeiro mandato de Michelle 

Bachelet Jeria (2006–2010). 

Verónica Michelle Bachelet Jeria foi presidente do Chile entre 11 de março de 

2006 e 2010. É, hoje, a atual presidente da República do Chile, reassumindo o posto 

em 2014. Foi a primeira mulher Ministra da Defesa do Chile em 2002, além de ser a 

primeira encarregada da ONU Mulheres, agência das Nações Unidas para a 

igualdade de gênero. Em seu primeiro mandato, sucedeu o ex-presidente Ricardo 

Lagos (2002–2006) e foi eleita pelo Partido Socialista (partido de esquerda inserido 

na Concertación de Partidos por la Democracia), derrotando o candidato Sebastián 

Piñera. Durante seu governo, nomeou como Ministro das Relações Exteriores 

Alejandro Foxley Rioseco (2006–2009) e Mariano Fernández Amunátegui (2009–

2010). 

Das linhas gerais da política externa chilena durante o governo de Bachelet 

incluem: reconhecimento da globalização e o apoio aos sistemas de governabilidade 

e governança; priorizar as relações com os vizinhos, seja em nível bilateral 
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(mencionados Argentina, Bolívia e o Peru), seja em nível multilateral na ainda 

CASA/CSN; impulsionar o multilateralismo; aprofundar as relações comerciais e 

aprimorar as regras do comércio internacional; buscar o mercado do Oriente, da 

Europa e Oceania, além de, especificamente, do aprofundamento das já boas 

relações com os Estados Unidos; finaliza ressaltando a primazia pelos valores 

democráticos e a busca pela cooperação como instrumento de promoção da política 

externa. 

Fuentes e Saavedra (2006) afirmam, no momento em que Michele assume o 

poder no Chile, em 11 de março de 2006, que as relações chilenas em relação aos 

seus vizinhos serão prioritárias. Ademais, afirmam que o Chile provavelmente 

tentará seguir uma agenda progressista no social, liberal no econômico e multilateral 

no internacional (FUENTES; SAAVEDRA, 2006). 

De fato, no plano de governo de Michelle é declarada que a região seria 

prioridade em sua agenda de política externa, principalmente quando menciona que 

“nuestra política exterior tendrá como centro de gravedad y sello la promoción de 

una identidad regional común” e afirma que “la dimensión vecinal de nuestra política 

exterior tendrá una especificidad, dinamismo y significado estratégico prioritário” 

(Bachelet, 2006, p98). Ainda menciona que o país compartilha de semelhante 

limitações, interesses e objetivos com a região. Assevera também o compromisso 

com a ainda Comunidade Sul-Americana e Nações. 

Ainda no plano do discurso, o tema de integração regional está presente 

durante todos os anos enquanto foi presidente chilena no pronunciamento mais 

importante no Chile, a Mensaje Presidencial del 21 de Mayo10. Em 2006, primeiro 

ano de mandato de Bachelet no Chile, o tom era de promoção da cooperação 

regional nos próximos anos com participação ativa do Chile. 

Em 2007, Bachelet propunha a construção de uma agenda comum com os 

vizinhos. Concomitantemente ao discurso, no plano da CASA/CSN fica acordado a 

renomeação do organismo para União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) e, por 

fim, em 2008, assina-se o tratado constitutivo da, agora, UNASUL. No preâmbulo do 

                                                           
10 Disponíveis em: <http://historiapolitica.bcn.cl/mensajes_presidenciales> Acesso em: 29 de agosto 

de 2016. 
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seu Tratado Constitutivo é declarada a necessidade de se construir uma identidade 

sul-americana e desenvolver um espaço regional integrado em todos os setores de 

atuação (economia, política, desenvolvimento social, integração física e energética, 

defesa, segurança, meio ambiente, etc.). Na reunião de 2008, com Michelle Bachelet 

no governo chileno, o tom do discurso é enérgico e o posicionamento é amplamente 

favorável à UNASUL, único organismo sub-regional em que o Chile se faz presente 

como membro pleno. Em 2009, por fim, menciona os resultados da sua gestão na 

UNASUL, conforme ver-se-á melhor a frente. No campo da cooperação interestatal 

em matéria de defesa, o programa de governo afirma que o diálogo produtivo com 

os vizinhos torna o ambiente regional seguro e, consequentemente, um Chile mais 

seguro. Aponta, ainda, os problemas do crime organizado e do narcotráfico como 

lugar-comum da região sul-americana. 

Michelle Bachelet assume a presidência pró-tempore da UNASUL em 2008 e 

durante seu mandato, esta teve um período movimentado de atividades 

(RELATÓRIO MRE, 2009). Foram dezoito atividades11 no decorrer de sua 

presidência, onde, dessas, é importante ressaltar a participação chilena na crise 

política boliviana em 2008 e a criação do Conselho de Defesa Sul-Americano. 

No âmbito da segunda reunião de Chefes e Chefas de Estado da UNASUL, 

convocada pela presidenta Bachelet, em Santiago, em setembro de 2008, os países 

debateram os problemas relacionados à crise política boliviana12. Em primeiro houve 

uma declaração da UNASUL que é seguido pela convocatória da reunião. A 

declaração afirma o dever da presidência pró-tempore da UNASUL de colaborar 

com o governo boliviano para encontrar formas de diálogo entre as partes para que 

                                                           
11Cf: Memoria de Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile – Año 2009. Disponível em: 

<http://goo.gl/sw5CAk> Acesso em: 29 de agosto de 2016.  
12Não tem por objetivo deste estudo pormenorizar a crise política boliviana em 2008, todavia, cabe 

informar que foi crise de setembro de 2008 na Bolívia começou com protestos contra 

o Presidente Evo Morales por parte dos departamentos (departamento, na Bolívia, se aproxima do 

que seriam os estados brasileiros) do leste do país, onde foi decretado estado de sítio. Os 

governadores dos departamentos regionais, opositores de Morales, demandavam que Morales 

cancelasse a Lei dos Hidrocarbonetos, aprovada pelo parlamento, e que mudou o padrão de 

distribuição da receita petrolífera. Para maiores detalhes do setor de hidrocarbonetos bolivianos, 

consulte: DUARTE, Bernardo; SARAIVA, Thiago; BONÉ, Rosemarie. Impacto na relação Brasil-

Bolívia, com a nacionalização dos hidrocarbonetos bolivianos, em 2006. Disponível em: 

<http://goo.gl/Kc3m0S> Acesso em: 20 de julho de 2016. 
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haja uma retomada das forças políticas de forma pacífica, institucional e 

democrática.13 

Da reunião deriva a Declaración de La Moneda14, cujo draft fora escrito por 

uma equipe chilena a pedidos da presidenta, onde constam nove assertivas, dentre 

as quais: a UNASUL apoia total e irrestritamente o governo de Evo Morales, rechaça 

qualquer tentativa de golpe civil, exige que se devolva os estabelecimentos 

governamentais para que se inicie o debate e que se cesse imediatamente as ações 

de violência. 

A ação do Chile na UNASUL foi importante à Bolívia a ponto do próprio Evo 

Morales agradecer o organismo, no momento em que afirma que “graças à UNASUL 

se derrotou uma tentativa de golpe civil na Bolívia” e aplaudiu a ação tomada por 

Michelle, no momento em que convoca prontamente a reunião para manter a 

estabilidade política e democrática da reunião, como informa Politzer (apud 

ZAMORA; ALFONSO, 2013, p52). 

Por sua vez, o estabelecimento do Conselho de Defesa Sul-Americano foi 

uma proposta lançada pelo Brasil em 2008 que, por falta de apoio à época de seu 

lançamento, não avançou em seus trabalhos. Coube ao Chile, que já corroborava 

com a proposta brasileira no momento de seu lançamento e exercendo o cargo da 

presidência pró-tempore na UNASUL, relançar a proposta e formar um Grupo de 

Trabalho15 para coordenar o CDS. Esta, talvez, seja a maior contribuição chilena 

para o Conselho de Defesa Sul-Americano durante o governo Bachelet, uma vez 

que para relançar a proposta, este time reuniu-se em quatro oportunidades onde 

traçaram o que seria debatido mais tarde pelos países-membros na I Reunião 

Ordinária do Conselho. 

                                                           
13Fala retirada de: SA. Unasur repudia violencia y pide diálogo en Bolivia. 12 de setembro de 

2008. Disponível em: <http://goo.gl/TsX4RF>. Acesso em: 18 de julho de 2016 
14A Declaración de La Moneda foi um documento que teve sua preparação feita pelo chanceler da 

presidenta Bachelet, Alejandro Foxley, em que propõe reconhecer prontamente a autoridade legítima 

do governo boliviano e requerer fim imediato da violência no país. Este foi preparado pela chancelaria 

chilena, depois discutido e aprovado pelos Chefes de Estado e Governo que participaram da reunião. 

Disponível em: <http://www.comunidadandina.org/unasur/15-9-08com_bolivia.htm> Acesso em: 18 de 

julho de 2016 
15 Esta equipe foi responsável para definir as diretrizes do Conselho de Defesa Sul-Americano. Era 

composta por profissionais da Secretaria de Guerra e do gabinete do Ministro da Defesa e do 

Ministério das Relações Exteriores do Chile. 
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Na primeira reunião deste GT, realizada em junho de 2008, enfatizou-se 

acordos sobre princípios fundamentais, tais como a cooperação regional, a 

construção de uma identidade sul-americana em matéria de defesa e o combate das 

assimetrias entre os países membros. A segunda reunião, realizada em julho do 

mesmo ano, orbitou na declaração da Colômbia que decidiu fazer parte do CDS se 

este reconhecesse as instituições democráticas do país e conter nos princípios do 

Conselho o rechaço à grupos violentos. A terceira reunião, realizada em agosto do 

mesmo ano, contou com a coordenação entre a reunião de ministros de defesa das 

américas e o GT para que se finalize o Estatuto do CDS. Em 30 de Outubro de 

2008, o Presidente do Grupo de Trabalho enviou eletronicamente para todas as 

delegações um projeto de documento final. Em troca, a iniciativa da Venezuela, foi 

convocada uma quarta e última reunião do Grupo de Trabalho. Esta foi realizada em 

10 e 11 de dezembro de 2008, em Santiago. Na ocasião, todas as delegações 

presentes concordaram finalmente com um documento final para a criação do CDS. 

(CHILE, 2009) 

A I Reunião Ordinária do CDS ocorreu em Santiago, no Chile, em março de 

2009, onde definiu-se, em primeiro lugar, a presidência pró-tempore do Grupo de 

Trabalhos do CDS — que ficou sob responsabilidade do Chile, que, por sua vez, 

elegeu Gonzalo García Pino, Subsecretário de Guerra do Ministério da Defesa do 

Chile. Ainda, definiu-se a transparência em gastos militares dos países-membros, a 

formação de um exército conjunto em casos de catástrofes e o primeiro plano de 

ação que vigoraria no biênio 2009-2010 que foi prorrogado e funcionou, também, no 

biênio 2010-2011. Deu-se em quatro eixos: 1) políticas de defesa; 2) cooperação 

militar e ações humanitárias; 3) indústria e tecnologia de defesa; e 4) formação e 

capacitação (ABDUL-HAK, 2013). 

Dreger (2009) afirma que a criação do Conselho de Defesa Sul-Americano 

serve — além de ser um primeiro impulso que se desenvolverá num mecanismo de 

solução de controvérsias — para trazer estabilidade à região, portanto, compatível 

com a visão chilena acima mencionada. Com a região estabilizada e afastando 

ameaças de contendas entre os Estados, são favorecidos o diálogo entre os países-

membro e a consolidação das outras instâncias da UNASUL. Quanto às ameaças à 



29 

Revista de Análise Internacional, Curitiba, Vol.2, n.1, jun, 2017, p.15-38. 

 

estabilidade da região, o autor destaca que “questões diplomáticas, comerciais, 

atritos geopolíticos em relação à definição de fronteiras e conflitos ideológicos são 

questões que empiricamente abalam a estabilidade regional” (DREGER, 2009, p. 

58-59).  

Existem críticas ao CDS. Elas versam sobre a incompatibilidade entre os 

Estados sobre a definição do que seria uma ameaça à América do Sul e sobre a não 

vinculação de suas normas. Contudo, é importante ressaltar que ao conter no seu 

estatuto a necessidade de se “identificar os fatores de riscos e ameaças que possam 

afetar a paz regional e mundial” (CDS, art. 5, item b, 2008) é um avanço e uma 

iniciativa que propicia o seu desenvolvimento. Ainda, como indica Senhoras (2009), 

o fato de se haver criado um tratado constitutivo, criado um Conselho vinculado ao 

organismo, bem como planejarem Planos de Ação e o desenvolvimento das suas 

atividades, demonstra que o primeiro passo para a consolidação do complexo 

regional de segurança sul-americano é uma etapa vencida. 

Ainda é muito cedo para cravar o fracasso ou sucesso da UNASUL e do 

Conselho de Defesa Sul-Americano. São órgãos novos que, diferentemente de 

outras experiências semelhantes no mundo, comparando, por exemplo, que a 

UNASUL possui 8 anos de existência — 12 se levarmos em conta os anos enquanto 

CSN/CASA — enquanto que a União Europeia possui 22 anos de existência com 

mais de 50 anos sendo construída, ao passo que a construção do órgão sul-

americano possui pouco mais de 20 anos. 

Cabe, agora, realizar exercício semelhante e observar qual foi a atuação 

chilena durante o governo de Sebastián Piñera. 

 

A POLÍTICA DE SEBASTIÁN PIÑERA (2010–2014) PARA A UNASUL E O 

CONSELHO DE DEFESA SUL-AMERICANO 

 

Vimos na seção anterior que o discurso de Michelle Bachelet convergiu com a 

prática, em termos de política externa para a América do Sul. Foi uma presidenta 

ativa e consciente dos problemas da região, o que se exemplifica na ação da 

UNASUL na crise boliviana e de sediar em Santiago algumas das diversas 

atividades realizadas no organismo durante seu mandato. No âmbito da cooperação 
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de defesa e segurança interestatal, foi no mandato de Bachelet em que se criou e 

deu início aos trabalhos do Conselho de Defesa Sul-Americano. 

Para que se possamos observar a evolução da participação chilena nos 

referidos organismos, é necessário que exercício semelhante seja feito no governo 

de Sebastián Piñera, presidente chileno durante o período 2010–2014. Nesta seção 

ver-se-á a política de Piñera para a América do Sul e em especial para a UNASUL e 

o Conselho de Defesa Sul-Americano, observando a participação do país nas 

atividades realizadas pelo órgão. 

Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique foi eleito presidente no Chile pelo 

partido de centro-direita Renovación Nacional em 2010, derrotando o candidato 

Eduardo Frei. Durante seu mandato, nomeou Alfredo Moreno Charme (2010–2014) 

como seu ministro das relações exteriores. É importante frisar que a retomada ao 

poder de governos centro-direita no Chile é um fator a ser considerado. 

Em seu plano de governo está presente um discurso liberal, no momento em 

que menciona que “os países que têm atingido o desenvolvimento são aqueles que 

têm deixado seus cidadãos desenvolverem sua liberdade, iniciativa e espírito 

empreendedor” (PIÑERA, 2010, p13). Nesse sentido, é marcante no período de 

Piñera a busca (ou retomada) pelo regionalismo aberto16 nas relações regionais do 

país. Em seu programa de governo, Sebastián Piñera ressalta a importância da 

integração regional sem que se descaracterize o estilo econômico chileno tradicional 

de abertura comercial, usando daquela como ferramenta para esta. 

Está presente no programa, também, que o país compartilha com os vizinhos 

uma unidade, em primeiro lugar, territorial, mas também de história, cultura e 

linguagem. Contudo, é interessante mencionar que a UNASUL não foi citada em 

nenhum momento durante o seu programa de governo. Isso indica que, apesar da 

região ser prioridade e constar no programa a busca por cooperação interestatal em 

vários setores, o organismo não será um tema prioritário. 

Em seus pronunciamentos do 21 de Mayo, o tema da integração regional 

pouco apareceu. Em 2010, Piñera afirmou que aprofundaria as relações com a 

                                                           
16O paradigma de um regionalismo aberto busca conjugar políticas unilaterais de liberalização do 

comércio e abertura com uma ideia liberal da "globalização". (BERNAL-MEZA, 2009). 



31 

Revista de Análise Internacional, Curitiba, Vol.2, n.1, jun, 2017, p.15-38. 

 

América Latina, sem que esta prejudicasse o projeto exitoso de livre-mercado do 

país. Em 2011, o presidente limita-se a dizer que segue a busca por consolidar os 

laços latino-americanos, bem como exercer seu papel na UNASUL e MERCOSUL, 

sem especificar que papel seria esse. Reforçaria, também, os laços inaugurados na 

Aliança do Pacífico17, criada em 2012. É interessante mencionar, todavia, que no 

concernente ao Acordo Transpacífico18, Piñera ressalta que seria uma zona de livre-

comércio próspera19. 

A atuação de Sebastián Piñera na UNASUL mostra-se comedida. A pretensão 

regional sustentada pela UNASUL de um organismo que pretende colocar como 

prioridade a América do Sul entra em conflito com a intensão de aprofundar o 

regionalismo aberto e da liberalização do seu mercado, presentes no discurso do 

presidente. Tanto que o discurso integracionista latino-americano presente nos dois 

primeiros anos do mandato, mesmo que tímidos, desaparece nos seguintes 

pronunciamentos, cedendo lugar para a integração econômica traduzida na Aliança 

do Pacífico e no Acordo de Associação Transpacífico. 

Nesse contexto de conflito ideológico, surge uma alternativa na Aliança do 

Pacífico e o Acordo de Associação Transpacífico (Trans-PacificPartnership — TPP). 

Ambos são dois mecanismos de cunho econômico-liberal que ganharam a 

prioridade da pauta do presidente, uma vez que não pregam nenhuma restrição 

comercial, diferentemente de MERCOSUL e CAN. Nesse sentido, percebe-se já em 

2010, com a chegada da coalizão de direita ao poder central no Chile, uma 

tendência pró-mercado. 

                                                           
17 A Aliança nasceu da iniciativa do ex‐presidente do Peru, Alan García, em 2010. Em abril de 2011 

foi assinada a “Declaração de Lima”, contendo os objetivos de sua constituição, voltados à 

liberalização comercial entre os membros e sua maior projeção em direção à região Ásia‐Pacífico. 

(SARAIVA, 2012, p7) 
18 “Conhecido como TPP, de sigla em inglês, o acordo estabelece um novo marco de livre comércio 

entre doze países da região, liderados por Estados Unidos e Japão. Eles acordaram um novo marco 

tributário que afeta várias indústrias como a farmacêutica, a automobilística e a têxtil, e estabelece 

algumas das normas trabalhistas e regulações meio ambientais mais ambiciosas já vistas. ” Cf: SA. 

Veja os aspectos mais importantes do tratado comercial do Pacífico. Disponível em: 

<http://brasil.elpais.com/brasil/2015/10/05/economia/1444063812_134639.html>. Acesso em: 28 de agosto de 2016. 

 
19 Disponível em: <http://goo.gl/uc5z0M> Acesso em: 31 de agosto de 2016. 

http://brasil.elpais.com/brasil/2015/10/05/economia/1444063812_134639.html
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Se os esforços de Bachelet no tema de integração se concentrou na 

construção de uma unidade sul-americana em parceria com Brasil e Argentina e os 

demais países da sub-região, num projeto que visa a concertação de políticas para a 

conformação de uma sub-região forte, Piñera priorizou a Aliança do Pacífico e o 

TPP, acordos de teor essencialmente econômico e de natureza liberal e 

essencialmente de vocação para o Pacífico. 

Em matéria de defesa, não aparece no seu programa de governo uma 

coordenação ou cooperação interestatal no setor. Também não aparece no seu 

programa de governo o Conselho de Defesa Sul-Americano. Entretanto, o governo 

de Sebastián Piñera mostrou-se participativo no CDS. 

Exemplifica-se a assertiva com a sugestão do então Ministro da Defesa do 

país, Andres Allamand, no âmbito da Primeira Reunião Extraordinária do Conselho 

de Defesa Sul-Americano, a necessidade de se retirar as tropas no Haiti que 

estavam lá desde 2010, dado o terremoto que abalou o país. Isto levou à Reunião 

Ordinária VI do CSD, realizada em junho de 2012, onde foram avaliados a situação 

e a taxa de redução do contingente sul-americano na Missão das Nações Unidas 

para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH). Foi durante o seu mandato, em março de 

2011, que o CDS cria o Centro de Estudos Estratégicos de Defesa (CEED), que, por 

sua vez, tem por objetivo o pensamento de uma estratégia unificada de defesa. No 

momento da criação do CEED, o Chile envia a sua delegação para, conjuntamente 

de Argentina, Brasil, Colômbia, Peru, Uruguai e Venezuela, elaborarem os eixos 

temáticos e a agenda de pesquisa do Centro. Por fim, o país também incentivou a 

promoção do desenvolvimento de uma metodologia única para gastos militares 

transparentes e comparar, levando em consideração do grupo de trabalho que 

desenhou um modelo de gastos de defesa padronizado, aprovado em novembro 

2011. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No concernente à construção da UNASUL e do Conselho de Defesa Sul-

Americano, é necessário que se entenda que os processos de institucionalização de 

cooperação interestatal demanda tempo e esforços constantes dos Estados-
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membro. Além do mais, a partir do arcabouço teórico utilizado neste estudo, é 

preciso que se construa um compartilhamento identitário entre as partes, de maneira 

que a visão mútua entre si e o outro se dê de forma positiva, permitindo a 

cooperação. É importante mencionar, contudo, que no setor da defesa, o Conselho 

de Defesa Sul-Americano é um mecanismo pioneiro inaugurado pela UNASUL frente 

aos processos até aqui estudados, significando um avanço institucional da 

organização. 

Percebe-se, em relação ao país estudado, que há uma mudança de atitude 

no que diz respeito ao posicionamento chileno nesses processos cooperativos vistos 

até então. Notou-se um país cauteloso na década de 1990 que se transformou num 

país atuante e com pretensões protagonistas no início dos anos 2000, 

principalmente com a chegada de Bachelet ao poder. 

O Chile durante a presidência de Michelle Bachelet, além de um discurso que 

priorizou a região sul-americana, percebe-se que, na prática seu discurso foi 

coerente. Realizou reuniões pioneiras em Santiago, convocatórias para soluções 

conjuntas de problemas regionais, além da criação de órgãos temáticos para 

consubstanciar a UNASUL. É importante ressaltar que Bachelet elevou a dimensão 

política de cooperação multilateral na região como prioridade na sua política externa 

para a América do Sul. 

Entretanto, no Chile durante a presidência de Sebastián Piñera, nota-se que 

no tema da cooperação regional, a UNASUL foi preterida pela Aliança do Pacífico e 

o TPP, bem como o organismo perdeu espaço em seus pronunciamentos e 

discursos para os blocos de integração econômica. Diferentemente de Bachelet, o 

ex-presidente primou pela cooperação no setor econômico, enquanto o setor político 

ocupou um espaço secundário na sua agenda. Ainda, Piñera despriorizou a América 

do Sul, retornando suas atenções para o Oceano Pacífico, condizente com a sua 

orientação ideológica e a tradição chilena de inserção internacional. 

Aliás, é importante pontuar a importância do campo ideológico na formação 

de identidades e nas construções de políticas, sejam elas internas ou externas. 

Assim como vimos na seção um deste estudo, a convergência ideológica de 

esquerda e centro-esquerda do espectro político foi um dos fatores que 
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corroboraram com a construção da UNASUL. Bem como a convergência ideológica 

de direita e centro-direita propiciaram a construção da Aliança do Pacífico. Ou seja, 

a identidade ideológica, bem como a construção intersubjetiva do self e do other, 

como afirma a corrente construtivista, quando positiva, propicia a cooperação, seja 

ela à esquerda ou à direita. 

Num contexto de mudanças de líderes chilenos, estes foram percebendo, 

gradativamente, a importância da América do Sul para o país, permitindo, assim, 

que Bachelet se tornasse uma figura ativa sul-americana. Quando este fator se 

soma à realidade da ascensão do centro-esquerda na América do Sul, a confluência 

ideológica permitiu a união dessas nações e a discussão de pautas progressistas, 

ou seja, retratar regionalmente os problemas sociais sul-americanos e como, 

conjuntamente, estes devem ser rebatidos. 

Por seu turno, a vitória de um indivíduo que não compactua com as ideologias 

da sua antecessora, eleito por vias democráticas, pode significar uma insatisfação 

da população quanto a um projeto de política externa que foi praticado com gradual 

aumento de intensidade ao passar dos anos, sugerindo a necessidade de mudança. 

Contudo, mesmo num contexto de mudança, o elucidado anterior se mantém. A 

ideologia construiu com outros países que compactuam desse ideal liberal a 

construção de uma identidade que permitiu a elaboração de políticas regionais de 

cunho liberal. Por mais que tenha se mudado o tipo ideológico, a relação entre 

ideologia, identidade e política se mantém. 

No tema da defesa, vê-se que a atuação chilena foi central para 

aconformação do CDS, uma vez que foi sob a batuta da presidente Bachelet, nas 

funções de presidenta pró-tempore da UNASUL, relançar o projeto e, ainda, coube 

ao país organizar os trabalhos pré-CDS. Já durante o governo de Piñera, o tema de 

cooperação em defesa e segurança a nível regional foi debatido e discutido no foro 

regional que se iniciou ainda durante o governo de Bachelet. Portanto, se de certa 

forma houve uma ruptura da política externa chilena em matéria de integração 

regional, no tema da defesa houve uma continuidade, ainda que no segundo caso 

essa continuidade tenha sido menos enfática. 
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Diante do exposto, é possível dizer que, a hipótese do estudo foi parcialmente 

confirmada. Houve uma continuidade das agendas tanto de Bachelet quanto de 

Piñera para a América do Sul no setor da coordenação regional de segurança e 

defesa, em maior ou menor grau. Contudo, percebemos uma mudança de foco de 

Sebastián Piñera em relação a construção da América do Sul priorizada por 

Bachelet, que resgatou a tradição chilena para o Pacífico, o que não foi identificada 

na hipótese. 

Isto pode significar uma hierarquização de prioridades nas agendas 

presidenciais chilenas ou que alguns temas sofrem de maior influência ideológica 

que outras. Assuntos econômicos, conforme pôde-se ver no desenvolver deste 

trabalho, sofre de direta influência da ideologia dos líderes governamentais. Neste 

caso, uma vez que há a mudança de líder, há a mudança ideológico-identitária e, 

portanto, há mudança na forma de se conduzir o tema. O tema da defesa pode-se 

entender como, no Chile, uma temática menos influenciada pela ideologia do 

tomador de decisões. Portanto, pode ser constatada referida linearidade. 
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