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Resumo 

O objetivo deste trabalho é explorar o desenvolvimento da cooperação sul-

americana, da qual se instituiu a UNASUL e o Conselho de Defesa Sul-americano. 

Será feita uma análise sobre as funções, os desdobramentos e as consequências 

causadas na esfera da América do Sul destas instituições, além da progressão das 

organizações de defesa sul-americanas, relacionando-as com o papel dos Estados 

Unidos na América do Sul. 

 

Introdução 

 A princípio, é apresentado os fatores que levaram à integração sul-americana 

e o desenvolvimento da UNASUL e posteriormente do CDS. Os polos de poder são 

alocados na América do Sul frente à influência norte-americana e, logo em seguida, 

são arrolados os vínculos em matéria de defesa que o Brasil possui com os países 

da região de forma bilateral, a fim de evidenciar a contribuição e a importância 

brasileira para a articulação da cooperação em defesa na América do Sul. O sistema 

de defesa vigente no hemisfério americano durante a Guerra Fria é posicionado a 

fim de apresentar problemáticas que este gerou e não resolveu. Por fim, são 

analisadas as diligências brasileiras em torno da cooperação regional na área da 

defesa e seus resultados. 

 

Objetivos 

 Diante do presente artigo, temos o objetivo de compreender os fatores que 

levaram à integração sul-americana nas áreas de defesa e segurança, para a partir 

de uma linha temporal, entender as influências externas na região, com foco na 

norte-americana, além de melhor compreender a atuação brasileira neste cenário. 

 

Metodologia 

        Partindo de uma metodologia descritiva, o projeto seguirá através de técnicas 

padronizadas de coleta de dados – livros, artigos, acordos - para levantar e 

descrever informações sobre o tema proposto. Será pautado em revisão bibliográfica 

sobre autores que escrevem sobre a questão da segurança e defesa na América do 

Sul. 

 

1. O processo de Integração Sul-americano 



A integração sul-americana advém principalmente da necessidade de mitigar 

a dependência econômica que estes países mantinham com os países 

desenvolvidos, em questão de atingir o objetivo final, o desenvolvimento. Os países 

sul-americanos, portanto, promoveram uma série de cooperações e alianças com o 

intuito de criarem mercado e indústria nacionais, sendo um instrumento exemplar 

desta integração, o Mercosul, que viabilizou o crescimento das exportações, 

consequentemente, um crescimento econômico. 

A premissa Liberal vem à tona, no sentido de que a cooperação é possível, 

principalmente através de organizações internacionais, como é defendido por Nye e 

Keohane (2001), em que estas serviriam para reduzir os custos da interdependência 

e criar condições favoráveis à cooperação, vista como meio mais eficaz para lidar 

com os conflitos gerados pelos novos padrões das relações internacionais. 

Desta forma, a integração sul-americana é resultado de três fatores 

estruturais: globalização – abertura econômica -, regionalismo – respostas às 

ameaças advindas da globalização - e busca por autonomia e poder no sistema 

internacional. (DREGER, 2009). 

Posteriormente, mediante o lograr do aprofundamento na integração sul-

americana, a cooperação militar e na área de defesa também se mostrou 

fundamental para manter a unidade cooperativa. Historicamente, as alianças 

militares foram fundamentais nos imperativos do uso ou ameaça de uso da força, 

seja para defesa, dissuasão, compulsão ou intervenção (COTTEY; FOSTER, 2004). 

1.1 UNASUL 

 Os países da América do Sul deveriam se unir e assim formarem um grande 

bloco para defender seus interesses inalienáveis de aceleração do desenvolvimento 

econômico, preservação da autonomia política e de identidade cultural, para desta 

forma construir uma visão sul-americana e ampliar a atuação e capacidades no 

Sistema Internacional. 

 Passadas as tensões da Guerra Fria, as iniciativas para integração se 

multiplicaram, com o marco do Mercosul, em 1991, e, em 2008, a União de Nações 

Sul-Americanas (UNASUL). A UNASUL está comprometida com o fortalecimento da 

democracia, tendo atingido avanços importantes na mediação de tensões regionais, 

e busca por estabilidade regional. A criação da UNASUL fomenta um plano 

ambicioso de cooperação regional ao passo que promove “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” 1. 

Foram então firmados compromissos para o 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). 

É importante destacar a versatilidade da UNASUL, ou seja, as propostas são 

aplicadas por meio de consenso, contudo há a possibilidade de adoção parcial ou 

total das normas. A UNASUL “deverá ser flexível e gradual em sua implementação, 

assegurando que cada Estado assuma os compromissos segundo sua realidade” 2. 

1.2 Conselho de Defesa Sul-americano 

Criado no âmbito da UNASUL, o Conselho de Defesa Sul-americano (CDS) 

tem aportado de forma efetiva no fortalecimento da confiança mútua e na leitura 

compartilhada da realidade internacional, foi lançado pelo Brasil com o objetivo de 

incentivar ações de cooperação regional em matéria de defesa, diante da ofensiva 

colombiana no Equador. O CDS é proposto como um órgão de consulta flexível, 

cooperação e coordenação em matéria de defesa a respeito de ameaças e riscos à 

região, logo, não possui poder intervencionista militar. Em suma, o objetivo 

primordial do CDS é estabilizar as relações interestatais a fim de promover maior 

estabilidade, previsibilidade e possibilitar maior integração. 

O CDS é composto por quatro eixos principais: políticas de defesa; 

cooperação militar, ações humanitárias e operações de paz; indústria tecnológica da 

defesa; formação e capacitação. É possível classificá-lo como um fórum político para 

intercâmbio em matéria de defesa que busca a formação de uma identidade comum 

baseada em valores e princípios comuns. 

É vital enunciar o papel do Brasil nas propostas de integração. O país, 

juntamente com a Venezuela, foi um dos líderes mais fortes deste processo a partir 

de uma estratégia pautada pela diplomacia e pragmatismos, buscando a integração 

dentro do contexto da globalização. Os círculos concêntricos que partem do 

                                                            
1 1 TRATADO CONSTITUTIVO DA UNIÃO DE NAÇÕES SUL-AMERICANAS, 2012. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7667.htm>. 
2 Ibidem. 



Mercosul, a ALCSA (Área de Livre Comércio Sul-Americana), as reuniões de 

cúpulas dos chefes de Estado sul-americanos são iniciativas do país (DREGER, 

2009) por consolidar suas instituições e desenvolver sua economia. A UNASUL e o 

CDS não fogem desta dinâmica. 

Os objetivos e Interesses do Brasil eram consolidar a América do Sul como 

uma área de paz e estabilidade e promover uma coordenação mais eficaz contra as 

ameaças enfrentadas pelos Estados-membros, mediante a cooperação entre os 

Ministérios da Defesa, Forças Armadas e Forças de Segurança, em conformidade 

com os ordenamentos jurídicos internos de cada país. Pois não apenas a 

estabilidade interna de cada país é importante para a integração, como a 

estabilidade das relações interestatais, era preciso estabilizá-las. 

 

2. O poder da unipolaridade: a capacidade dos Estados de influenciar global e 

regionalmente 

2.1 Análise dos polos de poder na América do Sul 

Fica evidente uma vantagem brasileira quando comparada aos outros dos 

países sul-americanos, entretanto é necessário uma análise comparativa, para ser 

possível concluir se a balança de poder realmente pende para uma preponderância 

brasileira na América Latina. 

De acordo com Rezende (2013), o Brasil apresenta os indícios de uma 

potência regional, contando com aptidão energética, plantas industriais 

desenvolvidas, disponibilidade de crédito, um PIB que já superou todos os PIBs 

somados dos demais países sul americanos e uma população consideravelmente 

maior. Outro aspecto se dá na relação aos gastos destinados para a área militar, 

visto que o Brasil supera todos os demais países sul americanos somados no 

quesito de investimentos na defesa. Entretanto, quando analisamos esses 

indicadores, principalmente para os recursos militares de uso imediato, nota-se uma 

aproximação da Colômbia, pois já em 2013 os números do Exército colombiano 

superaram o Exército brasileiro, na Marinha o Brasil permanece na liderança, porém 

não com tanta intensidade quando comparada ao crescimento colombiano nessa 

área, na Força Aérea o Brasil permanece com certa superioridade, contudo não 

supera a soma dos outros países, o que não caracteriza uma unipolaridade 

(REZENDE, 2013). Todavia, lembramos que no caso da Colômbia esse crescimento 

militar foca-se em solucionar problemas puramente domésticos, como o combate às 



Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) e grupos de narcotraficantes, 

e que até o momento, os colombianos não demonstraram interesse em projetar esse 

poder militar para os demais países vizinhos, mas ainda assim, esse crescente 

poder militar colombiano deve ser levado em consideração no cálculo para 

definirmos a polaridade na América Latina. 

Sendo assim, se por um lado, o Brasil possui vantagens comparativas para 

ser considerada o polo de poder principal na América Latina, por outro lado, o Brasil 

não cumpre todos os requisitos no que tange os recursos militares, ou seja, não 

possui controle simétrico dos indicadores de poder. 

Conclui-se que a distribuição de poder na América Latina está em uma 

multipolaridade desequilibrada, porque mesmo tendo o Brasil como potencial polo de 

poder, esse espaço ainda não pode ser preenchido, em razão de sua superioridade 

ser questionável, abrindo assim oportunidade para Estados revisionistas, lembrando 

que, atualmente o Brasil vem passando por uma de suas piores crises econômicas, 

o que só serviu para relativizar ainda mais seu protagonismo no continente sul 

americano, pois vem apresentando cada vez mais impossibilidade de arcar com os 

custos de ser uma verdadeira liderança regional. 

2.2 Cooperação na área de defesa na América Latina 

A partir da década de 1990, percebe-se a presença de novas ameaças 

externas no continente sul americano (já que as possibilidades de um conflito 

armado entre os Estados da região é pouco provável dado ao seu histórico pacífico). 

Para Dreger (2009), no novo contexto pós-Guerra Fria apresenta uma demanda por 

uma agenda internacional de segurança que possui um caráter multidimensional, 

que abrange o crime organizado, drogas, corrupção, tráfico de armas, ou seja, são 

ameaças, essencialmente, transnacionais. Entretanto, Dreger também aponta que 

não se pode descartar uma presença norte-americana no continente, e isso fica 

claro na forma como o EUA, por meio do Plano da Colômbia, inseriu o combate ao 

narcotráfico como um dos principais problemas do continente. 

Perante este cenário, o Brasil depara-se com uma necessidade por implantar 

um conselho de defesa regional, o que poderia ser uma ferramenta útil para evitar 

confrontos futuros, como o que aconteceu entre a Colômbia e o Equador em 2008, 

além de uma organização que fosse responsável por resolver problemas que 

ameaçassem a segurança regional, teria como objetivo também servir como uma 

forma de conter a projeção de poder norte-americana na região. Então após 



sobrepujar os contragostos iniciais da Colômbia, foi estabelecido um corpo técnico 

que seria responsável por definir a viabilidade do projeto. Desta forma o CDS 

(Conselho de Defesa Sul-Americano) é estabelecido em 16 de dezembro de 2008. 

Entretanto, é válido lembrar que durante o processo de negociação e 

institucionalização do CDS o Brasil passava por processo de crescimento econômico 

considerável (2008), visto que, a projeção de poder também pode se dar por vias 

econômicas, então essa estratégia de contrabalanceamento regional para com a 

projeção de poder norte-americana, era perfeitamente factível, porém, como dito 

anteriormente, esse quadro se alterou, pois o Brasil se encontra em uma profunda 

crise econômica, dessa forma, não sendo mais capaz de lidar com os custos do 

balanceamento regional frente à unipolaridade americana. 

 

3. Cooperação estratégica na área de defesa na América do Sul: evolução e 

logros  

3.1 - Os alinhamentos bilaterais em defesa 

No histórico contemporâneo, podemos visualizar acentuação no processo de 

cooperação militar na América do Sul. O Brasil reproduziu esse fenômeno, 

principalmente, durante os governos Lula. Entre 2002 e 2010 foram assinados 

acordos com todos os países da UNASUL e, além disso, o governo brasileiro foi o 

que mais impulsionou a articulação da cooperação regional em torno da defesa 

(REZENDE, 2013). 

A Colômbia foi o país que apresentou mais aversão à criação do CDS e da 

UNASUL, porém, a partir de um convencimento articulado pelo Brasil, aqueles pais 

mudou sua posição e passou a integrar os dois órgãos de defesa sul-americanos 

(PAGLIARI, 2010). O Paraguai é o país que mais possui acordos bilaterais com o 

Brasil quando o assunto é defesa. Ambos os países platinos possuem um acordo 

militar que deve ser valido até 2021, incluindo operações combinadas na fronteira, 

capacitação, treinamento, troca de informações, entre outras (BRASIL, 2016). 

Quando se fala de fronteiras, certamente a Venezuela é vista como um parceiro 

importante para o Brasil. Ao compartilhar parte da selva amazônica, o Brasil os 

países visam combater Estados que transbordavam alguns problemas mais 

preocupantes, como a Colômbia e a questão do narcotráfico (FRANKLIN, 2006). A 

cooperação puramente militar se estendeu também a fim de obter também um 

caráter técnico, como é o caso da parceria Brasil-Argentina.  São exemplos o 



Tratado de Guadalajara (1992), que regulou a energia atômica entre os países, e a 

Aliança Estratégica em Indústria Aeronáutica (AEIA), que visa integrar e dar 

resiliência aos setores industriais de defesa destes países (DEFESANET, 2014). 

Alguns outros tipos de cooperação em defesa do Brasil para com outros 

Estados sul-americanos terão mais substância na própria criação da UNASUL e do 

CDS. 

3.2 - Os alinhamentos multilaterais prévios de cooperação em análise 

Segundo Rezende (2013), o eixo do sistema cooperativo das Américas, 

engendrado na Guerra Fria, é convencionalmente chamado de sistema 

interamericano, abrangendo três mecanismos de defesa. 

        A Organização dos Estados Americanos (OEA) abrange 35 Estados 

americanos e se configura como “o principal fórum governamental político, jurídico e 

social do Hemisfério” (OEA, sem data). O Tratado Interamericano de Assistência 

Recíproca (TIAR) é um tratado adotado pela OEA em meados de 1947, ano no qual 

o mundo vivia o contexto bipolar da Guerra Fria que, por sua vez, influenciou o 

objetivo do tratado, que é “assegurar a autodefesa coletiva legitima no caso de um 

ataque de potência estrangeira” (OEA, sem data). Por fim, a Junta Interamericana de 

Defesa (JID), concebida em 1942, surgiu para prestar auxílio à OEA e seus 

membros a partir do provimento de serviços de assessoramento técnico relacionado 

a temas militares no hemisfério (JUNTA INTERAMERICANA DE DEFESA, sem 

data). 

        Os três entes internacionais contribuíram para um aprofundamento inicial dos 

países americanos no que tange segurança e defesa, porém, as alianças serviram 

muito para os EUA manter sua influência na região no contexto da Guerra Fria. 

Porém, depois da fragmentação do país comunista, as referidas organizações 

acabam sendo esvaziadas (REZENDE, 2013). Cepik (2010) apontou que o 

aglomerado de segurança existente não conseguia resolver importante parte dos 

problemas que os países sul-americanos tinham internamente, como justamente os 

altos índices de criminalidade. 

3.3 - Políticas externas e a centralidade brasileira  

A questão de crescimento relativo entre Mercosul e CDS, com a UNASUL, se 

baseia principalmente na importância de agenda entre os atores envolvidos, 

configurando uma posição de relevância maior as questões no âmbito econômico do 

que no político-estratégico na área de defesa. O Brasil no decorrer dos tempos 



cooperativos da UNASUL com o CDS no período entre Fernando Henrique Cardoso 

(FHC) a Dilma Rousseff – 2003 a 2016 – adentrara em altos e baixos pela distinção 

entre cada mandato. FHC buscava maior aproximação com os Estados unidos pela 

questão da centralidade e pelo fator grandioso de uma nação potência nos tempos 

(VIGEVANI; OLIVEIRA; CINTRA, 2003, p.13), expressando seus ideais com a 

própria frase: “os Estados Unidos são nosso parceiro fundamental, por causa da 

posição central desse país” (O Estado de S. Paulo, 1995, apud Vigevani; Oliveira; 

Cintra, A5). Tal discurso entra em concordância com os argumentos de Buzan e 

Wæver (2003) sobre maior influência americana no período anterior e no decorrer da 

Guerra Fria.  

De acordo com observações de Paulo Roberto de Almeida (2004) em defesa 

e política ressaltando aspectos multilateralistas do presidente, pode-se dizer que no 

plano político reforçou-se a capacidade de “intervenção” do Brasil no mundo, com a 

defesa do multilateralismo e de um maior equilíbrio nas relações internacionais. No 

plano econômico, buscou-se maior cooperação e integração com os vizinhos. 

No caso de Dilma Rousseff, “(...) a estratégia de diversificação de parcerias 

comerciais e de ênfase na cooperação sul-sul manteve-se como meio para alcançar 

esses objetivos, mas os esforços despendidos foram menores, caracterizando-se o 

ajuste no sentido da contenção na continuidade”. (HERMANN, apud Cornetet, 2014, 

p. 140). 

Em questão da UNASUL, seu próprio tratado constitutivo expressa objetivos 

superficiais que não aprofundam muito em questões políticas que ferem a própria 

constituição dos atores participantes, tampouco confronta suas políticas internas. Já 

o desenvolvimento do CDS deve-se ao fato da mudança de um cenário na América 

do Sul o qual contemplou a possibilidade para tal. 

Não obstante, após a criação do CDS, a mesma acabou adotando um caráter 

secundário em relação a prioridade nas agendas dos países atuantes. Fuccille e 

Rezende (2013, p. 90) afirmam que “(...) o CDS ainda não passou por nenhuma 

prova de fogo capaz de pôr em xeque a eficácia e eficiência dessa estrutura 

institucional, para além do gerenciamento – importante – de crises e a geração de 

externalidades positivas nos campos da segurança e da defesa”. A capacidade de 

gerar alguma política sustentável, admirável e efetiva está distante de ocorrer, tanto 

devido a recente criação quanto a própria questão de prioridades.  

Resultados 



 É possível concluir que o CDS é apenas mais uma tentativa, dentro da 

UNASUL, para tentar mobilizar os países a configurarem uma maior cooperação. 

Ademais, as políticas conjuntas tentam abranger o máximo possível de informações 

sobre defesa e cooperação, e tornam-se ineficazes e superficiais, por ser um 

processo de cooperação incipiente, tornando a UNASUL frágil e rasa. Parte disto é 

resultado do cenário atual da América do Sul, pautada por crises econômicas e 

políticas, fragilidades internas que mudam a prioridade na agenda nacional de cada 

membro. Ademais, o Brasil foi grande mentor desta cooperação, principalmente no 

governo Lula, com o objetivo de consolidar a América do Sul como uma área de paz 

e estabilidade e promover uma coordenação mais eficaz contra as ameaças 

enfrentadas pelos Estados-membros. Porém, o Brasil não pode ser considerado a 

principal liderança na região, por conta da influência norte-americana.  

 

Considerações Finais 

Após o desenvolvimento deste projeto de pesquisa foi possível uma melhor 

compreensão acerca do desenvolvimento de instrumentos de cooperação em defesa 

e segurança na América do Sul. É vital uma maior comunicação e intercâmbio de 

informações e conhecimentos entre os países sul-americanos, provocando maior 

estabilidade nas relações, previsibilidade e mitigação das desconfianças. Ademais, é 

necessária a continuidade das agendas governamentais dos membros da 

UNASUL/CDS para que constantemente haja interesse em aprofundar a cooperação 

e prover maior valor e tenacidade a esta organização internacional. 
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