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RESUMO 

 

BARROZO, Alan Gomes. OS COMPLEXOS REGIONAIS DE SEGURANÇA E O 

CONSELHO DE DEFESA SUL-AMERICANO. Resende: AMAN, 2019. 

Monografia. 

 

AUTOR: ALAN GOMES BARROZO 

ORIENTADOR: GERALDO GARCIA DO AMARAL JÚNIOR 

 

A presente monografia trata a cerca da relação entre a Teoria dos Complexos Regionais 

de Segurança e o Conselho de Defesa Sul-Americano. Os principais objetivos deste 

trabalho são: definir a Teoria dos Complexos Regionais de Segurança (TCRS) através de 

um embasamento histórico, descrever o desenvolvimento das relações geopolíticas na 

América Latina a partir do século XX, explicar o papel do Conselho de Defesa Sul-

americano (CDS) no atual contexto de segurança e relacionar a TCRS com a função do 

CDS. Para isso foi realizada uma pesquisa bibliográfica dos últimos trabalhos envolvendo 

os dois objetos. Por fim observou-se que a TCRS se encaixa e explica suficientemente o 

papel do CDS como harmonizador das relações entre os países membros. 

 

Palavras-chave: Complexos Regionais de Segurança. Conselho de Defesa Sul-

Americano. América do Sul. Relações Internacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

BARROZO, Alan Gomes. THE REGIONAL SECURITY COMPLEX AND THE 

SOUTH AMERICAN DEFENSE COUNCIL. Resende: AMAN, 2019. Monograph. 

 

AUTHOR: ALAN GOMES BARROZO 

ADVISOR: GERALDO GARCIA DO AMARAL JÚNIOR 

 

This monograph deals with the relationship between the Regional Security Complex 

Theory and the South American Defense Council. The main objectives of this work are: 

to define the Regional Security Complex Theory (RSCT) through a historical basis, to 

describe the development of geopolitical relations in Latin America from the 20th 

century, to explain the role of the South American Defense Council (SDC) in the current 

security context and relate the RSCT to the SDC function. For this, a bibliographical 

search of the last works involving the two objects was carried out. Finally, it was observed 

that the RSCT fits in and sufficiently explains the role of the SDC as a harmonizer of 

relations between member countries. 

 

Keywords: Regional Security Complex Theory. South American Defense Council. 

South America. International Relationship. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A pesquisa trata sobre a Teoria dos Complexos Regionais de Segurança e a sua relação com 

o Conselho de Defesa Sul-Americano. 

 O escopo do trabalho se restringiu a maneira como a TCRS influenciou a formação do CDS 

e as tratativas promovidas pelos seus países membros através dos dois modelos pré-definidos por 

Barry Buzan e Ole Waever (2003): padrão e centrado. O objetivo geral do estudo consistiu em 

relacionar a TCRS com a atual conjuntura em que se insere o Conselho de Defesa Sul-Americano 

analisando consequentemente a importância do seu papel. 

 A partir da década de 90 os teóricos das relações internacionais passaram a observar a 

dissolução da bipolaridade capitalista-socialista e consequentemente verificam a necessidade da 

cooperação regional. Soma-se a esta circunstância o processo de securitização desenvolvido pela 

Escola de Copenhagen, na figura de Ole Waever em 1995. Por fim, este mesmo autor junto com Barry 

Buzan desenvolveriam em Regions and Powers (2003) o conceito da Teoria dos Complexos 

Regionais de Segurança. 

 Neste mesmo período, as fragilizadas democracias e economias latinas superavam os traumas 

deixados pelos regimes militares. Os resquícios da Guerra Fria se materializaram de diversas formas, 

no solo colombiano, por exemplo, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) se 

tornaram um braço paramilitar de narcotráfico, Bolívia e Peru também viram os mesmos grupos 

armados se dissolverem também no tráfico de drogas, já no Brasil a exploração midiática sobre os 

governos militares fizeram abrandar á repressão ao crime organizado,   

 A fim de fomentar a integração entre esses países uma série de acordos cooperativos, 

econômicos e militares, foi firmada a saber: o MERCOSUL (1991), a UNASUL (2008) e o CDS 

(2008). Este último seria a tão sonhada OTAN da América do Sul. 

  A pesquisa limitou-se a conectar as características dos CRS com a proposta do CDS, descrita 

em seu estatuto. Para isso foram estabelecidos objetivos específicos que conduzirão a esta raciocínio, 

são eles: definir a Teoria dos Complexos Regionais de Segurança através de um embasamento 

histórico,  descrever o desenvolvimento das relações geopolíticas na América Latina a partir do 

século XX, explicar o papel do Conselho de Defesa Sul-americano no atual contexto de segurança e 

por fim relacionar a TCRS, sob os modelos padrão ou centrado, com o papel do CDS. 
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  No primeiro capítulo foi feita uma revisão histórica das teorias das relações internacionais, 

passando desde a Teoria Realista e Liberal do início do século XX, passando pelo neorrealismo, a 

Escola de Copenhagen e por fim definindo nas palavras de Barry Buzan e Ole Waever (2003) o que 

é um Complexo Regional de Segurança e em qual modalidade a América Latina estaria inserida. 

  O segundo capítulo buscou discorrer sobre as relações entre os países sul-americanos dando 

ênfase nas tratativas internacionais desde o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR) 

chegando por fim no Conselho de Defesa Sul-Americano. 

  No terceiro capítulo, o foco foi fazer um acompanhamento histórico do papel do CDS desde 

a sua fundação até o seu atual estado. 

 O quarto capítulo sintetiza os demais ligando a teoria de Buzan (2003) com a instituição sul-

americana. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

 Relacionar a Teoria dos Complexos Regionais de Segurança (TCRS) com a atual conjuntura 

em que se insere o Conselho de Defesa Sul-americano. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

  

  Definir a Teoria dos Complexos Regionais de Segurança através de um embasamento 

histórico. 

  Descrever o desenvolvimento das relações geopolíticas na América Latina a partir do século 

XX. 

  Explicar o papel do Conselho de Defesa Sul-americano no atual contexto de segurança 

 Relacionar a TCRS com a função do CDS. 

 

 

 

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 As crescentes mudanças de posicionamento político nos governos da América do Sul 

impactam de forma significativa na forma como os Estados deste continente se relacionam. Para isso 
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cresce de importância situarmos quais correntes de pensamentos e teorias explicam essa relação, 

ainda mais na área de segurança e defesa. 

 Barry Buzan e Ole Waever (2003) definiram em sua obra a Teoria dos Complexos Regionais 

como uma linha de ação, com características lógicas através do ponto de vista regionalista. Neste 

contexto é imprescindível que não somente os Estados, mas também os órgão internacionais que 

compõem este Complexo trabalhem em sinergia com o que define a teoria. No presente trabalho o 

CDS será a instituição analisada. 

 Por fim, o problema a ser resolvido é: o CRS Sul-Americano, ao ser descrito como padrão por 

Buzan (2003), justifica o papel integrador do Conselho de Defesa Sul-Americano? 

 

1.3 HIPÓTESE 

 Apesar das mudanças ideológicas na pessoa dos chefes de Estado de cada país o CRS Sul-

Americano se manteve no modelo padrão e, consequentemente, justifica o papel integrador do CDS 

nos assuntos de defesa e segurança. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 OS COMPLEXOS REGIONAIS DE SEGURANÇA 

 

Buzan e Waever (2003) em Regions and Powers apontam o surgimento de três principais 

perspectivas teóricas de segurança interacional no pós-Guerra Fria entre elas: a neorrealista, globalista 

e regionalista, sendo esta ultima a escolhida para embasar do desenvolvimento da obra dos autores. 

Na mesma obra supracitada, Buzan (2003) concorda com Lake e Morgan (1997) quando estes 

afirmam que o nível regional se destaca mais claramente como locus de conflito e cooperação para 

os Estados e como nível de análise para os estudiosos que buscam explorar assuntos de segurança 

contemporâneo. 

 Os Complexos de Segurança foram inicialmente definidos por Buzan (1983) como um grupo 

de Estados cujas questões primárias de segurança nacional estão tão intimamente ligadas que não 

podem ser consideradas ou resolvidas de forma independente. Já em 1998 a mesma definição foi 

reformulada para “um conjunto de unidades cuja maioria dos processos de securitização, 

desecuritização, ou ambos estão tão interligadas que a solução dos seus problemas não pode ser 

resolvida ou analisada sem a participação de ambos”. (BUZAN; WAEVER, 1998, p. 201, tradução 

nossa).  Entretanto, assim como Buzan e Waever (2003, p. 44) descrevem, a ideia-força, baseada na 
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intima relação de dependência nas questões de securitização e desecuritização dos grupos estatais 

permaneceu. 

 Abdul-Hak (2013) destaca também dois principais tipos de CRS: padrão e centrado. O modelo 

padrão é aquele que “as relações entre as potências regionais definem as regras de funcionamento do 

CRS em torno de uma agenda político-militar”. (ABDUL-HAK, 2013, p.35). Buzan (2003) cita, por 

exemplo, o CRS Sul-Americano como um exemplo de padrão. O mesmo autor explica que por sua 

vez o modelo centrado é aquele onde o Complexo Regional funciona em torno de um Estado e/ou 

instituição, como a União Européia (UE) na Europa. 

   

 

2.2 RELAÇÕES GEOPOLÍTICAS NA AMÉRICA LATINA 

 

 As relações entre as nações americanas teve sua efetiva cooperação evidenciada pela primeira 

vez no Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR). No Artigo 3º Item 1, o TIAR “[...] 

constitui o primeiro instrumento de defesa coletiva” (CASTRO, 1999, p. 278). 

“1. As Altas Partes Contratantes concordam em que um ataque armado, por parte de 

qualquer Estado, contra um Estado Americano, será considerado como um ataque 

contra todos os Estados Americanos, e, em consequência, cada uma das ditas 

Partes Contratantes, se compromete a ajudar a fazer frente ao ataque, no exercício 

do direito imanente de legítima defesa individual ou coletiva que é reconhecido pelo 

artigo 51 da Carta das Nações Unidas.”. 

(PACTO DO RIO, 1948, grifo nosso). 

 Para CASTRO (1999) o Tratado como um todo não teve o seu aspecto defensivo exercido 

plenamente, uma vez que os EUA como líder da OTAN, optaram pela bilateralidade com os membros 

do TIAR. 

 A integração latino-americana passou a ser latente para o Brasil também quando imputou no 

seu Art. 4º Parágrafo Único da Constituição Federal de 1988 a busca por essa cooperação. Neste 

artigo da referida norma a República Federativa do Brasil  compromete-se a buscar uma integração 

econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina buscando formar uma identidade 

comum com os vizinhos sulamericanos (BRASIL, 1988). 

 Quase meio século depois a America do Sul observou a fusão dos Estados do MERCOSUL e 

da Comunidade Andina (CAN) formando em maio de 2008 a União de Nações Sul-Americanas 

(UNASUL). No art. 3º alínea “s” do seu Tratado Constitutivo a UNASUL menciona pela primeira 

vez a cooperação na área de defesa como um dos objetivos da comunidade. 
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2.3 O CONSELHO DE DEFESA SUL-AMERICANO (CDS) 

 

 Em dezembro de 2008 foi criado o Conselho de Defesa Sul-americano que, conforme seu 

estatuto no Art. 1º, na instância de consulta, cooperação e coordenação na área de Defesa. O Conselho 

conta ainda com o Centro de Estudos Estratégicos de Defesa (CEED) e a Escola Sul-americana de 

Defesa (ESUDE), ambas como instituições que amparam as competências do primeiro artigo. 

 O CDS é regido pelos propósitos e princípios promulgados na Carta das Nações Unidas e da 

Carta da Organização dos Estados Americanos (CDS, 2008). Entre os princípios estabelecidos por 

essa instituição cabe ressaltar a constante na alínea “i” do Art. 3º que promove a redução das 

assimetrias nos sistemas de defesa dos Estados-membro da UNASUL. A importância deste principio 

revela, fundamentalmente, o conceito de complexos regionais de BUZAN (2003) onde os processos 

de securitização e desecuritização estão intimamente ligados. 

 Sob a égide do Conselho, o Centro de Estudos Estratégicos de Defesa tem como instância a 

produção de conhecimento e assessoramento o CDS quando for necessário (CEED, 2010). O CEED 

desenvolve estudos nas diversas áreas de segurança, entre elas a Institucionalidade da Defesa na 

América do Sul, que realiza relatórios sobre a segurança de cada um dos doze países componentes do 

fórum, além de um relato regional. 

 Já a ESUDE, visa a “formação e capacitação de civis e militares em matéria de Defesa e 

segurança regional no nível político-estratégico” (ESUDE, 2013). A Escola trabalha sob a orientação 

estratégica prestante nos anais do CDS e da UNASUL, ou seja, a criação de uma identidade sul-

americana e, sobretudo, a cooperação regional visando gerar o pensamento estratégico sul-americano 

(ESUDE, 2013). 

 

 

3. REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 A presente monografia por tratar de uma investigação de motivos e fenômenos que pairam 

sobre a América Latina caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa. 

 

3.2 MÉTODOS 

 A monografia consistiu basicamente de três etapas: pesquisa bibliográfica, levantamento e 

confrontação de dados e a elaboração de um relatório final, concretizada no presente trabalho. 

 Na pesquisa bibliográfica foram levantados os autores, artigos e livros que cercam o tema. 

Nesse contexto foi de fundamental importância o fichamento dos dados separando-os dentro do 
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escopo de capa subitem do referencial teórico para que por fim seguissem uma linha de raciocínio e 

cronológica. 

 Já no levantamento e confrontação de dados estes dados fichados na primeira etapa puderam 

ser interpostos. Algo que foi extremamente positivo foi o consenso da maior parte dos pesquisadores 

sobre o assunto justificando a mesma afirmativa sobre perspectivas diferentes. 

 O relatório final consistiu na consolidação das literaturas apresentadas concluindo que a 

hipótese de que o CRS Sul-Americano como modelo padrão, apresentada por Buzan e Waever (2003), 

não justifica o papel do CDS, uma vez que o Complexo latino é caracterizado como centrado. 

 

4. TCRS: ANTECEDENTES 

 Para entendermos melhor o que significa a Teoria dos Complexos Regionais de Segurança no 

contexto das relações internacionais é necessário perfazermos os antecedentes que levaram Buzan e 

Waever escrever sobre o assunto. 

 O surgimento das teorias das relações internacionais se mistura com o questionamento dos 

pensadores a cerca da forma como os atores internacionais (Estados, organizações internacionais, 

cooperações, etc.) se relacionam no decorrer da história e a previsão de suas ações no mesmo cenário. 

Dessas questões levantadas surgiram as duas principais correntes das RI, a Teoria Realista e a Liberal. 

 A percepção clássica do realismo remonta, a alguns autores, um estado de anarquia onde o 

poder bélico de cada Estado garante sua sobrevivência diante das ameaças estrangeiras. A partir disso 

temos duas principais premissas dessa teoria: A centralidade do Estado e a Anarquia internacional. 

 A centralidade do Estado tem por objetivo a preservação da sobrevivência, ou seja, garantir a 

estabilidade doméstica e a segurança de seus cidadãos das ameaças externas, conforme descreve 

Nogueira e Messari (2005). “Os realistas consideram que o Estado é um ator unitário e racional, o 

que significa que o Estado age de maneira uniforme e homogênea e em defesa do interesse nacional”. 

(NOGUEIRA e MESSARI, 2005, p.23). 

 Para Nogueira e Massari (2005) a anarquia internacional por sua vez não aponta para a 

desordem generalizada e sim a falta de uma liderança ou autoridade constituída no cenário extraestatal 

que possa garantir a sobrevivência dos Estados. 

 A Teoria Liberal vem na contramão de toda essa visão mais “fria” e procura centralizar na 

população o bem-estar do Estado e o motivo das suas relações. Nogueira e Massari (2005) afirmam 

ainda que a tradição liberal consistia basicamente na preocupação com as interações entre indivíduo, 

sociedade e governo no âmbito doméstico. 
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 A Primeira Guerra Mundial contribuiu bastante para que o cenário realista dessa vez ao liberal, 

prova disso foi a criação da Liga das Nações, o embrião da ONU, que buscou a paz através de acordos 

e diálogos. A iniciativa durou alguns anos, mas acabou fracassando principalmente por falta de um 

poder coercitivo àqueles que descumprissem o que era acordado. 

 Não obstante, alguns pontos importantes podem ser destacados do liberalismo conforme 

destaca Nogueira e Massari (2005): o ser humano é capaz de decidir o que é bom e justo, a mão 

invisível do mercado através do comércio é vital para sobrevivência do Estado, uma vez que sem ela 

não há desenvolvimento econômico, a democracia é fundamental uma vez que países democráticos 

tendem a relacionar mais pacificamente com outros Estados agregando cada vez mais membros em 

uma zona pacífica, entre outros. 

 Nenhum conflito armado pode ser tão decisivo para as relações internacionais quanto a II GM. 

O conflito entre a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança foi capaz de reformular os alicerces do 

realismo e do liberalismo, sendo este último provado que em sua essência não foi capaz de evitar a 

guerra através da Liga das Nações. 
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 O período pós-1945 por outro lado corroborou para a estruturação e a importância de 

organismos internacionais que cooperassem para a paz. “Um novo sistema jurídico-político-

econômico internacional foi erigido ao final da II Guerra Mundial. Nascia a ONU, que procurava 

corrigir os erros de Versalhes e com a qual renascia o ideal da segurança coletiva” (GONÇALVES, 

2009, p. 174 grifo nosso). Com base nisso é possível entender o neoliberalismo desenvolvido nesse 

período. Por não ser capaz de prever um conflito do tamanho da II GM o liberalismo caiu no 

descrédito, conforme aponta Nogueira e Massari (2005), para os autores essa falta de credibilidade 

se deu por não perceber a ameaça em potencial da Alemanha nazista. 

“O desafio que os pensadores do pós-guerra lançavam era o de produzir uma teoria 

sintonizada com a realidade e, portanto, capaz de prever com alguma precisão o rumo 

dos acontecimentos e fornecer, assim, subsídios à ação do Estado. Para tal, era 

necessário dar à teoria de Relações Internacionais uma base científica”. 

(NOGUEIRA e MASSARI, 2005, p.74). 

 Surge então o funcionalismo, uma tentativa liberal de fundamentar seus modelos teóricos em 

um método baseado na observação científica da realidade (NOGUEIRA e MASSARI, 2005, p.75). 

Dessa forma os liberais abriam mão, em partes, de uma visão filosófica ideal onde a confiança mutua 

em um comprometimento comum com os direitos fundamentais fosse a solução para a paz mundial. 

“O objetivo principal dos funcionalistas era estudar o funcionamento das 

organizações internacionais e analisar como a criação de agências especializadas no 



 

9 
 

tratamento de questões específicas das relações entre Estados poderia conduzir, 

gradualmente, ao aprofundamento da cooperação”. (NOGUEIRA e MASSARI, 

2005, p.75). 

 Gonçalves (2009) aponta também que os funcionalistas utilizam do modelo da 

“interdependência complexa” que pressupõe nada mais que as sociedades possuem múltiplos canais 

de contato diminuindo por consequência o papel e a utilidade do poder militar. 

“A “interdependência complexa” é o resultado da multiplicação das interconexões 

globais e da aceleração de fluxos financeiros, demográficos, de bens, serviços e de 

informações, com operadores extremamente variados: organizações 

intergovernamentais, multinacionais, organizações não governamentais, sociedade 

civil, dentre outros os quais passam a ganhar espaço nas decisões e discussões 

internacionais, embora ainda proeminente.” (GONÇALVES ET. AL., 2009, p.71). 

 Paralelo ao funcionalismo concorria o neorrealismo. A teoria descrita por Kenneth Waltz no 

final dos anos 70 se apropria de traços importantes do Estruturalismo para por em pauta o também 

conhecido Realismo Estrutural. Para Waltz as Relações Internacionais podem ser analisadas sobre 

três níveis: o indivíduo, o Estado e o Sistema Internacional (GONÇALVES, 2009, p.64). Gonçalves 

(2009) afirma ainda que dos três níveis de análise identificados por ele, concentra-se no terceiro nível, 

para dizer que a anarquia, é uma constante, o segundo, a distribuição de capacidades, é uma variável, 

pois varia entre os Estados. 

 Waltz também argumenta que em um cenário bipolar, dominado por duas Superpotências, à 

época EUA e URSS, prevaleceria a estabilidade ao passo que em um cenário multipolar o resultado 

não seria o mesmo. “Na multipolaridade, os Estados confiam em alianças para manter a segurança, o 

que é inerentemente instável, uma vez que existem potências demais para se permitir que qualquer 

uma delas trace linhas claras e fixas entre aliados e adversários” (GONÇALVES, 2009, p.65). 

 Pouco antes do fim propriamente dito da Guerra Fria o cenário das RI questionava a validade 

da teoria (neo)realista. Assim como ocorrido com os liberais pós-Primeira Guerra, os realistas eram 

questionados sobre a incapacidade de prever o fim do conflito velado entre EUA e URSS. 

 Surge então em 1985 a Escola de Copenhagen com o intuito de promover estudos para paz, o 

Copenhagen Peace Research Institute (COPRI) (TANNO, 2003, p.47). “O início de seus trabalhos 

vincula-se tanto ao debate acadêmico da área dos anos 80, quanto aos anseios de repensar a inserção 

do continente europeu na ordem internacional no pós-Guerra Fria”. (TANNO, 2003, p.47). 

  O pontapé inicial dos teóricos do novo instituto residia em uma nova definição para o 

conceito de segurança, até o momento atrelado exclusivamente a nuances militares (TANNO, 2003, 

p.50). Outra lacuna preenchida pela Escola foi a adoção de uma vertente teórica abordada para aquele 

quesito no âmbito internacional. 
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 “Na área de segurança internacional, o debate permitiu a consolidação de três 

vertentes teóricas: a tradicionalista, a abrangente e a crítica. A primeira proposta, 

consonante com as premissas teóricas realistas, defende que os estudos da área 

devem se restringir às questões militares e resguardar o Estado como unidade básica 

de análise (Walt, 1991); a vertente abrangente (do inglês widener.) sustenta que os 

estudos de segurança devem incorporar tanto as ameaças militares quanto aquelas 

advindas das áreas política, econômica, ambiental e societal (Buzan, 1991); a 

perspectiva crítica, associada aos trabalhos da Escola de Frankfurt, propõe que as 

pesquisas de segurança devam colaborar para a emancipação humana.” (TANNO, 

2003, p.50). 

 Encerrando o contexto dessas três principais vertentes, a Escola de Copenhagen adota a 

abordagem abrangente, uma vez que reconhece que as ameaças à segurança não se restringe aos 

aspectos militares, mas também dos setores econômico, societal, político e ambiental. 

 No contexto deste trabalho um dos pontos de inflexão mais importantes para composição da 

Teoria dos Complexos Regionais de Segurança foi o desenvolvimento do conceito de “securitização”. 

Para Buzan e Waever (2003) o processo de securitização é um ato político. “O processo de 

securitização demonstra que não existem temas de 

“segurança propriamente ditos – qualquer tema pode ser securitizado e tornar-se um tema de 

segurança, dependendo das circunstâncias políticas” (ABDUL-HAK, 2013, p.34). Para Abdul-Hak 

(2013) é de suma importância também que a população de determinado Estado reconheça o grau de 

excepcionalidade do caso e o trate como  de caráter prioritário e atípico. Como exemplo temos o 

exposto por Pimentel (2007) quando autora aborda a securitização da imigração ilegal na fronteira 

Espanha-Marrocos. 

 Um pilar muito importante da TCRS que já foi supracitado é o caráter multissetorial da 

segurança, ou seja, esta não se restringe apenas a fatores militares, mas também, econômicos, 

ambientais e societais. Por fim, em Regions e Powers: The Structure of International Security (2003) 

tanto Buzan como Waever definem um Complexo Regional de Segurança como um grupo de 

unidades (Estados e/ou áreas geográficas) cujo processo de securitização, dessecuritização ou ambos 

são tão interligados que seus problemas de segurança não podem ser analisados ou resolvidos 

separadamente. 

 Para ambos os autores dois modelos de CRS são destacados: o padrão e o centrado. O 

primeiro, define que as relações entre as potências regionais definem as regras de funcionamento do 

CRS em torno de uma agenda político-militar (ABDUL-HAK, 2013, p. 35) como exemplo de CRS 

padrão Buzan e Waever (2003) citam a América do Sul cujas potências até então seriam o Brasil, 



 

11 
 

Argentina e Venezuela. O CRS também pode ser centrado em torno de uma grande potência, 

superpotência ou instituição regional – no caso da União Europeira – (ABDUL-HAK, 2013, p.36). 

 

5. O CAMINHO ATÉ O CDS 

 

 Antes mesmo de iniciar os estudos sobre o Conselho é necessário que se revise alguns 

antecedentes do continente americano e os seus impactos nas relações internacionais dos dias atuais. 

Abdul-Hak (2013) define que o Sistema Interamericano de Defesa se divide em dois complexos 

regionais de segurança: o da América do Norte e o da América do Sul. A autora sublinha também que 

as relações interamericanas de segurança e defesa podem ser organizadas em quatro fases históricas, 

as quais adotaremos no presente capítulo para melhor elucidação dos fatos. 

 Barry Buzan e Ole Waever (2003), apresentaram um mapa-múndi durante e pós-Guerra Fria 

que elucida a abrangência geográfica dos dois complexos regionais americanos. As figuras abaixo 

mostram também que apesar dos conflitos internos oriundos de políticas distintas em ambos os CRS 

houve pouca mudança de um período para o outro. 

 

 

Figura 3 - Complexos Regionais de Segurança pós-Guerra Fria. Fonte: BUZAN; WAEVER, 2003, p.28. 

  

 Em se tratando de fases históricas das relações de segurança e defesa o primeiro período a se 

destacar é o do pan-americanismo clássico (ABDUL-HAK, 2013, p.39). O marco deste período foi a 

constante tentativa dos países latino, central e norte-americanos em formar uma identidade através de 
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um alinhamento político social e econômico. Este segmento teve início em 1889, com a I Conferência 

Pan-Americana em Washington, e se estendeu até 1933. 

 Segundo Dulci (2008) as Conferências Pan-Americanas foram a origem das grandes 

assembleias diplomáticas na América. Para a autora seu maior objetivo era a união das nações 

americanas através de um fortalecimento político e econômico. Abdul-Hak (2013, p.39) complementa 

ainda afirmando que “Nesse período, os EUA intensificaram sua projeção de poder militar sobre a 

região do Caribe e da América Central, para promover sua segurança territorial, o acesso a mercados 

hemisféricos e a proteção de seus investimentos”. 

 Apesar de ser uma iniciativa promissora o que a grande maioria dos países latinos observou 

foi que a influência dos Estados Unidos era uma realidade que chegava a galope. A economia 

americana já buscava alçar voos mais altos buscando desde o começo um terreno fértil para sua 

indústria promissora que pudesse fazer frente aos produtos europeus. No que diz respeito à defesa e 

segurança o poderio bélico estadunidense se mostrou novamente superior, uma vez que “Entre o final 

do século XIX e 1930, o país promoveu mais de trinta intervenções armadas na América Central e no 

Caribe” (ABDUL-HAK, 2013, p.39). 

 A segunda parte das relações nasce através de um doloroso marco na história mundial, a crise 

de 1929, entretanto o que caracteriza este período é a Política de Boa Vizinhança (1933-45). Outro 

ponto importante a ser observado é a repercussão das ações americanas em terreno latino que 

provocou controvérsias e reinvidicações. 

 Para Moraes (2008) uma das principais características da administração de Franklin Delano 

Roosevelt (FDR) sob a Política de Boa Vizinhança foi o abandono da prática intervencionista que 

prevaleceu na relação EUA-América Latina desde o final do século anterior. 

“Com a chegada ao poder de Franklin Delano Roosevelt, a política externa 

estadunidense sofreu várias mudanças. Adotou-se a negociação diplomática e a 

colaboração econômica e militar com o objetivo de impedir a influência nazifascista 

na região, de manter a estabilidade política no continente e de assegurar a liderança 

estadunidense no hemisfério ocidental”. (MORAES, 2008, p. 33). 
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Figura 4 - Encontro dos presidentes americano e brasileiro. Fonte: https://www.dw.com/pt-br/brasil-relutou-

at%C3%A9-entrar-na-guerra-ao-lado-dos-aliados/a-18426613. Acesso em 22 jun. 2019. 

 Abdul-Hak (2013) destaca que a cooperação militar americana se intensificou tendo em vista 

o agravamento da situação internacional a partir de 1935. Liderada pelos EUA, foram criados nesse 

período os pilares do Sistema Militar Interamericano (SMI), que continha dentre outros acordos, 

juntas e tratados o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR, 1947). 

“O TIAR estabeleceu um mecanismo de defesa coletiva ao formalizar uma aliança 

militar entre os EUA e os países latino-americanos, que poderia ser evocada em três 

hipóteses: a) em caso de ataque armado, de qualquer Estado contra um Estado 

Americano, ensejando o exercício do direito de legítima defesa coletiva (art. 3o); b) 

caso a inviolabilidade, a integridade do território, a soberania ou a independência 

política de qualquer Estado Americano fosse objeto de uma agressão que não fosse 

um ataque armado, ou por um conflito extracontinental ou intracontinental, cabendo 

ao Órgão de Consulta acordar medidas a serem tomadas em auxílio do agredido ou 

em defesa comum e para a manutenção da paz e da segurança no continente (art. 6o); 

e c) em caso de conflito entre dois ou mais Estados Americanos, cabendo às Partes 

Contratantes instar a suspensão de hostilidades, a restauração do status quo ante 

bellum e a resolução do conflito por meios pacíficos (art. 7o)”. (ABDUL-HAK, 

2013, p. 41) 

 

 O TIAR foi uma importante iniciativa, entretanto ao longo dos anos viu sua validade ser 

questionada por diversas vezes, uma delas na Guerra das Malvinas (1982), entre Argentina e Reino 

Unido. O governo brasileiro saiu em defesa do país latino, já os EUA manteve-se que permeava o 

apoio ao país europeu e a neutralidade fato que causou um grande desconforto na comunidade 

americana. Por fim o Tratado foi invocado pela última vez em 2001 no atentado às Torres Gêmeas, 

em Nova York, mas como foi possível visualizar nenhum efeito prático existiu. 
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 Entre 1950 e 1990 o mundo mergulhou na Guerra Fria, o conflito caracterizado pela disputa 

indireta entre EUA e União Soviética, capitalismo e socialismo, pela hegemonia mundial, marcou 

também a terceira fase histórica do sistema americano de defesa. Por um lado os americanos 

buscavam consolidar os alinhamentos ideológicos capitalistas com os países latino americanos, por 

outro a URSS fomentava e alimentava diversos movimentos de insurreição nesse continente. 

 Em 1954 mais uma reunião entre os Estados americanos é realizada. A X Conferência 

Interamericana, realizada em Caracas, na Venezuela, teve um objetivo claro: impedir o avanço 

comunista no continente americano. 

“Na reunião aprovou-se a chamada “Declaração de solidariedade para a preservação 

da integridade política dos Estados americanos contra a intervenção do comunismo 

internacional”, cuja cláusula primeira condenava “as atividades do movimento 

comunista internacional, por constituírem intervenção nos assuntos americanos”. 

(NETO, 2005, p.7). 

 Segundo Neto (2005), um fato que permitiu grande aceitação desta resolução foi o fato de que 

mesmo condenando o comunismo o texto reforçava a necessidade do respeito ao princípio da não 

intervenção, preocupação central dos latinos. 

 Com o fim da Guerra Fria, já no início dos ano 90, e a ameaça soviética, o Sistema 

Interamericano de Defesa entra na sua quarta fase que perdura até os dias de hoje. Entre outros 

aspectos cabe ressaltar a redefinição de segurança por parte da Organização dos Estados Americanos 

(OEA). O órgão pan-americano buscou um novo conceito de segurança que se alinhou com os 

pensamentos da Escola de Copenhagen. A multidimensionalidade também tratada por Buzan (2003) 

envolve os parâmetros que definem o assunto não só na área militar, mas também econômica 

ambiental e societal. 

 No que diz respeito à cooperação militar, a década de 90 representou um adensamento na 

relação do países do Cone Sul (ABDUL-HAK, 2013, p.75). Para a autora outro fator que auxiliou o 

estreitamento dessa relação foi à criação do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), em 1991. 

“Criado em 1991, buscava um duplo objetivo: promover a estabilidade sub-regional após a 

redemocratização e fortalecer a inserção“internacional de seus Estados-membros”; (ABDUL-HAK, 

2013, p.74). 
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 Já nos anos 2000 duas instituições foram criadas no mesmo sentido cooperativo, ambas em 

2008. A União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) amplia sua área de atuação no sentido político, 

social, econômico e cultural, já o Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS) discute assuntos 

referentes ao seu próprio nome, fomenta soluções de mesma abrangência e faz o levantamento do 

desenvolvimento bélico dos países membros. O órgão tem caráter consultivo. Objetivo da 

UNASUL, art. 2º do seu Tratado Constitutivo: 

“A União de Nações Sul-Americanas tem como objetivo construir, de maneira 

participativa e consensual, um espaço de integração e união no âmbito cultural, 

social, econômico e político entre seus povos, priorizando o diálogo político, as 

políticas sociais, a educação, a energia, a infraestrutura, o financiamento e o meio 

ambiente, entre outros, com vistas a eliminar a desigualdade socioeconômica, 

alcançar a inclusão social e a participação cidadã, fortalecer a democracia e reduzir 

as assimetrias no marco do fortalecimento da soberania e independência dos 

Estados.” (NORMATIVA UNASUL-CDS-CEED-ESUDE, 2008, p.68). 

 O CDS explicita em seu estatuto a sua natureza como um órgão de consulta, cooperação e 

coordenação na área de Defesa conforme inciso I Art. 1. No mesmo documento constam também 

seus objetivos no Art. 4. 

“O Conselho de Defesa Sul-Americano tem como objetivos gerais os indicados a 

seguir: a) Consolidar a América do Sul como uma zona de paz, base para a 

estabilidade democrática e o desenvolvimento integral de nossos povos e como 

contribuição para a paz mundial. b) Construir uma identidade sul-americana em 
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matéria de defesa, que leve em conta as características sub-regionais e nacionais e 

que contribua para o fortalecimento da unidade da América Latina e o Caribe. c) 

Gerar consensos para fortalecer a cooperação regional em matéria de defesa.” 

(NORMATIVA UNASUL-CDS-CEED-ESUDE, 2008, p.68). 

 

6. A CONSOLIDAÇÃO DO CONSELHO 

 O papel do CDS na América Latina tem uma importância que transcende a cooperação 

multilateral dos Estados na área de defesa e segurança. Em uma visão liberal do processo de relação 

entre os países, a criação de uma identidade comum é um fator preponderante para o sucesso de 

colaboração internacional. O órgão, como já exposto no capítulo anterior, coopera para a 

consolidação da América do Sul como uma zona de paz. Entretanto, apesar de alguns recentes 

avanços a realidade do Conselho é um decréscimo de sua participação nos processos decisórios 

derivado de perspectivas conflituosas dos seus membros. 

 Na América do Sul as tentativas de integração tiveram que superar ressentimentos 

conflituosos. Um exemplo dessa aflorada rivalidade ocorreu na década de 30 onde a imprensa de 

pequenos países do Cone Sul, Uruguai, Paraguai e Bolívia, frequentemente “profetizavam” episódios 

que pudessem aflorar a rivalidade entre Brasil e Argentina, mesmo após a bem sucedida visita do 

presidente argentino ao Rio de Janeiro em 1933 (CERVO, 2001, p.65). 

 Nesse contexto tanto a UNASUL, no que abrange os sentidos cultural, social, político e 

econômico, quanto o CDS, no que tange a defesa, buscam na identidade latina comum um tronco que 

possa superar as diferenças e tornar o continente uma zona de paz e levando para extrarregionalidade 

qualquer causa de conflito. 

“O marco normativo no qual se insere o Conselho de Defesa Sul- 

-Americano (CDS) baseou-se em três declarações presidenciais que consolidaram a 

conformação da uma zona de paz na América do Sul: 1) a Declaração Política do 

MERCOSUL, Bolívia e Chile que resultou na criação de uma zona de paz, em julho 

de 1999; 2) a Declaração sobre a Zona de Paz Sul-Americana, resultante da II 

Reunião de Presidentes da América do Sul (julho de 2002) e ratificada por Resolução 

da Assembleia Geral das Nações Unidas, em novembro do mesmo ano; e 3) a 

Declaração de São Francisco de Quito sobre o Estabelecimento e Desenvolvimento 

da Zona de Paz Andina, de julho de 2004, ratificada por uma Resolução da 

Assembleia Geral da ONU, em dezembro de 2004”. (ABDUL-HAK, 2013, p.140). 



 

17 
 

 A forma como o CDS foi estruturado permitiu que o continente quebrasse um pouco da 

dependência militar nos Estados Unidos e buscou dentro do cenário de um fórum igualitário soluções 

para os problemas vivenciados por cada Estado. Um fato que foi de suma importância para o 

deslocamento dos vetores de influência americana foi a constante intervenção dos EUA no Oriente 

Médio levando consigo os membros da OTAN e deixando de lado os vizinhos do hemisfério Sul, 

conforme destacado por Fuccille e Rezende (2013) e Buzan (2003). 

 Em seu estatuto o CDS baseia suas ações em três grandes objetivos: a consolidação da 

América do Sul como uma zona de paz, a construção de uma identidade sul-americana em matéria de 

defesa e a geração de consensos para fortalecer a cooperação regional em matéria de defesa. Para 

tanto o Conselho definiu quatro principais eixos para discussão: Políticas de defesa (Eixo 1); 

Cooperação militar ações humanitárias e operações de paz (Eixo 2); Indústria e tecnologia da defesa 

(Eixo 3); e Formação e capacitação (Eixo 4). 

 Definidas, por fim, as linhas gerais dos temas a ser discutidos, o CDS colocou nos trilhos o 

caminho que desejava traçar e no seu regulamento também prevê planos anuais de ação. 

“Artigo 31 - O Plano de Ação do CDS é um documento que constitui uma ferramenta 

de planejamento e coordenação, o qual permite unidade de critérios e direção 

estratégica ao CDS, que visa a alcançar os compromissos acordados nas atividades 

dos “eixos de trabalho”. Se confecciona anualmente com base às iniciativas 

propostas pelos Estados-Membros, traduzidas em atividades e classificadas nos 

eixos correspondentes.”. (NORMATIVA UNASUL-CDS-CEED-ESUDE, 2008, 

p.84). 

 Esse artifício se tornou o gabarito da cúpula dirigente e através dele é possível medir o grau 

de eficiência dos encontros e negociações desenvolvidos pelo órgão da UNASUL. 

 O Conselho de Defesa Sul-Americano alheio às influências dos atores e das comunidades do 

continente registrou importantes avanços entre eles a criação dos Planos Anuais de Ação, a criação 

do Centro de Estudos Estratégicos de Defesa (CEED), a instituição da Escola Sul-Americana de 

Defesa (ESUDE), a construção de uma metodologia comum dos gastos em defesa, um importante 

intercâmbio em matéria de formação e capacitação militar, entre outros (FUCCILLE, 2014, p.9). 

 Para Fuccille (2014) em um primeiro momento tanto os membros do Norte Andino e do Cone 

Sul viam a iniciativa com bom olhos e projetavam no Conselho uma forma de garantir vantagem. O 

autor destaca algumas dessas perspectivas: para a Argentina interessava agregar novos atores ao pleito 

de que as Malvinas são argentinas e todas as questões arroladas ao tema; para a Colômbia, até então 

temerosa com o fantasma do isolamento, a possibilidade de maior comprometimento e compreensão 

por parte dos vizinhos a cerca dos seus problemas internos; Peru e Chile, com preparos militares 
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distintos, buscavam a solução dos litígios por vias diplomáticas ou através de sentença por tribunais 

internacionais; entre outras perspectivas. 

 Em um balanço das ações do CDS, de 2008 até os dias atuais, vemos que o Conselho teve 

suas principais medidas tomadas nos primeiros anos de criação. O afã por fomentar uma comunidade 

de paz na América do Sul imbuiu todos os 12 membros do órgão da UNASUL, entretanto não foi 

capaz de concretizar propostas de grande vulto.  

 Assim como supracitado o Plano de Ação foi uma iniciativa prevista no estatuto do CDS que 

direcionava as próximas ações e discussões do Conselho. A primeira reunião para estabelecimento 

do primeiro plano de ação ocorreu em janeiro de 2009 em Santiago, no Chile. A redação do 

documento continha pela primeira vez metas dos quatro eixos de pesquisa e justificava sua existência. 

“O OBJETIVO DO PLANO é promover um conjunto de iniciativas possíveis para 

realizar a curto e médio prazo, para dar legitimidade e visibilidade ao Conselho, de 

acordo com os princípios e objetivos estabelecidos nos artigos 2º, 3º, 4º e 5º da 

Decisão para o Estabelecimento do CDS. O documento contém um cronograma de 

reuniões, especificando as suas tarefas e países responsáveis.” (NORMATIVA 

UNASUL-CDS-CEED-ESUDE, 2009, p.1). 

 Importantes metas foram traçadas nesta oportunidade. No primeiro eixo a transparência com 

gastos militares e indicadores econômicos de defesa foi o terceiro item em pauta, tendo como 

responsáveis a Argentina e o Chile. Em seguida, já no quarto eixo (Formação e capacitação) a criação 

do CEED, sediado em Buenos Aires, Argentina, consta como uma das quatro metas cujos mentores 

seriam os mesmos do exemplo anterior. 

 Em uma breve comparação com o último Plano de Ação, 2017, é possível observar um grande 

avanço e amadurecimento das discussões. Um exemplo se encontra no terceiro eixo das discussões, 

onde atualmente a Colômbia, inicialmente isolada por conta da constante influência americana, se 

integra colaborando com sua experiência vivenciada in loco no que tange a desminagem humanitária. 

 Ao passo que crescia com grandes vetores de cooperação o CDS também se amarrou a 

condicionantes que o impossibilitam de caminha para além de decisões que fujam da unanimidade. 

Fuccille (2014) explica que: 

“Passada essa fase embrionária de estruturação e pactuação de conteúdos mínimos, 

a grande questão é seguir avançado com base em uma metodologia que impõe, 

obrigatoriamente, a necessidade de concordância unânime entre seus membros – ou, 

ao menos, não objeção explícita por qualquer um dos integrantes.” (FUCCILLE, 

2014, p.9). 

 As perspectivas distintas por parte dos países membros culminou em propostas conflituosas. 

Abdul-Hak (2013) destaca, por exemplo, a proposta peruana de desmilitarização das fronteiras, 

projeto de difícil aceitação por parte do Brasil, uma vez que o país possui mais de 17 mil quilômetros 
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de fronteiras e em sua grande parte minimamente habitada. À época o governo do Peru projetava uma 

corrida armamentista no continente, fato que passava longe da realidade dos países latinos que após 

o processo de redemocratização buscavam mais uma recapacitação que um engajamento em um 

conflito. Cabe ressaltar que por vezes os gastos sociais “furavam” a fila dos militares, como ocorrido 

nos cortes do Brasil em 2003 e 2011. 

 Em vista desses ocasos Fuccille (2014) ressalta que o CDS ainda não teve a sua prova de fogo, 

algo que pudesse por à prova a sua sistemática e estrutura. O autor cita ainda o papel dicotômico do 

Brasil que contribui para a estagnação dos projetos. 

“O comportamento do Brasil, principal fiador da criação do Conselho de Defesa Sul-

Americano, carece de coerência e se apresenta inúmeras vezes de forma diacrônica. 

Se por um lado, no mais alto nível político, Brasília trabalha pela concretização deste 

arranjo institucional [...], por outro, descuida-se de engajar o Ministério da Defesa e, 

mais particularmente, os militares brasileiros, a atuarem de forma mais decisiva e 

decidida pela concretização desta importante iniciativa e de seus mecanismos 

operativos. [...] Resumidamente: uma política de governo e não uma política de 

Estado, que não sobreviverá à alternância de poder. Aqui, precisamente, reside um 

problema, para além do recalcitrante controle civil democrático sobre os membros 

da caserna”. (FUCCILLE, 2014, p.14) 

 

 

7.  O CRS E O CDS 

 O presente capítulo se propõe a discutir e avaliar o papel do Conselho de Defesa Sul-

Americano no CRS da América do Sul. Para isso é necessário que sejam confrontados os modelos 

apresentados no Capítulo 4 desta monografia: padrão ou centrado. 

 Diferente dos continentes europeu e asiático, por exemplo, a América Latina passou por 

poucos conflitos diretos, entendem-se guerras, nos últimos dois séculos. Entretanto ao fazer um 

recorte conjuntural mais detalhado observamos zonas de litígio que se configuraram ao longo dos 

anos como obstáculo a uma relação mais estreita entre os países. 
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 Para conformação da UNASUL e 

do CDS parte das rivalidades oriundas de 

guerras e os litígios recentes do século XX 

entraram subjetivamente como pauta 

na agenda securitizadora. Fuccille e 

Rezende (2013) não só confirmam esta 

observação como citam situações 

passiveis de securitização à época da 

conformação do Conselho, em 2008. 

“Para alguns atores desse 

processo, a acelerar a 

conformação desse arranjo – 

particularmente da perspectiva 

brasileira – estavam (1) a 

possibilidade de transbordamento das novas ameaças a outros países, 

como o narcotráfico colombiano para o Brasil e a contenda envolvendo Colômbia, 

Equador e Venezuela pela morte do número dois das FARC Raúl Reyes; (2) os 

conflitos sub-regionais, como os contenciosos envolvendo Peru e Equador, Bolívia 

e Chile, entre outros; (3) os movimentos autóctones difundindo um sentimento 

separatista, como ilustram Bolívia e Paraguai; (4) frear os ímpetos bolivarianos na 

região, sobretudo via isolamento da Venezuela e/ou dos países integrantes da 

Aliança Bolivariana para as Américas (Alba); (5) evitar uma corrida armamentista 

na região, com a adoção cresceste de medidas de confiança mútua;” (FUCCILLE E 

REZENDE, 2013, p.12) 

 Essa agenda extensa de desacordos diplomáticos, crimes transfronteriços, influência políticas 

não desejada, entre outros consolidaram o uso da securitização como ferramenta inerente ao CRS sul-

americano notabilizando este complexo, inicialmente, como um modelo padrão. Ao desencadear 

acordos e conferências neste sentido as nações latinas confirmam que tais questões não podem ser 

resolvidas por si só e através de um ato político reconhecem a excepcionalidade do caso e aceitam 

que o tema tenha tratamento prioritário e atípico. Justificando assim a existência do CDS. 

 Por outro lado, em um recorte mais atual do cenário político, é possível visualizar também 

que as participações ativas do Brasil na conformação das relações internacionais no continente 
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configuram vetores que facilmente o destacam como uma potência regional capaz de transformar o 

CRS de padrão para centrado, como defende Fuccille e Rezende (2013). 

 Um dos grandes desafios enfrentados para integração na região é a forma como qualquer 

assunto que possa tangenciar a soberania, intervenção e o nacionalismo é encarada pelos Estados. 

Cresce nesse momento o papel do Brasil com a sua exemplar diplomacia como um agente integrador 

dos subcomplexos andino e do Cone Sul. O país além de ser bem relacionado com os demais possui 

uma extensa fronteira que se comunica intrinsecamente com os vizinhos latinos. 

 Em um amparo teórico de Buzan e Waever (2003, p.58), citado por Fuccille e Rezende (2013) 

o CRS centrado é “parcialmente uma questão de quão dominante o centro é (ex: o grau de assimetria 

do poder), mas, igualmente, a forma de hegemonia estabelecida”. Para o autor a perspectiva centrada 

já é uma realidade do Brasil visto a sua unipolaridade na América do Sul. 

“A unipolaridade do Brasil na América do Sul indica um CRS centrado, quer o país 

assuma ou não a posição de fiador disso. É nesse ponto que um complexo regional 

de segurança se difere de uma comunidade de segurança: para o primeiro, não é 

necessário que as relações sejam harmoniosas, mas sim que as dinâmicas de 

segurança da região sejam centralizadas em um único ator” (FUCCILLE E 

REZENDE, 2013, p.17). 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Á época do pós-Guerra Fria a Escola de Copenhagen muito bem descreveu definições de 

segurança. A visualização do processo de securitização também coube como uma luva nas 

circunstâncias litigiosas vividas pela América Latina, além disso, permitiu que Buzan e Waever 

(2003) descrevessem o CRS deste continente, em um primeiro momento como padrão, tendo como 

principais órgãos simpático a teoria a UNASUL e o CDS. 

 Este último justificou sua existência nos primeiros anos de criação como um fórum integrador, 

assim como os demais conselhos da União das Nações Sul-Americanas. Seu papel gerou frutos 

importantes, como a criação do Centro de Estudos Estratégicos de Defesa (CEED). Ainda no contexto 

da TCRS, permitiu que assuntos pudessem ser amplamente debatidos e securitizados. 

 O passar dos anos e os processos políticos decorrentes das constantes alternâncias de 

ideologias políticas, exemplo do Brasil, provaram que essa configuração (modelo padrão) já não é 

mais a mesma. O país desponta atualmente em muitos aspectos das demais nações latinas. Com isso 

é possível notabilizar que atualmente o CRS Sul-Americano já pode ser definido como modelo 

centrado onde a partir de agora, paulatinamente, o processo decisório que abarque os rumos do 

Complexo passe direta ou indiretamente pelo Estado brasileiro. 
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 Por fim, verifica-se que a hipótese testada não se confirma, uma vez que há um significante 

decréscimo do papel integrador do CDS, notado pelo esvaziamento da discussão de assuntos em seus 

temas e Planos de Ação, deslocado pela crescente participação do Brasil nos processos decisórios do 

continente alheio ao órgão da UNASUL.  
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