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estudo, à saúde): a aquisição de tais direitos de C. é progressiva segundo alguns, 

enquanto segundo outros não tem caráter linear e evolutivo. Enquanto na 

Antiguidade a idéia de C. estava ligada essencialmente à de deveres, e na 

modernidade à de direitos, hoje a idéia de C. resume a de direitos e deveres: ambos 

considerados essenciais para que alguém seja membro de uma comunidade. Mais 

precisamente, pode-se dizer que a nova C. conjuga os direitos de liberdade e 

igualdade com os deveres de solidariedade; neste sentido, o conceito de C. está 

ligado ao de democracia e é caracterizado pela necessidade de combinar a 

exigência de participação com a de governabilidade, por um lado, e a de justiça com 

o mercado, por outro. A respeito, fala-se de nova C. com referência à necessidade 
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responsabilidade, no sentido de co-responsabilização. Nessa perspectiva, o 

problema da C., objeto de estudo por parte da sociologia, torna-se motivo de 

reflexão também para a filosofia política. A respeito, interessantes indicações 

provêm de autores diversos, como R. Dahrendorf, que vê na C. a síntese de 

liberdade e igualdade, e J. Habermas, que propôs um conceito de C. que implica o 

exercício efetivo dos direitos civis como oportunidade para que os cidadãos tomem 

parte ativa nos processos deliberativos sobre os direitos políticos e sociais. O 
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problema da C. vai adquirindo crescente importância nas ciências sociais e na 

filosofia política por representar o modo de tornar mais concreto o discurso sobre a 

democracia (v.), evitando sua configuração abstrata ou genérica”1. 

Democracia: 

“No seu significado propriamente político, é preciso distinguir uma acepção 

tradicional e uma moderna. Na Antiguidade e na Idade Média a D. (mesmo com 

outro nome) era uma das três formas positivas de governo; com efeito, segundo a 

repartição política clássica (governo de um, de poucos e de muitos), cada forma de 

governo pode apresentar-se de modo positivo (respectivamente: monarquia, 

aristocracia e D.) quando quem governa visa ao bem comum, ou de modo negativo 

(respectivamente: tirania, oligarquia e demagogia), quando quem governa cuida do 

seu próprio interesse (v. GOVERNO, FORMAS DE). Na Idade Moderna a D. pode 

ser vista como a atitude política que se opõe ao absolutismo: é representada 

segundo perspectiva liberal ou social. Na Idade Contemporânea a D. apresenta-se 

como alternativa ao totalitarismo seja ideológico, seja tecnológico. No intuito de 

unificar tal percurso, pode-se dizer que a D. está em antítese com o ‘maquiavelismo’, 

entendido como política desumana (que visa ao poder, ao qual subordina o homem); 

em oposição a esta, a D. é posta como política humana (a serviço do homem por 

uma convivência que permita a sua realização). 

A D. poderia então ser definida a como política que tem em vista o homem, em 

oposição às políticas que o vêem como instrumento, determinando seus objetivos 

(Bobbio). Na qualidade de política antimaquiavélica, a D. foi primeiramente 

antiabsolutista e, depois, antitotalitária: mas sempre, ao menos tendencialmente, 

humanista. Por isso, o desenvolvimento da D. moderna caracteriza-se por uma 

crescente consciência antropológica até o século XX, quando a D. começa a 

apresentar um caráter novo em relação ao passado: a universalidade do conceito de 

homem e da sua participação política. Em outras palavras, na D. do século XX o 

conceito de povo (do qual, anteriormente, haviam sido excluídas certas parcelas: 

escravos, mulheres, arraia-miúda, proletariado) compreende todos os homens, 

chamados a se expressarem politicamente através do sufrágio universal. Tal atitude 
                                                 
1 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução da 1ª edição brasileira coordenada e 
revista por Alfredo Bossi; revisão da tradução e tradução dos novos textos Ivone Castilho Benedetti. 5 
ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 156. 
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parte do reconhecimento dos chamados direitos humanos, que devem ser 

reivindicados, buscados e realizados em sentido universal, conforme se vê ao longo 

de toda a Idade Moderna, por isso denominada ‘era dos direitos’ (Bobbio). E, ao 

menos em linha de princípio, pertence à modernidade o novo conceito de D., que 

poderia, portanto, ser considerada a política fundada nos direitos humanos, cuja 

tomada de consciência determina o ritmo do desenvolvimento da própria D. Esta, de 

fato, vai-se afirmando através do reconhecimento dos direitos humanos: 

primeiramente dos direitos civis, perante o Estado absolutista; depois, dos direitos 

políticos no âmbito do Estado de direito; a seguir, dos direitos sociais por meio do 

Estado Social; finalmente, dos direitos coletivos através das estruturas 

supranacionais”2. 

Direitos Humanos: 

Conjunto de direitos reconhecidos como fundamentais para assegurar a dignidade 

da pessoa humana. Nos Estados contemporâneos sob regime democrático esses 

direitos são explicitados nas Constituições, como resultado de lenta evolução política 

e doutrinária, podendo-se dizer que os mesmos contêm a positivação de tudo aquilo 

que, enquanto prerrogativas do ser humano, foram-lhe atribuídas historicamente 

pelo Direito Natural (V.). A regulamentação da matéria constitucional, de forma a 

tornar os direitos humanos exigíveis e objetivamente garantidos, é uma das 

principais metas da Política Jurídica (V.)3. 

Educação: 

“[...] na pedagogia do século XX, em especial em sua segunda metade, o conceito 

de E. acentuou a dimensão formadora: a E. passou a ser vista como um processo de 

humanização, que não diz respeito apenas ao crescimento em termos de 

desenvolvimento nem atinge apenas a pessoa, considerada individualmente, mas 

dura toda a vida (motivo pelo qual a pedagogia se apresenta como teoria da E. 

permanente em referencia às diferentes idades), e diz respeito ao homem tanto em 

sua individualidade (donde a pedagogia tender a ser clínica), quanto nas formações 

sociais em que a pessoa se realiza (donde a pedagogia caracterizar-se como social). 

                                                 
2 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. p. 277. 
3 MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de política jurídica. Florianópolis: OAB-SC Editora, 2000. 
p. 31. 
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A ampliação dos conceitos de E., além de ter valor quantitativo (não só a infância 

mas também as outras fazes do desenvolvimento, não só o indivíduo mas também 

as comunidades), tem também e sobretudo valor qualitativo, no sentido de que a E. 

do indivíduo e da infância passa a ser formulada de um modo novo à luz dos 

conceitos de E. permanente e de sociedade educadora. Daí o imperativo a que pode 

ser reduzida a E. contemporânea: o de ‘aprender a ser’, de ‘aprender a aprender’: 

tarefa que dura toda a vida e envolve indivíduos e instituições. Esse imperativo surge 

do reconhecimento de que a E. (como evidenciaram, entre os outros, M. Montessori 

e J. Piaget) é um direito fundamental da pessoa, embora muitas pessoas (crianças e 

adultos) ainda não usufruam dela. A exigência de universalização do direito à E. traz 

à luz o nexo entre E. e democracia que não poucos pensadores do século XX 

evidenciaram (tais como J. Dewey, J. Maritain, S. Hessen e R. Dottrens), e que 

constitui outra peculiaridade do discurso contemporâneo sobre a E., que se 

configura, assim, em termos decididamente pessoais e ideográficos: na base da E. 

atual existe a preocupação de respeitar o homem em sua dignidade (universal) em 

sua especificidade (individual), e a E. configura-se essencialmente como um 

processo de remoção dos obstáculos que impedem o desenvolvimento, bem como 

de promoção das potencialidades próprias de cada pessoa”4. 

Estado: 

“[...] ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em 

um determinado território. Nesse conceito se acham presentes todos os elementos 

que compõe o Estado, e só esses elementos. A noção de poder está implícita na de 

soberania, que, no entanto, é referida como característica da própria ordem jurídica. 

A politicidade do Estado é afirmada na referência expressa ao bem comum, com a 

vinculação deste a um certo povo e, finalmente, a territorialidade, limitadora da ação 

jurídica e política do Estado, está presente na menção a determinado território”5. 

Nação: 

“[...] contém um conjunto de elementos necessitantes que se somam à noção de 

destino comum, ao qual os indivíduos não podem subtrair-se legitimamente. O 

                                                 
4 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. p. 358. 
5 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 24 ed. São Paulo: Saraiva, 
2003. p. 118. 
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conceito de nação começou a formar-se a partir do conceito de povo quando, com 

Montesquieu, começaram a ser ressaltadas as causas naturais e tradicionais (clima, 

religião, tradições, usos e costumes etc.) que contribuem para formar o que 

Montesquieu chamou de ‘espírito geral’ ou ‘espírito da nação’ (Esprit des lois, XIX, 4-

5)”6. 

Povo: 

“Comunidade humana caracterizada pela vontade dos indivíduos que a compõem de 

viver sob a mesma ordenação jurídica. O elemento geográfico não é suficiente para 

caracterizar o conceito de P; como dizia Cícero, ‘P. não é uma aglomeração 

qualquer de homens, reunidos de qualquer maneira, mas uma aglomeração de 

gente associada pelo consentimento ao mesmo direito e por comunhão de 

interesses’ (Rep., I, 25, 39). Portanto, ao P. contrapõe-se a plebe, que é o conjunto 

das pessoas que, mesmo vivendo com o P., participam da mesma ordenação 

jurídica”7. 

Paz8: 

“[...] o discurso sobre a P. depois da Segunda Guerra Mundial assistiu ao 

desenvolvimento de dois tipos de reflexão: de caráter filosófico, sobretudo através 

das várias correntes do pensamento personalista e dialógico, e de caráter científico, 

através de várias ciências psicológicas e sociais. 

[...] não se deve enfim esquecer a contribuição da educação para a P. e da ação 

para a P. A orientação atual é a que está voltada a realizar uma visão, se não 

integral, pelo menos integrada dos vários aspectos da P. por meio de numerosas 

abordagens: pluralidade justificada pelo fato de que o problema da P. acabou por se 

revelar um problema multíplice, cuja complexidade foi bem evidenciada por uma 

definição da P. hoje amplamente aceita, segundo a qual se deve falar de P. tanto em 

                                                 
6 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. p. 916. 
7 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. p. 916. 
8 Abbagnano ao descrever os diversos tipos de pacifismo faz referência ao “pacifismo institucional 
(assim chamado porque deseja intervir na sociedade) pode ser jurídico, caso preconize a limitação ou 
a superação da idéia de soberania nacional e a valorização de organismos supranacionais com 
tarefas de arbitragem ou vigilância, ou então pode ser social, caso preconize a eliminação daquilo 
que considere ser a causa da guerra, ou seja, a injustiça social: por meio de um processo baseado 
nas reformas ou de uma transformação decorrente de revolução”. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário 
de Filosofia. p. 869. 
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sentido negativo – como ausência de guerra e de violência direta gerada pelos 

sujeitos sociais (que mina a vida e a liberdade com uma repressão física e espiritual) 

-, quanto em sentido positivo, como ausência de violência indireta, ou seja, 

produzida pelas instituições (é a violência estrutural, que mina o bem-estar e a 

identidade com a miséria e a alienação). A P. desse modo aparece como condição 

de realização das necessidades básicas, enquanto a violência se configura como a 

negação de tais necessidades. Portanto, está em P. a sociedade na qual não só a 

guerra está ausente , mas também existe a possibilidade de realização de valores 

como a vida, a liberdade, a justiça, a solidariedade etc. Nesse sentido talvez se 

pudesse dizer que no conceito de P. do fim do século XX há um desejo de sintetizar 

conceitos anteriores: o conceito grego de eirene como ausência de guerra; o 

romano, de pax como bem estar material; o judaico, de shalom como bem estar 

espiritual; e o cristão de amor como não violência”9. 

Soberania: 

“a soberania no plano internacional significa o poder de não se subordinar ao poder 

de entidade semelhante. Em outras palavras, que pode haver subordinação, mas 

não em relação a outro Estado”10. 

Supranacionalidade:  

“[...] expressa um poder de mandato superior aos Estados, resultado da 

transferência de Soberania operada pelas unidades estatais em benefício da 

organização comunitária, permitindo-lhe a orientação e a regulação de certas 

matérias, sempre tendo em vista os anseios integracionistas. Três, portanto, são os 

fundamentos que escoram a idéia de Supranacionalidade: trans ferência de parcelas 

de soberanias dos Estados para a UE, poder normativo da ordem comunitária sobre 

os sistemas jurídicos nacionais e a dimensão teleológica de integração”11. 

União das Nações Sul Americanas: 

                                                 
9 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. p. 870. 
10 LUPI, André L. P. B. Soberania e Direito Internacional Público, In: GUERRA, Sidney; SILVA, 
Roberto Luis. (Org.). Antigos e novos paradigmas da soberania. São Paulo: Freitas Bastos, 2003.  
p. 103. 
11 STELZER, Joana. União Européia e Supranacionalidade : Desafio ou Realidade? 2 ed. Curitiba: 
Juruá, 2004. p. 121. 
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“A União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) é formada pelos doze países da 

América do Sul. O tratado constitutivo da organização foi aprovado durante Reunião 

Extraordinária de Chefes de Estado e de Governo, realizada em Brasília, em 23 de 

maio de 2008. Nove países já depositaram seus instrumentos de ratificação 

(Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela), 

completando o número mínimo de ratificações necessárias para a entrada em vigor 

do Tratado no dia 11 de março de 2011.  

A UNASUL tem como objetivo construir, de maneira participativa e consensual, um 

espaço de articulação no âmbito cultural, social, econômico e político entre seus 

povos. Prioriza o diálogo político, as políticas sociais, a educação, a energia, a infra-

estrutura, o financiamento e o meio ambiente, entre outros, com vistas a criar a paz 

e a segurança, 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”12. 

 

                                                 
12 Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/temas/america-do-sul-e-integracao-regional/unasul. 
Acesso em 02.07.2011. 
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RESUMO 

O presente trabalho, cuja pesquisa se concentra na área de Fundamentos do Direito 

Positivo, na linha de pesquisa Direito e Jurisdição, foi desenvolvido com o objetivo 

de analisar aspectos históricos do subcontinente Sul Americano a partir de 1492, 

bem como refletir sobre as experiências comuns de seus povos, avaliando a 

possibilidade de construção de uma Nação Sul Americana, que garanta a 

Democracia na região e a efetivação dos Direitos Humanos. Para tanto o trabalho 

está apresentado em três capítulos, além da introdução e das considerações finais. 

No Primeiro Capítulo procurou-se fazer um estudo da colonização européia na 

América do Sul, com especial destaque ao contato entre os colonizadores 

portugueses e espanhóis com os nativos americanos e os escravos africanos para 

cá trazidos. Dessa história em comum aos países Sul Americanos propôs-se a 

fundação de um projeto comunitário. No Segundo Capítulo procurou-se discorrer 

sobre as categorias Estado e Nação, num contexto mundial, e sua construção na 

América do Sul. Para essa construção Sul Americana propôs-se como ferramenta a 

educação para a Democracia, para a Cidadania e para os Direitos Humanos. No 

Terceiro Capítulo buscou-se, após definir o que é o Direito Internacional e qual o seu 

papel no trato entre os países, trazer a exemplaridade do Método Jean Monnet que 

possibilitou a criação da União Européia. Posteriormente, ao elencar-se as tentativas 

de união das Nações Sul Americanas, discutiu-se a aplicação do mesmo método no 

projeto transnacional da UNASUL. Ao final, as Considerações Finais retomaram as 

hipóteses levantadas na Introdução, restando todas confirmadas pela pesquisa. 



RESUMEN 

Este trabajo, cuya investigación se centra en el área de Fundamentos del Derecho 

Positivo, la línea de investigación de Derecho y Jurisdicción, ha sido desarrollado 

con el fin de investigar aspectos de la historia del subcontinente Sur Americano 

desde 1492, así como reflexionar sobre las experiencias comunes de sus pueblos, la 

viabilidad de construir una nación de América del Sur , que garantiza la democracia 

en la región y la realización de los derechos humanos. Para este trabajo se presenta 

en tres capítulos, y las observaciones introducción y cierre. En el primer capítulo  

hemos hecho una historia de la colonización europea de América del Sur, con 

especial énfasis en el contacto entre los colonos portugueses y españoles con los 

nativos americanos y los esclavos africanos traídos aquí. Esta historia es común a 

los países sudamericanos propusieron el establecimiento de un proyecto 

comunitario. En el capítulo dos hemos tratado de analizar el Estado y la Nación 

categorías en un contexto global, y su construcción en América del Sur. Para 

construir este de América del Sur fue propuesto como una herramienta la educación 

para Democracia, Ciudadanía y Derechos Humanos. En el capítulo tres que busca, 

después de definir lo que es el Derecho Internacional y cuál es su papel en relación 

con los países, con lo que el método ejemplar de la Jean Monnet que llevó a la 

creación de la Unión Europea. Más tarde, el elenco se intenta Unión de Naciones 

Suramericanas, habló sobre la aplicación del método en el proyecto transnacional de 

la UNASUR. Al final, Consideraciones finales reanudó las hipótesis formuladas en la 

introducción, dejando a todos los confirmados por la investigación. 



INTRODUÇÃO 

O presente trabalho, intitulado “A Nação Sul Americana: Uma 

Proposta Supranacional para a Efetivação dos Direitos Humanos e da Democracia 

no Subcontinente” tem por objetivo institucional a produção de uma Dissertação para 

a obtenção do título de Mestre em Ciência Jurídica pelo Programa de Mestrado em 

Ciência Jurídica da Univali. 

Por sua vez, o seu objetivo científico é relatar a história do 

continente Sul Americano a partir de 1492, bem como avaliar, da experiência comum 

de seus povos, a possibilidade de construção de uma Nação Sul Americana que 

garanta a Democracia na região e a efetivação dos Direitos Humanos. 

O trabalho esta estruturado em três capítulos. O Capítulo 1, 

trata de resgatar a história do Continente Sul Americano a partir de seu contato com 

o mundo europeu. Para tanto, este Primeiro Capítulo está dividido em quatro partes. 

A primeira parte destaca que referido contato significou não o descobrimento de um 

novo território, de um novo povo, mas sim o encobrimento e a dominação destes. Na 

segunda parte discorre-se sobre a colonização portuguesa na região e as 

características desse colonizador, que mesmo sendo cruel no trato com os nativos 

encontrados nesse continente, ou com os africanos para cá trazidos, misturou-se a 

eles e criou família na América do Sul. Na terceira parte do primeiro capítulo trata-se 

do contato do espanhol com os nativos americanos, contato este tão cruel como o 

dos portugueses, mas ainda agravado por descartar a possibilidade de misturar-se 

aos que fossem diferentes de si. Na quarta parte trata-se de uma nova América, que 

ao levar em consideração todo seu passado e o presente, vai propor um projeto 

comum. 

O Capítulo 2, trata da superação do conceito conservador de 

Estado e propõe a sua superação. Os conceitos de um novo Estado e de uma 

Nação Sul Americana, com base na garantia da Democracia e dos Direitos 

Humanos, são então discutidos. O segundo capítulo está dividido em cinco partes. 

Na primeira parte é abordado o conceito formal de Estado. A segunda parte aborda 

a construção dos Estados na América do Sul e o avanço de seu conceito, muito mais 
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aberto. Na terceira parte a construção de uma Nação Sul Americana, assim como a 

transposição das fronteiras dos países são abordadas. Na quarta parte aborda-se a 

construção histórica da Democracia e dos Direitos Humanos, que devem ser à base 

das Nações. Por fim, na quinta parte, destaca-se a educação para a Democracia, à 

Cidadania, os Direitos Humanos e à Paz trazida para o contexto Sul Americano. 

O Capítulo 3, trata da ferramenta que é o Direito Internacional 

no diálogo entre os países, bem como as experiências da superação do conceito de 

Soberania, entre outros, pelo método Jean Monnet, o qual possibilitou a União da 

Europa e poderá constituir-se em exemplaridade na fundamentação da União da 

América do Sul. O presente capítulo é dividido em quatro partes. A primeira parte 

busca dar o significado da soberania nacional e como esta é tratada num contexto 

de união sul americana. A segunda parte aborda a experiência de união ocorrida na 

Europa, por meio do Método Jean Monnet e sua aplicação no continente Sul 

Americano. A terceira parte busca trazer todas as experiências de união dos países 

da América do Sul. No último de seus pontos, o capítulo três, trata da maturação da 

América do Sul nas tentativas de união e aborda a mais avançada destas: a 

UNASUL. 

A presente dissertação se encerra com as Considerações 

Finais, nas quais são apresentados pontos conclusivos destacados, seguidos da 

estimulação à continuidade dos estudos e das reflexões sobre a efetivação da União 

dos povos dos países Sul Americanos em uma grande Nação. 

Para a presente Dissertação foram levantadas as seguintes 

hipóteses: 

a) Há uma história comum que liga os atuais países da América 

do Sul? 

b) O que representou o contato do europeu com os nativos 

americanos e os africanos trazidos à América? 

c) É possível um projeto de união dos países Sul Americanos? 

d) A Educação, a Democracia, os Direitos Humanos, a 

Cidadania e a Paz podem ser os motes de união do Continente? 
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e) O Método Jean Monnet, que tornou possível a União 

Européia, poderia servir de referente à união do Continente Sul Americano? 

f) Constitui a UNASUL o mais maduro dos projetos para a 

construção de uma Nação Sul Americana? 

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na Fase de 

Investigação13 foi utilizado o Método Indutivo 14, na Fase de Tratamento de Dados o 

Método Cartesiano 15, e, o Relatório dos Resultados expresso na presente 

Monografia é composto na base lógica Indutiva. 

Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as Técnicas 

do Referente16, da Categoria17, do Conceito Operacional18 e da Pesquisa 

Bibliográfica19. 

                                                 
13 “[...] momento no qual o Pesquisador busca e recolhe os dados, sob a moldura do Referente 
estabelecido[...]. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 11 ed. 
rev. atual. Florianópolis:Conceito Editorial/ Millennium, 2008. p. 83. 
14 “[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma 
percepção ou conclusão geral [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: 
Teoria e Prática. p. 86. 
15 Sobre as quatro regras do Método Cartesiano (evidência, dividir, ordenar e revisar) veja LEITE, 
Eduardo de oliveira. A monografia jurídica . 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 22-26. 
16 “[...] explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o 
alcance temático e de abordagem para a atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa.” 
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. p. 54. 
17 “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma idéia.” PASOLD, 
Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática.  p. 25. 
18 “[...] uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja aceita 
para os efeitos das idéias que expomos [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa 
Jurídica: Teoria e Prática.  p. 37. 
19 “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais. PASOLD, 
Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática.  p. 209. 



Capítulo 1  

AMÉRICA DO SUL: HISTÓRIA DE CONQUISTA E DOMINAÇÃO 

1.1 A DESCOBERTA DA AMÉRICA E O ENCOBRIMENTO DO “OUTRO” 

Refletir sobre a realidade da América – mais especificamente, 

para efeitos dessa dissertação, sobre a América do Sul – implica, primeiramente, 

resgatar a história de seu descobrimento e de sua relação com o ‘descobridor’ – o 

mundo europeu. 

Conforme DUSSEL para compreender-se a história do 

descobrimento da América necessário se faz refletir sobre a relação da Europa com 

os distintos povos dos diversos continentes. Para isso se faz necessário realizar um 

apanhado geral dessas relações no decurso dos últimos 500 anos. Tais relações 

fundaram-se em uma suposta superioridade racial européia, na força da verdade 

religiosa e na doutrina da acumulação do capital, o que levou a imposição de 

severos sofrimentos aos povos conquistados, em especial, aos nativos americanos e 

africanos. Importa ressaltar que o presente estudo será fundamentado basicamente 

em autores comprometidos com uma perspectiva crítico-emancipadora. 

O início da história do continente Americano, contado a partir 

de 1492, segundo DUSSEL20, significou o fim de toda sua história anterior. Referido 

autor fundamentando-se em HEGEL descreve o  “sentir europeu” em relação aos 

outros povos. Assim, os africanos não passavam de homens em estado bruto, onde 

o “reino do espírito ” era muito pobre. Por isso não possuíam, propriamente, história. 

Ainda conforme DUSSEL, a Ásia para HEGEL significava 

apenas o começo da civilização, porém, um começo imaturo que já era passado. A 

Europa, por sua vez, era absolutamente o Centro e o Fim do mundo antigo e o 

Ocidente enquanto tal. A infantilização da Ásia e bestialização da África davam 

                                                 
20 DUSSEL, Enrique. 1492: o encontro do outro (a origem do mito da modernidade). Tradução. Jaime 
A. Clasen. Petrópolis: Vozes, 1993, p. 20. 
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pistas da atitude arrogante e autosuficiente da Europa e da miopia de seu olhar em 

relação ao mundo. Antes de 1492, o mundo de então era trino: Europeu, Africano e 

Asiático. 

Todavia, a Europa verdadeira, o “coração” da mesma, 

restringia-se a Alemanha, França, Dinamarca e aos países escandinavos. Esta 

Europa cristã e moderna não teria, na opinião de Hegel, o que aprender com outros 

mundos ou culturas. Possuía um princípio em si mesma e constituía sua total 

“realização”. 

O povo europeu passava a ter um “direito absoluto” sobre os 

outros povos, nesse momento de desenvolvimento, por ser o “portador” do Espírito. 

Quanto aos outros povos, estes não possuíam qualquer direito. O poder do Norte e 

do Centro da Europa estava sacralizado, inclusive, sobre a Europa do Sul e sobre 

todo o restante do mundo – considerado periferia – mormente o mundo colonial e 

dependente. 

Lê-se em DUSSEL que HEGEL propunha uma saída para a 

Europa do Sul: a “Periferia” européia. Aí os pobres do capitalismo poderiam tornar-

se proprietários capitalistas das colônias. Embora o descobrimento Americano não 

fosse considerado uma prova da Modernidade. 

Portugal e Espanha, por sua precoce organização como 

Estados, puderam jogar-se ao mar e tornarem-se os primeiros colonizadores do 

mundo europeu em outras terras. Amparados na fé cristã, estavam legitimados a 

conquistar, educar e transformar almas atéias, incluindo-se neste projeto os nativos 

habitantes do que futuramente iria identificar-se como America do Sul. DARCY 

RIBEIRO discorre a este respeito: 

O motor dessa expansão era o processo civilizatório que deu 
nascimento a dois Estados nacionais: Portugal e Espanha, que 
acabavam de constituir-se, superando o fracionamento feudal que 
sucedera à decadência dos romanos. Não era assim, naturalmente, 
que eles se viam, os gestores dessa expansão. Eles se davam ao 
luxo de propor-se motivações mais nobres que as mercantis, 
definindo-se como expansores da cristandade católica sobre os 
povos existentes e por existir no além-mar. Pretendiam refazer o 
orbe em missão salvadora, cumprindo a tarefa suprema do homem 
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branco, para isso destinado por Deus: juntar todos os homens numa 
só cristandade, lamentavelmente dividida em duas caras, a católica e 
a protestante21. 

DUSSEL interpreta esta realidade a partir de uma nova tese. 

Para ele a América, ou, o americano: 

É a ‘outra cara’ (teixtli, em asteca), a Alteridade essencial da 
Modernidade. O ego ou a ‘subjetividade’ européia imatura e periférica 
do mundo muçulmano que se desenvolverá até chegar com 
Fernando Cortês, na conquista do México (o primeiro ‘espaço’ onde o 
referido ‘ego’ efetuaria um desenvolvimento prototípico), a se tornar 
‘Senhor-do-mundo’, como ‘vontade-de-poder’. Isto permitirá uma 
nova definição, uma nova visão da Modernidade, o que nos 
descobrirá não só seu ‘conceito’ emancipador (que é preciso 
subsumir), mas igualmente o ‘mito’ vitimário e destruidor, de um 
europeísmo que se fundamenta numa ‘falácia eurocêntrica’ e 
‘desenvolvimentista’22. 

As Américas portuguesa e espanhola, no que pese terem 

várias diferenças em seus estabelecimentos e nas suas formações, em grande parte 

se deram da mesma forma. Portugal e Espanha foram as primeiras Nações a chegar 

a estas terras, mas os beneficiados da usurpação que se deu a partir desse 

momento, contudo, foram outros países europeus. GALEANO assim destaca: 

A Coroa estava hipotecada. Quase todos os carregamentos de prata 
eram antecipadamente cedidos a banqueiros alemães, genoveses, 
flamengos e espanhóis. Também grande parte dos impostos tinha a 
mesma sorte: em 1543, 65 por cento do total das rendas reais se 
destinava ao pagamento das anuidades dos títulos da dívida. Tão só 
em mínima proporção a prata americana era aplicada na economia 
Espanhola: embora fosse formalmente registrada em Sevilha, ia 
parar nas mãos dos Függer, poderosos banqueiros que tinham 
adiantado para o Papa os fundos necessários para a conclusão da 
catedral de São Pedro, e dos outros grandes prestamistas da época, 
no estilo dos Welser, dos Shetz ou dos Grimaldi. A prata também se 
destinava ao pagamento das exportações de mercadorias não 
espanholas para o Novo Mundo. 

                                                 
21 RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2006, p. 35. 
22 DUSSEL, Enrique. 1492: o encontro do outro (a origem do mito da modernidade). p. 20. 
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E continua: 

As colônias americanas tinham sido descobertas, conquistadas e 
colonizadas dentro do processo de expansão do capital comercial. A 
Europa estendia seus braços para alcançar o mundo inteiro. Nem 
Espanha nem Portugal receberam os benefícios do avassalador 
avanço do mercantilismo capitalista, embora fossem suas colônias 
que, em grande parte, proporcionassem o ouro e a prata para nutrir 
essa expansão. Como vimos, embora os metais preciosos da 
América iluminassem a ilusória fortuna de uma nobreza que vivia 
tardiamente a Idade Média e na contramão da história, 
simultaneamente selaram a ruína da Espanha nos séculos seguintes. 
Foram outras as comarcas da Europa que puderam incubar o 
capitalismo moderno, valendo-se, sobretudo, da expropriação dos 
povos primitivos da América. À rapinagem dos tesouros acumulados 
seguiu-se a exploração sistemática, nos socavões e jazidas, do 
trabalho forçado dos indígenas e dos escravos negros arrancados da 
África pelos traficantes23. 

A pilhagem das riquezas do continente Americano e a 

destruição da cultura nativa pela imposição dos valores do colonizador marcam a 

relação do europeu com os povos americanos, destacando-se a dizimação perversa 

dos nativos. 

Aquela violenta maré de cobiça, horror e bravura não se abateu 
sobre essas comarcas senão ao preço do genocídio nativo: 
investigações recentes melhor fundamentadas atribuem ao México 
pré-colombiano uma população que oscila entre 25 e 30 milhões, e 
se calcula que havia um número parecido de índios na região andina; 
na América Central e nas Antilhas, entre dez e treze milhões de 
habitantes. Os índios das Américas somavam não menos do que 70 
milhões, ou talvez mais, quando os conquistadores estrangeiros 
apareceram no horizonte; um século e meio depois estavam 
reduzidos tão só a 3,5 milhões. Segundo o marquês de Barinas, 
entre Lima e Paita, onde tinham vivido mais do que dois milhões de 
índios, não restavam mais do que quatro mil famílias indígenas em 
168524. 

                                                 
23 GALEANO, Eduardo H. As veias abertas da América Latina. tradução Sergio Faraco. Porto 
Alegre: L&PM, 2010, p. 50-51. 
24 GALEANO, Eduardo H. As veias abertas da América Latina. p. 62. 
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Referido genocídio se deu pela desconsideração da 

humanidade dos indígenas. O sentido de que estes nativos eram ‘seres inferiores’ 

parecia natural entre os conquistadores. Restava, assim, a eles, somente serem 

explorados e cristianizados por seus salvadores, os colonizadores. 

Não faltavam as justificativas ideológicas. A sangria do Novo Mundo 
se convertia num ato de caridade ou numa razão de fé. Junto com a 
culpa nasceu todo um sistema de álibis para as consciências 
culpadas. Os índios eram tidos como bestas de carga porque 
agüentavam mais peso do que o débil lombo da lhama, e de 
passagem se comprovava que, de fato, os índios eram bestas de 
carga. Um vice-rei do México considerava que não havia melhor 
remédio do que trabalho nas minas para curar a ‘maldade natural’ 
dos índios. Juan Ginés de Sepúlveda, o humanista, sustentava que 
os índios mereciam o tratamento que recebiam porque seus pecados 
e idolatrias eram uma ofensa a Deus. O conde de Buffon afirmava 
que nos índios, animais débeis e frígidos, não se registrava 
‘nenhuma atividade da alma’. O abade De Paw inventava uma 
América onde os índios degenerados eram como cães que não 
sabiam latir, vacas incomestíveis e camelos impotentes25. 

A alteridade do indígena era negada, estes eram considerados 

“não ser”, porque o “ser” era o europeu, racional, cristão, civilizado, autônomo, 

desenvolvido. A distinção entre o “ser” e o “não ser”, entre o centro e a periferia, 

aprofundava-se. O “não ser”, não é – não é pessoa humana. O centro é o lugar da 

luz, a periferia o espaço de trevas. 

A humanidade do homem americano não é reconhecida, assim 

também o valor de sua cultura. Messianicamente cabia ao europeu trazer a luz, a 

salvação, a um povo que jazia nas trevas. Justificava-se, dessa forma, o poder do 

europeu e a submissão dos povos indígenas americanos. 

Observa-se algumas diferenças entre a colonização portuguesa 

e a espanhola no que se refere especificamente ao mundo do trabalho e da 

constituição familiar. A Espanha, cujo interesse primeiro consistia em extrair as 

riquezas das suas novas terras, distinguia-se de Portugal que mesmo passando por 

experiência semelhante, resolve instalar seu governo nas suas possessões e criar 

                                                 
25 GALEANO, Eduardo H. As veias abertas da América Latina.  p. 65. 
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uma economia agrária. Além disso, mesmo ocorrendo uma matança de indígenas e 

africanos nas duas Américas, o português se mistura com muito mais facilidade a 

esta gente. FREIRE sobre estas diferenças sintetiza: 

O colonizador português do Brasil foi o primeiro entre os 
colonizadores modernos a deslocar a base da colonização tropical da 
pura extração de riqueza mineral, vegetal ou animal – o ouro, a prata, 
a madeira, o âmbar, o marfim para a de criação local de riqueza. 
Ainda que riqueza – a criada por eles sob a pressão das 
circunstâncias americanas – à custa do trabalho escravo: tocada, 
portanto, daquela perversão de instinto econômico que cedo desviou 
o português da atividade de produzir valores para a de explorá-los, 
transportá-los ou adquiri-los. 
Semelhante deslocamento, embora imperfeitamente realizado, 
importou em sua nova fase e em um novo tipo de colonização: a 
‘colônia de plantação’, caracterizada pela base agrícola e pela 
permanência do colono na terra, em vez do seu fortuito contato com 
o meio e com a gente nativa. No Brasil iniciaram os portugueses a 
colonização em larga escala dos trópicos por uma técnica econômica 
e por uma política social inteiramente novas: apenas esboçadas nas 
ilhas subtropicais do Atlântico. A primeira: a utilização e o 
desenvolvimento de riqueza vegetal pelo capital e pelo esforço 
particular; a agricultura; a sesmaria; a grande lavoura escravocrata. A 
segunda: o aproveitamento da gente nativa, principalmente da 
mulher, não só como instrumento de trabalho mas como elemento de 
formação da família. Semelhante política foi bem diversa da de 
extermínio ou segregação seguida por largo tempo no México e no 
Peru pelos espanhóis, exploradores de minas, e sempre e 
desbragadamente na América do Norte pelos ingleses26. 

Destaca-se, ainda, uma outra diferença nas políticas de 

colonização e povoamento das colônias portuguesas e espanholas, uma vez que 

Portugal admitiu a presença de estrangeiros enquanto a Espanha, em nome da 

unidade e pureza racial adotou uma política de “rigoroso exclusivismo”. Estas 

diferenças são destacadas por FREIRE, como se vê: 

O Brasil formou-se, despreocupados os seus colonizadores da 
unidade ou pureza de raça. Durante quase todo o século XVI a 

                                                 
26 FREIRE, Gilberto. Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sobre o regime da 
economia patriarcal. 47 ed. rev. São Paulo: Global, 2003, p. 79. 
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colônia esteve escancarada a estrangeiros, só importando ás 
autoridades coloniais que fossem de fé ou religião católica [...]27. 

A história da constituição e construção dos atuais Estados sul 

americanos, filhos das Américas portuguesa e espanhola, será abordada na 

seqüência, refletindo-se também sobre a existência de uma identidade comum que 

pode servir de fundamento à integração da Região – América do Sul. 

1.2 A AMÉRICA PORTUGUESA 

A América portuguesa, a exemplo da espanhola, mesmo que 

com consideráveis diferenças, teve sucesso no que se propunha. Amparada na 

mão-de-obra escrava (indígena ou africana) a Coroa Portuguesa usurpou toda a 

riqueza possível que fundamentava o modelo colonial. BUARQUE DE HOLANDA, a 

respeito da exploração, principalmente da mão-de-obra africana na conquista da 

América portuguesa, é pontual: 

O que o português vinha buscar era, sem dúvida, a riqueza, mas 
riqueza que custa ousadia, não riqueza que custa trabalho. A 
mesma, em suma, que se tinha acostumado a alcançar na Índia com 
as especiarias e os metais preciosos. Os lucros que proporcionou de 
início, o esforço de plantar a cana e fabricar o açúcar para mercados 
europeus, compensavam abundantemente esse esforço – efetuado, 
de resto, com as mãos e os pés dos negros –, mas era preciso que 
fosse muito simplificado, restringindo-se ao estrito necessário às 
diferentes operações28. 

A aplicação portuguesa na lavoura latifundiária e escravocrata 

engessou toda a sociedade colonial. O impedimento do cultivo de outros gêneros 

alimentícios (frutas, verduras, etc) fez, inclusive, da sociedade colonial um povo mal 

nutrido. BUARQUE DE HOLANDA sobre a questão esclarece: 

Uma das conseqüências da escravidão e da hipertrofia da lavoura 
latifundiária na estrutura de nossa economia colonial foi a ausência, 
praticamente, de qualquer esforço sério de cooperação nas demais 

                                                 
27 FREIRE, Gilberto. Casa -grande & senzala: formação da família brasileira sobre o regime da 
economia patriarcal. p. 91. 
28 BUARQUE DE HOLANDA, Sérgio.  Raízes do Brasil, 26 ed, São Paulo: Companhia das Letras, 
1995, p. 49. 
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atividades produtoras, ao oposto do que sucedia em outros países, 
inclusive na América espanhola. Pouca coisa existiu, entre nós, 
comparável ao que refere um historiador peruano a respeito da 
prosperidade dos grêmios de oficiais mecânicos já existentes no 
primeiro século da conquista de Lima, com alcaides jurados e 
vedores, taxa de jornais, exames de competência, inscrição, 
descanso dominical obrigatório e fundações pias de assistência 
mútua nas diversas confrarias de mesteirais29. 

Mesmo havendo diversas dificuldades na conquista da 

América, o português, diferentemente de outros povos colonizadores, como os 

holandeses, teve alguns pontos a seu favor. O primeiro deles, sem dúvida, foi o fato 

de o português não ter um conceito de superioridade racial que o fez misturar-se às 

índias americanas, num primeiro momento, e às africanas posteriormente. Isto sem 

esquecer a falta de mulheres européias na América. 

Esta prática permitiu ao português, mais facilmente, construir 

uma nova pátria. Certamente esse “misturar-se” e constituir família com as indígenas 

e africanas contribuiu para tal. A esse respeito BUARQUE DE HOLANDA pondera 

que: 

O insucesso da experiência holandesa no Brasil é, em verdade, mais 
uma justificativa para a opinião, hoje corrente entre alguns 
antropologistas, de que os europeus do Norte são incompatíveis com 
as regiões tropicais. O indivíduo isolado – observa uma autoridade 
no assunto – pode adaptar-se a tais regiões, mas a raça, essa 
decididamente não; à própria Europa do sul ela já não se adapta. Ao 
contrário do que sucedeu com os holandeses, o português entrou em 
contato íntimo e freqüente com a população de cor. Mais do que 
nenhum outro povo da Europa, cedia com docilidade o prestígio 
comunicativo dos costumes, da linguagem e das seitas dos 
indígenas e negros. Americanizava-se ou africanizava-se, conforme 
fosse preciso. Tornava-se negro, segundo expressão consagrada da 
costa da África30. 

Prossegue o autor: 

                                                 
29 BUARQUE DE HOLANDA, Sérgio. Raízes do Brasil. p. 57. 
30 BUARQUE DE HOLANDA, Sérgio. Raízes do Brasil. p. 64. 
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A essas inestimáveis vantagens acrescente-se ainda, em favor dos 
portugueses, a já aludida ausência, neles, de qualquer orgulho de 
raça. Em resultado de tudo isso, a mestiçagem que representou, 
certamente, notável elemento de fixação ao meio tropical não 
constituiu, na América portuguesa, fenômeno esporádico, mas, ao 
contrário, processo normal. Foi, em parte, graças a esse processo 
que eles puderam, sem esforço sobre-humano, constituir uma pátria 
nova longe da sua31. 

Esta vontade de construir nova pátria e família, todavia, nem de 

longe foi a única prática do colonizador. A violência sexual e a possessão sobre os 

conquistados ocorreram em grande escala. DARCY RIBEIRO faz a leitura clara de 

referida questão: 

Esses índios cativos, condenados à tristeza mais vil, eram também 
os provedores de suas alegrias, sobretudo as mulheres, de sexo bom 
de fornicar, de braço bom de trabalhar, de ventre fecundo para 
prenhar. A vontade mais veemente daqueles heróis d’além-mar era 
exercer-se sobre aquela gente vivente como seus duros senhores. 
Sua vocação era a de autoridades de mando e cutelo sobre bichos e 
matos e gentes, nas imensidades de terras de que iam se 
aproximando em nome de Deus e da Lei32. 

Pode-se inclusive afirmar que o ato português de “misturar-se” 

foi um ato político. Vindo de um território de pouca extensão, com população 

reduzida e atacada por doenças e guerras, a prática de “mistura-se” foi condição 

sine qua non do controle, ou conquista, sobre toda a América portuguesa. Para 

poder embrenhar-se nas terras americanas o português misturou-se. FREIRE 

pontua a este respeito: 

A mobilidade foi um dos segredos da vitória portuguesa; sem ela não 
se explicaria ter um Portugal quase sem gente, um pessoalzinho ralo, 
insignificante em número – sobejo de quanta epidemia, fome e 
sobretudo guerra afligiu a Península na Idade Média – conseguido 
salpicar virilmente do seu resto de sangue e de cultura populações 
tão diversas e tão grandes distâncias umas das outras: na Ásia, na 
África, na América, em numerosas ilhas e arquipélagos. A escassez 

                                                 
31 BUARQUE DE HOLANDA, Sérgio. Raízes do Brasil. p. 66. 
32 RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2006, p. 43. 
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de capital-homem, supriram-na os portugueses com extremos de 
mobilidade e miscibilidade: dominando espaços enormes e onde 
quer que pousassem, na África ou na América, emprenhando 
mulheres e fazendo filhos, em uma atividade genésica que tanto 
tinha de violentamente instintiva da parte do indivíduo quanto de 
política, de calculada, de estimulada por evidentes razões 
econômicas e políticas da parte do Estado33. 

Sobre a questão, continua o autor: 

O português não: por todas aquelas felizes predisposições de raça, 
de mesologia e de cultura a que nos referimos, não só conseguiu 
vencer as condições de clima de solo desfavoráveis ao 
estabelecimento de europeus nos trópicos, como suprir a extrema 
penúria de gente branca para a tarefa colonizadora unindo-se com 
mulher de cor. Pelo intercurso com mulher índia ou negra multiplicou-
se o colonizador em vigorosa e dúctil população mestiça, ainda mais 
adaptável do que ele ao puro clima tropical. A falta de gente, que o 
afligia, mais do que a qualquer outro colonizador, forçando-o à 
imediata miscigenação – contra o que não o indispunham, aliás, 
escrúpulos de raça, apenas preconceitos religiosos – foi para o 
português vantagem na sua obra de conquista e colonização dos 
trópicos. Vantagem para a sua melhor adaptação, senão biológica, 
social34. 

Na conquista do novo povo, o idioma português (como o 

espanhol) e a religião católica foram também elementos facilitadores. 

Diferentemente do idioma holandês, dificilmente apreendido pelos nativos 

americanos e africanos, o português, demonstrou ser de mais fácil compreensão. A 

religião católica com suas manifestações sensíveis, como as procissões também 

tornou-se mais acessível aos conquistados. 

Já os holandeses, mesmo esforçando-se para passar sua 

religião calvinista aos africanos e índios americanos não tiveram sucesso, 

diferentemente dos portugueses com a religião católica. A respeito da força da 

língua e da religião BUARQUE DE HOLANDA comenta que: 

                                                 
33 FREIRE, Gilberto. Casa -grande & senzala:  formação da família brasileira sobre o regime da 
economia patriarcal. p. 70. 
34 FREIRE, Gilberto. Casa -grande & senzala: formação da família brasileira sobre o regime da 
economia patriarcal. p. 74-75. 
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A própria língua portuguesa parece ter encontrado, em confronto 
com a holandesa, disposição particularmente simpática em muitos 
desses homens rudes. Aquela observação, formulada séculos depois 
por Martius, de que, para nossos índios, os idiomas nórdicos 
apresentam dificuldades fonéticas praticamente insuperáveis, ao 
passo que o português, como o castelhano, lhes é muito mais 
acessível, puderam fazê-la bem cedo os invasores. 
(...) 
O que parece ter faltado em tais contatos foi a simpatia transigente e 
comunicativa que a Igreja católica, sem dúvida mais universalista ou 
menos exclusivista do que o protestantismo, sabe infundir nos 
homens, ainda quando as relações existentes entre eles nada 
tenham, na aparência, de impecáveis35. 

Outro fato que colaborou com a vivência portuguesa na 

América foram as experiências anteriores na Índia e África. Uma diferença, contudo, 

foi patente: a exploração da agricultura no novo território. Referida exploração 

obrigou o português à criação de raízes, laços, que empreitasse no território 

americano a estrutura religiosa católica, a estrutura familiar e a escravidão. FREIRE 

é claro a este respeito: 

Quando em 1532 se organizou econômica e civilmente a sociedade 
brasileira, já foi depois de um século inteiro de contato dos 
portugueses com os trópicos; de demonstrada na Índia e na África 
sua aptidão para a vida tropical. Mudado em São Vicente e em 
Pernambuco o rumo da colonização portuguesa do fácil, mercantil, 
para o agrícola; organizada a sociedade colonial sobre base mais 
sólida e em condições mais estáveis que na Índia ou nas feitorias 
Africanas, no Brasil é que se realizaria a prova definitiva daquela 
aptidão. A base, a agricultura; as condições, a estabilidade patriarcal 
da família, a regularidade do trabalho por meio da escravidão, a 
união do português com a mulher índia, incorporada assim à cultura 
econômica e social do invasor36. 

Reforça ainda o autor que referida empreitada portuguesa, 

constantemente, perpassa na sua união com as nativas americanas. Tais eventos 

                                                 
35 BUARQUE DE HOLANDA, Sérgio. Raízes do Brasil. p. 65. 
36 FREIRE, Gilberto. Casa -grande & senzala: formação da família brasileira sobre o regime da 
economia patriarcal. p. 65. 
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não ocorrem somente numa região da colônia, eles se dão em todo o território, de 

Pernambuco a São Paulo. Veja -se: 

Ao contrário da aparente incapacidade dos nórdicos, é que os 
portugueses têm revelado tão notável aptidão para se aclimatarem 
em regiões tropicais. É certo que através de muito maior 
miscibilidade que os outros europeus: as sociedades coloniais de 
formação portuguesa têm sido todas híbridas, umas mais, outras 
menos. No Brasil, tanto em São Paulo como em Pernambuco – os 
dois grandes focos de energia criadora nos primeiros séculos da 
colonização, os paulistas no sentido horizontal, os pernambucanos 
no vertical – a sociedade capaz de tão notáveis iniciativas como as 
bandeiras, a catequese, a fundação e consolidação da agricultura 
tropical, as guerras contra os franceses do Maranhão e contra os 
holandeses em Pernambuco, foi uma sociedade constituída com 
pequeno número de mulheres brancas e larga a profundamente 
mesclada de sangue indígena. Diante do que torna-se difícil, no caso 
português, distinguir o que seria aclimatabilidade de colonizador 
branco – já de si duvidoso na sua pureza étnica e na sua qualidade, 
antes convencional que genuína de europeu – da capacidade de 
mestiço, formado desde o primeiro momento pela união do 
adventício sem escrúpulos nem consciência de raça com mulheres 
da vigorosa gente da terra37. 

Este processo de interação dos portugueses com os nativos, 

entretanto, contribuiu com a chacina que se deu em relação aos conquistados. Tão 

cruel como na América espanhola, a portuguesa, aniquilou os nativos americanos, 

primeiramente por doenças trazidas da Europa e posteriormente por violência. 

Lembra GALEANO a extinção brutal e contínua da população 

indígena no Brasil, vez que no início do século XX sobreviviam 230 tribos, tendo 90 

delas desaparecido ao longo desse século, vitimadas pela violência e doenças 

transmitidas pelo homem branco. Muito embora tendo seus direitos protegidos 

constitucionalmente, continuam as populações indígenas a serem vítimas da 

espoliação e de crimes, por vezes praticados pela disputa da terra. 

Assim, afirma o autor: 
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Ocorre que, quanto mais ricas são essas terras virgens, mais grave 
se torna a ameaça que pende sobre suas vidas; a generosidade da 
natureza os condena à espoliação e ao crime38. 

A questão das doenças e do domínio do europeu sobre os 

índios americanos é também abordada por DARCY RIBEIRO quando sustenta que: 

Aquele encontro de gente índia que enchia as praias, encantada de 
ver as velas enfunadas, e que era vista com fascínio pelos barbudos 
navegantes recém-chegados, era, também, o enfrentamento biótico 
mortal da higidez e da morbidade. A indiada não conhecia doenças, 
além da coceira e desvanecimentos por perda momentânea da alma. 
A branquitude trazia da cárie dental à bexiga, à coqueluche, à 
tuberculose e ao sarampo. Desencadeia-se, ali, desde a primeira 
hora, uma guerra biológica implacável. De um lado, povos 
peneirados, nos séculos e milênios, por pestes a que sobreviveram e 
para as quais desenvolveram resistência. Do outro lado, povos 
indenes, indefesos, que começavam a morrer aos magotes. Assim é 
que a civilização se impõe, primeiro como uma epidemia de pestes 
mortais. Depois, pela dizimação através de guerras de extermínio e 
da escravização. Entretanto, esses eram tão só os passos iniciais de 
uma escala do calvário das dores inenarráveis do extermínio 
genocida e etnocida39. 

A estupidez foi tão absurda no tratamento do europeu ao nativo 

sul americano que fez, com que ele mesmo, buscasse a morte. O mundo indígena, 

como já se falou, acabara a partir da chegada da Europa à América. O fim deste 

mundo é bem tratado por DARCY RIBEIRO: 

Mais tarde, com a destruição das bases da vida social indígena, a 
negação de todos os seus valores, o despojo, o cativeiro, 
muitíssimos índios deitavam em suas redes e se deixavam morrer, 
como só eles têm o poder de fazer. Morriam de tristeza, certos de 
que todo o futuro possível seria a negação mais horrível do passado, 
uma vida indigna de ser vivida por gente verdadeira40. 

O fenômeno do aniquilamento dos índios sul americanos 

repetiu-se com os nativos africanos trazidos ao Brasil. Todas as fases de usurpação 
                                                 
38 GALEANO, Eduardo H. As veias abertas da América Latina.  p. 75. 
39 RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. p. 42. 
40 RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. p. 38-39. 
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na América portuguesa (extração do pau-brasil, monocultura açucareira, extração do 

ouro, monocultura cafeeira, etc) foram sempre baseadas na exploração da mão-de-

obra alheia. Com exceção do pau-brasil, todas as fases seguintes de expropriação 

das riquezas das terras brasileiras foram lavadas com sangue africano. Pondera 

FREIRE: 

A igualdade de interesses agrários e escravocratas que através dos 
séculos XVI e XVII predominou na colônia, toda ela dedicada com 
maior ou menor intensidade à cultura do açúcar, não a perturbou tão 
profundamente, como a primeira vista parece, a descoberta das 
minas ou a introdução ao cafeeiro. Se o ponto de apoio econômico 
da aristocracia colonial deslocou-se da cana-de-açúcar para o ouro e 
mais tarde para o café, manteve-se o instrumento de exploração: o 
braço escravo41. 

A riqueza produzida no Brasil assentou-se na força física, no 

suor e no sangue escravo. GALEANO dá número à exploração do labor africano na 

colônia portuguesa e ressalta a necessidade desta mão-de-obra, quando explica 

que: 

Calcula-se em uns 10 milhões o total de negros escravos trazidos da 
África, desde a conquista do Brasil e até a abolição da escravatura: 
embora não se disponha de uma cifra exata para o século XVIII, é 
preciso levar em conta que o ciclo do ouro absorvia mão de obra 
escrava em enormes proporções42. 

Continua: 

A explosão do ouro não só incrementou a importação de escravos 
como também absorveu boa parte da mão de obra negra empregada 
nas plantações de cana-de-açucar e tabaco de outras regiões do 
Brasil, que ficaram sem braços. Um decreto real de 1711 proibiu a 
venda de escravos empregados em terras agrícolas para o serviço 
nas minas, com exceção daqueles que demonstravam ‘perversidade 
de caráter’. Era insaciável a fome de escravos em Ouro Preto. Os 

                                                 
41 FREIRE, Gilberto. Casa -grande & senzala: formação da família brasileira sobre o regime da 
economia patriarcal.  p. 93. 
42 GALEANO, Eduardo H. As veias abertas da América Latina.  p. 79. 
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negros morriam rapidamente, apenas em casos excepcionais 
chegavam a suportar sete anos contínuos de trabalho43. 

O que chama a atenção na formação do povo brasileiro, 

independentemente de toda a exploração, a violência e a usurpação que sofreu, é 

de como se deu seu nascimento. Uma vez mais, por todo o espaço e tempo colonial, 

a união do índio com o português, do português com o africano trazido à América e 

deste com o índio, marcou em definitivo a formação do povo brasileiro. Comenta 

FREIRE: 

Já no seu estudo Rondônia Roquete-Pinto publicara interessante 
documentação por ele desencantada do arquivo do Instituto Histórico 
Brasileiro sobre os caborés da serra do Norte, em pleno Brasil 
central: híbridos de negros fugidos das minas com mulheres índias 
por eles raptadas. Os raptos a que se entregaram por toda parte os 
negros aquilombados não foram apenas de ‘sabinas pretas [...] pelos 
engenhos’, como diz Ulisses Brandão, mas também e principalmente 
as caboclas. Gastão Gruls, viajando há anos pelo baixo Cuminá, deu 
com vários remanescentes de antigos mucambos ou quilombos, isto 
é, negros fugidos de engenhos e de fazendas. ‘Alias’, escreve ele, 
‘quase todos os rios da Amazônia tiveram desses refúgios de 
escravos e até no alto Içá, Crevaux foi surpresar a choça de uma 
preta velha.’ Por onde se vê que até mesmo onde se supõe 
conservar-se mais puro o sangue ameríndio ou o hídrido de 
português chegou o africano: ao coração mesmo da Amazônia, à 
serra Norte e aos sertões44. 

Assim, nesta terra, as culturas se entrelaçaram e um novo povo 

se formou, diferentemente do europeu, do nativo americano ou africano. O povo 

brasileiro constituiu-se diferentemente, inclusive de seus irmãos sul americanos, 

mesmo que com uma história muito parecida. Sobre referida constituição arremata 

FREIRE: 

Uma circunstância significativa resta-nos destacar na formação 
brasileira: a de não se ter processado no puro sentido da 
europeização. Em vez de dura e seca, rangendo do esforço de 
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44 FREIRE, Gilberto. Casa -grande & senzala: formação da família brasileira sobre o regime da 
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adaptar-se a condições inteiramente estranhas, a cultura européia se 
pôs em contato com a indígena, amaciada pelo óleo da mediação 
africana45. 

Numa última análise sobre a constituição do povo que viria a se 

chamar Brasileiro e do território que viria a se chamar Brasil, FREIRE, resume-os de 

forma concisa: 

Considerada de modo geral, a formação brasileira tem sido, na 
verdade, como já salientamos às primeiras páginas deste ensaio, um 
processo de equilíbrio de antagonismos. Antagonismos de economia 
e de cultura. A cultura européia e a indígena. A européia e a africana. 
A africana e a indígena. A economia agrária e a pastoril. A agrária e 
a mineira. O católico e o herege. O jesuíta e o fazendeiro. O 
bandeirante e o senhor de engenho. O paulista e o emboaba. O 
pernambucano e o mascate. O grande proprietário e o pária. O 
bacharel e o analfabeto. Mas predominando sobre todos os 
antagonismos, o mais geral e o mais profundo: o senhor e o 
escravo46. 

A história da formação do povo brasileiro revela a 

miscigenação de raças, etnias e culturas. Esta mestiçagem, entretanto, não gerou 

relações democráticas e o Brasil, país imenso, maior da América do Sul47, com uma 

população que supera os 190 milhões de habitantes48, é ainda um dos países mais 

desiguais do mundo. Hoje, com seus irmãos sul americanos, busca a construção de 

uma nova identidade, certamente reconhecendo seu passado de colonizado e 

expropriado, mas focando as possibilidades presentes e futuras de superação das 

mazelas comuns da região Sul Americana. 
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1.3 A AMÉRICA ESPANHOLA 

Conforme DUSSEL pode-se concluir que no sentido 

“ontológico” o navegante italiano Colombo, a serviço da Espanha, não descobriu a 

América. Veja-se que Colombo partiu das Ilhas Canárias (litoral Atlântico Norte-

Africano) no dia 8 de setembro de 1492, chegando a algumas ilhas da parte 

ocidental do Atlântico, no dia 12 de outubro do mesmo ano. Ao se deparar com essa 

terra, teve a certeza de haver chegado às já conhecidas, mas ainda não exploradas, 

Índias (costa Leste Chinesa). Os animais, as exóticas plantas e, principalmente, os 

índios (habitantes das Índias) são a constatação. 

Colombo ao longo de sua vida fez várias expedições ao 

Continente Americano: em 1492, 1493, 1496 e 1502. Em 1506 faleceu com a 

certeza de ter descoberto o caminho Ocidental das Índias. 

Este “ser-asiático” com o qual se deparou Colombo é fruto 

unicamente do imaginário dos navegantes do Mediterrâneo, num mundo até então 

“trino” (Europeu, Asiático e Africano). O Índio Americano, no primeiro momento, foi 

conhecido como o “mesmo” asiático de sempre; não foi conhecido como “o outro”, 

um diferente do Asiático – que por sua vez iniciara a existência humana, mas não 

evoluíra. O passo seguinte foi seu “re-conhecimento” o que, todavia, no dizer de 

DUSSEL, significou apenas sua negação, seu “encobrimento”. 

Em 1501 outro navegante italiano, Américo Vespúcio, sob as 

ordens da Coroa Portuguesa, lançou-se ao Atlântico objetivando chegar à Índia por 

baixo da Quarta Península (suposta península adicional que Vespúcio acreditava 

existir), atravessando o Sinus Magnus (nome que se dava ao Golfo que separava o 

Quersoneso Áureo - Sul da Malásia). 

No ano de 1502 Vespúcio retornou à Portugal sem achar o 

Sinus Magnus para chegar à Índia. Teve, todavia, a consciência de que a porção 

continental encontrada por Colombo, a sudeste do Sinus Magnus, era parte antípoda 

da Ásia. Acabara de descobrir a América. 
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Mathias Ringmann e Martin Waldeseemuller, em 1507, 

publicaram sua Cosmographie Introductio, descrevendo como inconteste a ‘Quarta 

Parte da Terra’. 

Em 1520 Sebastião Elcano, sobrevivente da expedição de 

Fernando de Magalhães, ao voltar à Espanha, descreveu a descoberta do Estreito 

de Magalhães e a experiência de navegar pelos oceanos Pacífico e Indico 

circunavegando a terra. O Sinus Magnus, na realidade, era irreal. E da consciência 

da existência da América, outra, passou a existir: a Europa era o ‘Centro do Mundo’. 

Para DUSSEL neste momento : 

O ego moderno desapareceu em sua confrontação com o não-ego; 
os habitantes das novas terras descobertas não aparecem como 
Outros, mas como o ‘Si-mesmo’ a ser conquistado, colonizado, 
modernizado, civilizado como matéria do ‘ego’ moderno49. 

Segundo o referido autor, após a ‘descoberta’ – a relação entre 

descobridor e descoberto foi quase científica, de reconhecimento, inspeção, ou em 

relação aos novos territórios, topográfica, de levantamento de mapas, descrição das 

espécies, animais, climas – a “conquista” se iniciou. Esta por sua vez demonstrou 

ser prática, política, militar, de pessoa-pessoa, de dominação. Abandonou-se a 

teoria e passou-se à prática da dominação. 

A matança desordenada das populações não urbanas que 

ocorreu no Caribe foi exemplo dessa conquista. Já em relação aos “Impérios 

Americanos” (Incas, Maias e Astecas – virados para o Pacífico) houve uma 

ocupação organizada, um domínio sistemático do “primeiro homem moderno ativo”, 

o “conquistador”. Este imporia sua “individualidade” violenta ao “Outro” (o 

Americano). 

Fernando Cortês, fidalgo espanhol, nascido em 1485, foi o 

exemplo do conquistador. Chegou em 1504 a Santo Domingo, ficou 5 ou 6 anos 

como encomendeiro, explorando os índios. Deles extraiu grande quantidade de ouro 

e logo ficou rico. Foi nomeado Alcaide e posteriormente capitão na conquista de 

                                                 
49 DUSSEL, Enrique. 1492: o encontro do outro (a origem do mito da modernidade). p. 36. 
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Yucatan (México), em 1517. Para DUSSEL, a transformação desse pobre fidalgo em 

“Capitão Geral” fora a mesma transformação da consciência moderna (ego 

moderno) de todo o Conquistador da época. 

Montecuhzuma, o Imperador asteca, em 1519, já havia sido 

avisado por seus informantes que “deuses em casas de água” haviam passado pela 

região do Golfo do México. Quando ocorreu o encontro da expedição de Cortês com 

os embaixadores de Montecuhzuma, aquele foi chamado de “Senhor e Rei 

Quetzalcohuatl” (simplesmente, Deus). 

DUSSEL descreve a tática de Cortês e afirma que o mesmo 

agia: 

(...) como os cristãos da reconquista, como os reis católicos diante de 
Granada. Pactuava com uns, dividia outros, e ia lentamente 
derrotando – em violentas batalhas nas quais os soldados, um 
punhado, demonstravam de todas as maneiras a prática adquirida 
em mais de sete séculos de luta contra os muçulmanos na península 
ibérica, o uso das armas de fogo, os canhões de pólvora, os bestiais 
cães treinados para matar, os cavalos tidos por deuses 
desconhecidos, etc. Agiam com tanta dissimulação, hipocrisia, 
mentira, maquiavelismo político de tão grande eficácia que 
desconcertavam os mexicanos, peritos no domínio de centenas de 
povos, mas de uma honestidade em sua palavra completamente 
ingênua para o homem ‘moderno’50. 

A destruição do Império Asteca não representou apenas a 

queda de um império, mas sim o “fim do seu mundo”. Para DUSSEL a ‘conquista’ é 

a afirmação prática do ‘Eu conquisto’ e ‘negação do outro’ como outro51. 

O Continente Latino Americano visto sob o olhar europeu, foi 

reduzido/distorcido. Observe-se, por exemplo, o espanto com que os europeus viam 

os sacrifícios de humanos em cerimônias religiosas praticados pelos astecas. Tais 

sacrifícios no olhar asteca eram necessários para a manutenção do equilíbrio do 

Universo. Referidas mortes nunca foram entendidas pelo europeu. Em contra partida 

                                                 
50 DUSSEL, Enrique. 1492: o encontro do outro (a origem do mito da modernidade). p. 47. 
51 DUSSEL, Enrique. 1492: o encontro do outro (a origem do mito da modernidade). p. 49. 
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o “sacrifício” imposto pelo último aos nativos americanos e africanos era visto com 

total naturalidade. 

Neste sentido DUSSEL é pontual: 

O espanhol, o europeu, se escandalizavam porque os astecas 
imolavam índios em número determinados ao deus Sol. Feitiçaria, 
magia, superstição, sacrilégio – bradavam os recém-chegados. E..., 
todavia, os índios que morriam na ‘encomienda’ na ‘mita’, os que 
entravam pela boca das minas como se fosse a boca de Moloc, os 
que nunca saíam da ‘casa da moeda’ de Potosí para não revelar os 
segredos, esses milhões de índios imolados ao ‘deus ouro’ (que mais 
tarde serão, francos, libras, dólares ou rublos) do homem moderno 
europeu (a idolatria do dinheiro!) morrerão sem causar espanto a 
ninguém52. 

O momento seguinte à conquista violenta (imposta aos 

Impérios Inca, Maia e Asteca) foi o da colonização da vida cotidiana do índio e 

posteriormente do africano, pela conquista de seus corpos – através do machismo 

sexual – e do seu modo de viver. 

DUSSEL sustenta que: 

A ‘colonização’ ou domínio do corpo da mulher índia é parte de uma 
cultura que se baseia também no domínio do corpo do varão índio. 
Este será explorado principalmente pelo trabalho – uma nova 
economia. No tempo da acumulação originária do capitalismo 
mercantil, a corporalidade índia será imolada e transformada 
primeiramente em ouro e prata – valor morto da objetivação do 
‘trabalho vivo’ (diria Marx) do índio53. 

Na própria Europa do século XVI havia, entretanto, opositores 

a tal injusto sistema de enriquecimento, como o frei espanhol Bartolomeu de las 

Casas. Referido frei além de defender diretamente os nativos americanos era 

ferrenho crítico do sistema que escravizava aos mesmos. Para Bartolomeu de las 

Casas o Mundo Europeu marcado pela escravidão ou exploração do índio 

                                                 
52 DUSSEL, Enrique. Caminhos de Libertação da América Latina , p. 62. 
53 DUSSEL, Enrique. 1492: o encontro do outro (a origem do mito da modernidade). p. 52. 
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americano, do africano e do asiático foi iniciado por Espanha e Portugal e depois 

seguido pelas demais potências como meio de estar na riqueza. 

Para DUSSEL: 

Bartolomeu de las Casas foi o primeiro europeu que em sua ‘práxis e 
teoria’, tão grande uma como a outra, descobriu o novo mundo 
colonial que estava se constituindo. Bartolomeu o criticou a partir de 
uma teoria da libertação, explícita, embora nunca tivesse conseguido 
uma metodologia tático-política para poder levá-la a cabo. Era muito 
cedo. Nós hoje, no fim não só da era colonial mas também da 
neocolonial, podemos compreender o legado lascasiano e colocá-lo 
em prática efetivamente. O tempo está maduro para a libertação dos 
povos oprimidos da ‘periferia’ mundial, para a libertação da América 
Latina e dos índios em particular. Embora não se acredite, a luta será 
dura e longa54. 

De atitudes como a do frei Bartolomeu de las Casas deve-se 

embasar as relações entre os povos. Diferentemente do passado em que o 

colonizador tratava o colonizado como bárbaro, agora necessário se faz reconhecer 

e respeitar diferenças culturais. O “outro” não pode ser entendido como um rude ou 

selvagem a ser explorado, mas sim como um distinto que tem sua própria dignidade 

e valor. 

Conforme DUSSEL, mesmo reconhecendo que esta forma 

européia de pensar tivesse contestadores, o fato é que ela se sobrepôs às demais. 

Não se objetivando, aqui, realizar uma descrição histórica detalhada do “pós primeiro 

contato” do europeu com o nativo americano e africano, é, porém, de fundamental 

importância reconhecer que os fatos que se seguiram demonstraram a naturalização 

da exploração do primeiro em relação aos demais. 

1.4 A NOVA AMÉRICA 

Observa-se que o europeu foi cruel no decorrer da história não 

apenas com os povos conquistados, mas também com seus pares e a história da 

Europa, antes e após 1492, foi sempre a história de suas guerras. A Europa 

                                                 
54 DUSSEL, Enrique.  Caminhos de Libertação Latino-Americana. Tradução: José Carlos Barcellos 
e Hugo Toschi. São Paulo: Paulinas, 1984. v. 2. p. 150. 
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industrializou-se e se desenvolveu, primeiro, com o ouro e prata da América e depois 

com diversos outros produtos de suas colônias americanas, africanas e asiáticas, 

isto, sempre regado com sangue de seus nativos. 

O homem americano enfrentou historicamente profundos 

desafios, primeiramente, os referentes à exploração e a dominação do conquistador, 

mais tarde as lutas políticas regionais na disputa por territórios e a afirmação da 

soberania dos Estados nacionais. Hoje, novos desafios se apresentam e a América 

do Sul projeta uma saída comunitária, que poderia acontecer pela integração e 

coesão social de seus Estados. 

DUSSEL reflete sobre o tema enfocando a América Latina. 

Assim propõe que a América Latina se perceba a partir de um mesmo ponto de 

vista. Ponto este que supere a fragmentação da história, isto é, que se superem os 

vários “pontos de partida míticos”. 

Afirma, então, que: 

Faz-se necessário ultrapassar os pontos de partida míticos para nos 
aprofundarmos, sem restrições, em todo o panorama da história 
simplesmente humana, da qual nós, latino americanos, somos uma 
parte, parte recente e mesmo marginal – até que tomemos 
consciência coletiva do nosso lugar e de nossa função a cumprir 
nela. As posições que pareceram antagônicas (indigenismos 
extremos, liberalismos ou marxismos) devem ser assumidas numa 
visão que transcende, unificando-as. É a ‘Aufhebung’, a anulação da 
tradição aparente por uma assunção positiva, já que descobrindo-se 
o ‘phylum’ da evolução, o tronco da vida, percebe-se o conjunto e 
seu sentido, isto é, a direção da seta55. 

O passo seguinte desta percepção latino-americana é que se 

tenha clara uma proposta comum para si e para o mundo. O projeto de 

“comunidade” pautado nesta identidade latino-americana não servirá somente a 

esta; todos os outros povos se beneficiarão desta união. Para DUSSEL: 

No nível mais profundo do núcleo ético-místico ou dos ‘valores 
últimos’ de nossa comunidade de nações, devemos estudar e expor 
claramente a nossos povos a milenar evolução de nossa tradição 
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viva, para que, penetrando na civilização mundial, possamos 
enriquecê-la com nossa personalidade própria, nossa escala de 
valores, nossa história presente na identidade da autoconsciência de 
nossa existência coletiva56. 

O objetivo deverá ser a libertação de qualquer imposição 

injusta ou pautada numa ética de exploração, mesmo entre os latino-americanos, 

bem como por quaisquer outras nações, mais ricas, poderosas ou influentes no 

contexto internacional. O caminho a ser percorrido só poderá existir se for plural. 

Não se poderá falar numa perspectiva unicamente brasileira, argentina, boliviana, 

paraguaia, colombiana ou venezuelana. A perspectiva deverá ser latino-americana, 

ou Sul Americana, que inclui todas as singularidades em um projeto plural. 

Neste sentido DUSSEL afirma que: 

Dentre os elementos essenciais a serem inculcados na educação 
está o de um sadio internacionalismo regional latino-americano, para 
superar o nacionalismo particularista. Evidentemente, a luta para 
conseguir a libertação nacional do imperialismo econômico 
internacional é um elemento necessário para a nova constituição 
latino-americana; porém, tal libertação nacional é impossível sem a 
integração simultânea e progressiva de toda a América Latina57. 

É certo que se deve buscar a libertação da imposição 

econômica das exterioridades, todavia, o mais importante é que o latino-americano 

se liberte de uma autoconsciência viciada, não verdadeira. Faz-se necessário ver-se, 

com seus próprios olhos, suas próprias perspectivas. A vida em ‘comunidade’ deve 

ser desejada para que se construa uma identidade latino -americana, ou Sul 

Americana, mas para que isto ocorra deve-se buscar uma consciência comum. 

A este respeito DUSSEL avalia que: 

A consciência – mesmo a social – encontra-se perdida no 
imediatismo das coisas (o caso principal é o da consciência sensível 
animal), confundida com elas. Um povo pode estar alienado ou 
estrangeirizado (‘Entausserrung’ ou ‘Entfremdung’), no entanto 
‘centrou’ sua consciência coletiva (seja política – na época colonial 
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hispânica –, econômica – nos séculos XIX e XX, sob o domínio dos 
imperialismos –, cultural – pensando a Europa à européia e dando as 
costas ao latino-americano, etc.) em outro povo ou sociedade. Vive-
se, mas sem que o trabalho que se realiza produza um benefício 
para aquele que trabalha; ao contrário, os frutos escapam-lhe das 
mãos e permanece ‘exteriorizado’, como um ‘objeto’ que se explora 
ou vende. Não como uma ‘subjetividade’ que se respeita e com a 
qual se dialoga. Este é o caso da América Latina58. 

Mais adiante completa: 

Esta tomada de consciência produziu-se em cada povo que cumpriu 
alguma função na história universal: a Grécia teve seu século de 
Péricles; Roma, seus césares; Israel, seus profetas; a Europa teve 
seu século XIII; a Espanha seu século de ouro; a Alemanha foi 
despertada pela geração hegeliana. Cremos que à América Latina 
cabe, em nosso tempo, libertar-se da alienação em que se encontra 
tanto como civilização quanto como cultura59. 

Do exposto pode concluir-se sobre a necessidade de 

fundamentar a união sul-americana em um “Humanismo”. Referido Humanismo 

deverá partir da realidade do contexto regional, da consciência de realidade deste 

território e de seu povo, porém, aberto a toda a Humanidade. Seu objetivo será a 

busca de uma identidade verdadeira, original, e não imposta. O resgate, ou achado, 

desta identidade em nada significará a negação de outros povos, mas sim um 

convívio com consciência de quem se é e de quem são realmente seus 

interlocutores. 

Ensina DUSSEL que: 

A visão e a práxis – isto é, um Humanismo – que possam dar conta 
da aspiração profunda e latente é o Humanismo que assuma como 
próprios os valores do mundo em desenvolvimento (técnico, 
proletário, camponês), porém que os transcenda, permitindo à 
pessoa humana abrir-se ao universalismo e à convergência no 
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hiperpessoal, onde encontre um centro definitivo de permanência e 
unidade...60 

Pensar a construção de um humanismo que referende a união 

sul-americana implica o conhecimento de sua história – e histórias – sua civilização, 

seu ethos próprio, e reconhecer as múltiplas identificações entre seus Estados e 

Nações a partir das questões geográficas, humanas, políticas e sociais. 

Um ‘humanismo latino-americano’ que por sua história, sua 
civilização, seu ‘ethos’ próprio, pelas necessidades do 
subdesenvolvimento que lhe são próprias, vá tomando e 
configurando sua personalidade perante a América anglosaxã, a 
Europa transatlântica, o mundo árabe, a África negra, as Repúblicas 
socialistas de tipo comunista, a Ásia pós-confuncioniana, pós-
budista, a Índia. 
Se a América Latina não souber assumir os termos aparentemente 
contraditórios de uma dialética própria, superando-os em uma 
unidade superior, permanecerá à deriva, como uma cultura marginal, 
uma civilização colonial e parada, um povo sem personalidade61. 

A união sul-americana deverá dar-se a partir da reflexão, da 

ação, do diálogo e da compreensão. A construção da América do Sul não é obra de 

alguns, mas de todos os seus membros. 

A América do Sul, todavia, para ser compreendida precisa ser 

estudada a partir de um olhar (um método de compreensão) baseado em suas 

próprias vivencias. 

A constituição de uma União de Estados e Nações Sul-

Americanos não pode levar à negação das múltiplas realidades singulares de cada 

país. Antes, é exatamente a identificação das múltiplas mazelas e desafios, 

vivenciados na região, bem como das infinitas possibilidades do Subcontinente, que 

deverão servir de vetor para que solidariamente se aspire esta União. 

O internacionalismo sul-americano exigirá que se repense a 

soberania nacional como um valor absoluto, para que se construam relações entre 
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Estados, fundadas na solidariedade, na fraternidade, no compromisso com a 

realização da democracia e dos direitos humanos na região, o que se analisará a 

seguir. 



Capítulo 2  

O ESTADO E A NAÇÃO SUL AMERICANA: ELEMENTOS PARA A 
REALIZAÇÃO DA DEMOCRACIA E DOS DIREITOS HUMANOS 

2.1 A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO ESTADO 

Conforme BOBBIO, das diversas definições de “Estado”, no 

decorrer da história, vale destacar a de Maquiavel que parte de um sentido genérico 

de posse (sobre um território) para outro mais específico. Esta posse específica é 

permanente e exclusiva, não só de um território, mas também de seus habitantes. A 

partir daí o termo “Estado” é diretamente ligado ao termo “domínio”. 

Para os estudiosos da categoria “Estado” resta saber se os 

exemplos de organizações modernas de poder, sobre territórios e pessoas, são, ou 

não, similares as da Antiguidade. Esta questão é bem destacada por BOBBIO 

quando avalia que: 

O problema real que deve preocupar todos os que têm interesse em 
compreender o fenômeno do ordenamento político não é portanto o 
de saber se o Estado existe apenas a partir da idade moderna, mas 
sim o de saber se existem analogias e diferenças entre o assim 
chamado Estado moderno e os ordenamentos políticos precedentes, 
se devem ser postas em evidência mais umas do que outras, 
qualquer que seja o nome que se queira dar aos diversos 
ordenamentos. Quem considera que se pode falar de Estado apenas 
a propósito dos ordenamentos políticos de que tratam Bodin ou 
Hobbes ou Hegel, comporta-se deste modo porque vê mais a 
descontinuidade do que a continuidade, mais as diferenças do que 
as analogias. Quem fala indiferentemente de Estado para se referir 
tanto ao Estado de Bodin como à polis grega, vê mais as analogias 
do que as diferenças, mais a continuidade do que a descontinuidade. 
Posto o problema nestes termos, trata-se de ir além da questão 
lexical para isolar e descrever as modificações que ocorreram na 
passagem de uma forma de ordenamento a outra, aquilo que 
permaneceu e aquilo que mudou, os elementos de descontinuidade e 
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também os elementos de continuidade, sem se deixar ofuscar pelo 
aparecimento de um nome novo62. 

Todavia, mesmo aqueles que consideram que o conceito de 

Estado (bem como sua correspondente teoria) deve ser elástico o suficiente para 

abarcar ordenamentos diferentes do Estado moderno e os que o precederam – não 

dissociando a origem do nome ao da coisa – são obrigados a buscar a resposta à 

pergunta: o Estado sempre existiu ou é um fenômeno histórico que surge num 

momento determinado da evolução humana? 

Neste sentido BOBBIO continua a discussão: 

Uma tese recorrente percorre com extraordinária continuidade toda a 
história do pensamento político: o Estado, entendido como 
ordenamento político de uma comunidade, nasce da dissolução da 
comunidade primitiva fundada sobre os laços de parentesco e da 
formação de comunidades mais amplas derivadas da união de vários 
grupos familiares por razões de sobrevivência interna (o sustento) e 
externas (a defesa)63. 

Para que se possa dar continuidade a estes questionamentos 

deve-se refletir sobre a existência de sociedades primitivas sem Estado (palestinos, 

curdos, bascos, chechenos, entre outros), mas que possuem uma organização 

política e, por outro lado, a existência de Estados juridicamente reconhecidos que 

não possuem uma organização política, como o Haiti 64. Assim, os termos “política” e 

“Estado” devem ser tratados com parcimônia. 

Aprofundando-se o conceito de Estado, necessário se faz 

analisar seus elementos constitutivos. Desde o momento em que os juristas 

escolhem o Estado como objeto de seus estudos, o definem através de três 

elementos constitutivos: o povo, o território e a soberania. Assim, será necessário 

que sobre certo território se forme um poder apto a adotar decisões e produzir os 

comandos correspondentes, que por sua vez vinculem a todos que vivam no referido 

espaço e que efetivamente sejam respeitados pela totalidade das pessoas, ou quase 
                                                 
62 BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade : para uma teoria geral da política. Trad. Marco 
Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p. 70. 
63 BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade : para uma teoria geral da política. p. 73. 
64 GEHRE, Thiago. América do Sul: a idéia brasileira em marcha. p. 28. 
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totalidade, nos casos em que a obediência é requisitada. Isso, independentemente 

de quais sejam as decisões. Mesmo dessa forma, o poder estatal, por obvio, terá 

limites. 

A história do poder político do Estado dá seu grande salto 

quando este passa pela sua separação de funções e conseqüente, limitação de 

poderes. De forma pontual, a esse respeito, BOBBIO afirma que: 

Uma ulterior fase do processo de limitação jurídica do poder político 
é a que se afirma na teoria e na prática da separação dos poderes. 
Enquanto a disputa entre estamentos e príncipe diz respeito ao 
processo de centralização do poder do qual nascem os grandes 
Estados territoriais modernos, a disputa sobre a divisibilidade ou 
indivisibilidade do poder diz respeito ao processo paralelo de 
concentração das típicas funções que são de competência de quem 
detém o supremo poder num determinado território, o poder de fazer 
as leis, de fazê-las cumpridas e de julgar, com base nelas, o que é 
justo e o que é injusto. Embora os dois processos corram 
paralelamente, são mantidos bem diferenciados pois o primeiro tem a 
sua plena realização na divisão do poder legislativo entre rei e 
parlamento, como ocorre antes de todos os demais na história 
constitucional inglesa, e o segundo desemboca na separação e na 
recíproca independência dos três poderes – legislativo, executivo, 
judiciário –, que tem sua plena afirmação na constituição escrita dos 
Estados Unidos da América65. 

De acordo com o autor referido, o embate definitivo pela 

limitação do poder político interno deu-se no terreno dos direitos fundamentais do 

homem e do cidadão. Primeiramente, pelos direitos pessoais (na Magna Charta de 

Henrique III - 1225). Num segundo momento, adentrando-se nos direitos de 

liberdade, de opinião política, de religião, de imprensa, de reunião e de associação, 

estes matéria dos Bill of Rigths dos Estados Americanos e, por fim, das Declarações 

dos Direitos do Homem e do Cidadão modificadas no decorrer da Revolução 

Francesa. 

Referidas limitações, como se viu, deram-se no âmbito interno 

dos Estados. O atual estágio de evolução pelo qual passa o Estado o faz deparar-se 

com uma limitação diferente, a externa. A dualidade poder interno versus poder 
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externo, bem como a construção e desconstrução do Estado são destacados por 

BOBBIO quando sustenta que: 

Do ponto de vista de suas relações externas, a história dos Estados 
europeus (e agora não só europeus) é um contínuo processo de 
decomposição e recomposição, e portanto de vinculações e 
desvinculações de limites jurídicos. A formação de Estados 
independentes e nacionais do século passado a hoje, primeiro nos 
Estados Unidos da América, depois na América Latina, depois na 
Europa e finalmente nos países do Terceiro Mundo através do 
processo de descolonização, ocorre ora por decomposição de 
Estados maiores ora pela recomposição de Estados pequenos. Mas 
sempre a recomposição tende a reforçar os limites internos e a 
decomposição a afrouxar os limites externos. A tendência atual para 
a formação de Estados ou de constelações de Estados cada vez 
maiores (as assim chamadas super-potências) comporta um 
aumento dos limites internos dos Estados que são absorvidos na 
área maior (os Estados satélites) e uma diminuição dos limites 
externos do super-estado. No caso em que se chegasse à formação 
do Estado universal, este teria apenas limites internos e não 
externos66. 

A partir dessa reflexão preliminar sobre o Estado adentrar-se-á 

na análise do Estado na América do Sul. 

2.2 O ESTADO NA AMÉRICA DO SUL 

O grande desafio da Humanidade na atualidade é justamente o 

enfretamento de um novo projeto de Estado que talvez signifique a construção de 

um único Estado: o universal. No caso da América do Sul, na medida em que se 

tenta uma integração regional, em última análise, anseia-se por esta construção. 

A integração Sul Americana brota de um desejo antigo, mas 

com dificuldades atuais profundas, postas pelo sistema econômico capitalista 

mundial, que exige a superação da pobreza, da exclusão social, a proteção e defesa 

do meio ambiente e a busca de uma coesão social continental. 
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Falar numa união Sul Americana, todavia, significa discutir a 

formação de um Estado com uma identidade completamente diferente da vigente na 

atualidade. Primeiramente a sua formação se daria independentemente da 

contribuição, por exemplo, do antigo colonizador europeu ou de qualquer grande 

potencia vinda de fora da América do Sul. Para IANNI, a união desta América: 

faz lembrar algumas preocupações que já estavam no pensamento 
de Bolívar. Trata-se de emancipar a América Latina, compreendendo 
o continente e as ilhas, de toda dominação européia e norte-
americana. Daí a proposta de liga, federação, congresso, que tanto 
preocupou Bolívar e alguns outros libertadores. Desde os primeiros 
momentos da formação dos estados nacionais compreendia-se que a 
associação de nações era um caminho fundamental para fazer face 
às pressões dos interesses adversos aos dos povos latino-
americanos67. 

Para o referido autor a idéia de uma união dos países da 

América começou a ser pensada no momento em que estes buscavam sua 

independência frente ao colonizador. Mesmo existindo movimentos internos com 

anseios distintos entre os diversos países americanos, a busca de independência 

frente à Europa e a realização de uma nova união com seus vizinhos, foi sentimento 

comum a todos. O autor assevera, então, que: 

É aí que se enraíza o conceito de Nossa América, ou bolivarismo. A 
idéia latino-americana de integração, ou confederação, vem de uma 
longa história. Nasce com as lutas pela independência e ressurge em 
diversas épocas, em cada país. O que já havia sido posto claramente 
duas vezes, por Bolívar e Martí, é retomado também por Betances, 
Hostos, Sandino, Ingenieros, Haia de la Torre, Mariátegui, Guevara e 
outros. Naturalmente são distintas as propostas de uns e outros. Mas 
há polarizações evidentes, no pensamento e prática de movimentos 
sociais, partidos políticos, correntes de opinião pública e outros 
setores das sociedades nacionais68. 

Naturalmente as nações Sul Americanas tiveram outras lutas 

internas nas suas construções, principalmente lutas sociais. Conforme IANNI, 

quando a colonização européia passa a dar-se efetivamente neste continente criou-
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se “castas”. Após consolidarem-se as independências desses países, a busca pela 

não escravidão e posteriormente o alcance dos Direitos Humanos a diversas classes 

excluídas, passou a ser a maior luta interna. 

Na medida em que os países Sul Americanos seguem suas 

histórias, suas populações tentam superar a idéia de que existem “classes” 

superiores, ou seja, pessoas que por serem européias, descendentes desses ou 

seus aliados, são superiores aos demais. A construção da identidade nacional passa 

a ser, então, uma necessidade. Dá-se sentido a um território, a luta por ele, bem 

como aos seus defensores. O passo que segue é de consolidação do melhor 

sistema econômico, regime social e político. IANNI resume referido histórico 

afirmando que: 

Se fosse possível dizer qual é o tema fundamental do pensamento 
latino-americano, muitos concordariam que é a questão nacional. 
Esse é o desafio mais freqüente nas interpretações sobre civilização 
e barbárie, instabilidade política crônica, sociedade civil e Estado 
forte, raça cósmica, Nossa América, revolução burguesa, revolução 
socialista e outras. A história da América Latina pode ser vista como 
a da nação latino-americana, no sentido de sua formação e 
consolidação. Desde as guerras e revoluções de independência, nos 
começos do século XIX, até às controvérsias sobre autoritarismo e 
democracia, ou capitalismo e socialismo, em fins do século XX, 
muitos lidam com a problemática nacional. Desde as tropelias 
caudilhescas nas províncias, nos inícios da formação do Estado 
nacional, até as revoluções populares que se multiplicam neste 
século, muitos lidam com o modo pelo qual se forma a nação. Esse é 
o tema de Bolívar e Artigas, Betances e Garvey, Torrijos e Bishop, 
Haya e Mariátegui, Cardenas e Vargas, Galo Plaza e Rômulo 
Betancourt, Sandino e Allende. Sob várias perspectivas, o 
pensamento e a história sociais da América Latina estão 
atravessados pela questão nacional69. 

Referendando-se em IANNI pode-se afirma que a busca de 

uma identidade nacional na construção dos países Sul Americanos diz respeito a 

como se cria e re-cria a nação. Passa-se a perceber que a nação não é um todo 

articulado, pronto, acabado. Entende-se que a nação é um complexo em movimento, 
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em processo, em devir. Assim, como se forma, a nação, transforma-se, desfaz-se e 

refaz-se. 

2.3 A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE NAÇÃO SUL AMERICANA 

Conforme IANNI, concomitantemente a formação moderna dos 

Estados Sul Americanos acontece a formação de suas nações. Um Estado pode 

formar-se por imposição de determinado grupo. A nação nasce pela vivência em 

conjunto das pessoas e por isso modifica-se tanto. É a nação que se apropria de 

símbolos exteriores (europeus, por exemplo), ou mesmo locais, e transforma-os 

dando um sentido nacional aos mesmos. Este é o caminho da formação das nações 

como são conhecidas atualmente. 

Em toda a América Latina, neste trabalho precisamente a 

América do Sul, percebe-se a constituição de várias formas de nação. Algumas 

apresentam características oligárquicas, outras liberais; algumas democráticas, 

outras tantas autoritárias. Todavia, em função do jogo das forças sociais internas, a 

forma da nação pode transformar-se ou consolidar-se. Os símbolos nacionais, no 

dizer de IANNI, são apenas algumas faces de uma realidade histórico-social que é 

complexa, contraditória e está em movimento. IANNI a respeito da constituição das 

nações destaca que: 

A nação pode ser vista como uma configuração histórico-social em 
que se organizam, sintetizam e desenvolvem forças sociais, 
atividades econômicas, arranjos políticos, produções culturais, 
diversidades regionais, multiplicidades raciais. Tanto o hino, a 
bandeira, o idioma, os heróis e os santos, como a moeda, o 
mercado, o território e a população adquirem sentido no contexto das 
relações e forças que configuram a nação. A nação pode ser uma 
formação social em movimento; pode desenvolver-se, transformar-
se, romper-se70. 

Compreende-se que o fato de que o caminho percorrido pelos 

atuais países e nações Sul Americanas para constituírem-se como tal é o mesmo a 

ser cursado pela “Nação Sul Americana” que se busca construir. Da mesma forma 

que um brasileiro não se sente menos nacional por ter nascido em Tabatinga, na 
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fronteira com a Colômbia, ou nas proximidades da Avenida Paulista, na capital 

paulistana, também um sul americano não poderá sentir-se menos sul americano 

pelo fato de ser venezuelano, argentino, uruguaio ou brasileiro. 

As identidades brasileira, paraguaia, chilena, equatoriana, etc, 

são complementares da identidade Sul Americana, assim como as identidades 

catarinense, carioca, baiana ou sergipana, são complementares da identidade 

brasileira. Reitera-se, as dificuldades e desafios que argentinos, brasileiros e 

colombianos, entre outros, passaram para constituir suas nações são os mesmos da 

“Nação Sul America”. 

A luta para que uma das nações não tenha privilégios em 

relação às demais (por sua extensão, grande população, riqueza) na formação de 

uma “comunidade-nação-sul-america” é natural que exista. Também é natural que 

principalmente na zona fronteiriça entre Brasil e os demais países Sul Americanos 

se aperfeiçoe um dialeto já conhecido, ou até mesmo idioma: o portunhol (ou 

portuñol). 

IANNI coloca, ainda, pontualmente as fases da construção das 

nações Sul Americanas que em tese, ao menos parcialmente, devem ser percorridas 

pelos atuais Estados para construírem “uma nação Sul Americana”: 

A sociedade nacional se forma aos poucos, de modo contraditório, 
em vaivens, como se estivesse demoradamente saindo do limbo. 
Paulatinamente, nas terras americanas, os conquistadores vão se 
tornando nativos, colocam-se em divergência e oposição em face da 
metrópole, passam a lutar pela ‘pátria’. Surgem as inconfidências, 
insurreições, revoltas, revoluções, nas quais estão presentes nativos, 
crioulos, nacionais, mestiços, mulatos, índios, negros, espanhóis, 
portugueses, ingleses, franceses, holandeses e outros. Começam a 
delinear-se a sociedade, o estado, a nação, em torno de uma cidade, 
região, movimento, líder; ou cidades, regiões, movimentos, líderes. 
Nesse sentido é que ‘a nação é uma categoria histórica’. O território 
e o povo formam-se nessa história. – É um fenômeno geralmente 
aceito que, entre os séculos 17 e 18, o nativo deixou de sentir-se 
espanhol (poderíamos acrescentar também português) e passou a 
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considerar-se ‘americano’. Estava em curso a formação das 
nacionalidades latino-americanas71. 

A identidade sul americana que está se construindo tem ainda 

um significado especial: ela ajudará a integrar os excluídos das atuais nações Sul 

Americanas. Na medida em que é demasiado o número de sul americanos sem 

acesso à educação, saúde, democracia, elementos que os tornam cidadãos de sua 

atuais nações, a nova cidadania sul americana ou integra-os ou não passará de 

retórica. 

Na medida em que for se efetivando a cidadania sul americana, 

um significado e sentimento de valor passará a ser dado a esta. O nacional de 

qualquer país sul americano que até este momento era excluído de uma cidadania 

efetiva em seu país terá orgulho de sentir-se Sul Americano. Este contexto de 

exclusão é bem abordado por IANNI quando afirma que: 

A gênese de cada sociedade nacional compreende tanto a luta 
contra a metrópole como as divergências internas, além dos conflitos 
com vizinhos. ‘Alguns dos estados – Uruguai e Bolívia – encontram 
sua verdadeira identidade precisamente no conflito com seus 
vizinhos americanos’. Mas cabe lembrar que em diversos casos ‘as 
massas tinham escassa devoção pelas nações em que viviam’. 
Tanto assim que ‘os índios não se integraram nas novas nações’. Em 
outros termos, era o que acontecia com os negros. ‘O sistema 
político dos novos estados representava a determinação nativa de 
controlar índios e negros, a força rural de trabalho’. Tratava-se de 
‘conter as castas’ inferiores. Simultaneamente, desenvolvem-se as 
diversidades e desigualdades entre a cidade e o campo, as regiões. 
Desde o início, está em curso a luta pela terra e pela disciplina do 
trabalho72. 

De acordo com o autor referido, a existência de diversas 

“identidades menores” dentro de uma nação pode causar dois movimentos: caso 

sejam estas “identidades menores” integradas à nação a qual pertencem, 

significarão suporte e raiz para a “identidade maior da nação”; excluindo estes 
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grupos, todavia, tornar-se-ão identidades menores, únicas identidades, não se 

identificando os excluídos com o sentido de nação. 

Países como os sul americanos que se formaram da imigração 

(até mesmo forçada em alguns casos, como o dos africanos escravos) podem ser 

exemplos de países, e nações, que admitem a diversidade e dão sentido a esta. 

Assim é que um filho de japoneses nascido no oeste catarinense pode sentir-se tão 

brasileiro como o tataraneto de angolanos nascido no Rio de Janeiro. 

Da mesma forma é extremamente significativo o neto de 

espanhóis nascido em Buenos Aires ver como um igual o nativo americano nascido 

na fronteira Argentina com o Paraguai. A existência de “identidades” dentro de uma 

nação é abordada por IANNI: 

Os séculos de colonialismo e escravismo, compreendendo índios, 
mestiços, negros, mulatos e brancos originários de diferentes 
nacionalidades, produziram as linhas de casta. Além das 
desigualdades e hierarquias sociais, econômicas e políticas, 
desenvolveram-se as diversidades culturais, compreendendo língua, 
religião, família, padrões e valores culturais, modalidades de 
consciência, visões do mundo. O escravismo e o colonialismo não 
subordinaram tudo. A estrutura de castas não dissolveu nem a 
originalidade nem a força das culturas e modos de vida de quéchuas, 
aimarás, guaranis, maias, astecas, caribes e outras nações 
indígenas. O mesmo se pode dizer dos membros das nações 
africanas transportados para o Novo Mundo como escravos73. 

Muitas vezes a Nação não alcança a todos seus nacionais, 

noutras, supera-os bem como a seu território. Fazendo um paralelo do Brasil com os 

dez (10) países sul americanos com que divide fronteira, e aqueles que mesmo não 

tocando geograficamente o Brasil ligam-se entre si, verifica-se que as nações podem 

superar os limites territoriais dos países. 

O churrasco e o chimarrão uruguaios, argentinos e brasileiros 

(rio-grandenses) seguem o mesmo ritual. O preparo do pirarucu, bem como o uso de 

canoas é comum entre brasileiros, colombianos e venezuelanos em especial no 
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período de cheias do rio Amazonas e afluentes. Observa-se, assim, identidades 

entre os sul americanos que superam as fronteiras. 

O carioca de Ipanema ou do Leblon, por outro lado, pode 

sentir-se mais brasileiro do que aquele que nasce no Complexo do Alemão ou na 

Rocinha. A busca da integração Sul Americana, antes de tudo, significa a inclusão 

dos excluídos. Sobre a ampliação ou a restrição da nação IANNI esclarece que ela 

pode estar aquém ou além do território: 

Poucas vezes a nação se delimita na fronteira. Tanto pode 
ultrapassá-la como manter-se aquém. O território é um espaço que a 
sociedade, o povo, os grupos e as classes criam e recriam, na 
quantidade e na qualidade. Mas o que é singular no território da 
nação é que ele é história. Por seu povo, cultura, organização social, 
atividades econômicas, geopolítica etc., a nação transborda sua 
fronteira; ou nem chega a alcançá-la74. 

É inegável que todas as nações são perpassadas por 

diversidades regionais, raciais, políticas, sociais, culturais, econômicas, etc. 

Entretanto, as diversidades são por vezes consideradas fenômenos naturais e até 

mesmo inevitáveis. Sabe-se, porém, que as desigualdades freqüentemente 

escondem-se sob o véu das diversidades. Tem-se, por vezes, a compreensão de 

que o Estado simboliza a identidade de uma nação, mas IANNI pondera que: 

O Estado não só simboliza como é levado a interferir nas relações 
internas e externas que configuram a nação. A partir dos interesses 
que representa, ou interpreta, confere à sociedade nacional esta ou 
aquela direção. Às vezes uma grande capacidade de mando, ou 
desmando, podendo incutir na sociedade esta ou aquela direção. 
Outras vezes parece estar em descompasso, desligado ou mesmo 
oposto às tendências da sociedade75. 

Na vida política dos países sul americanos, a Democracia 

deverá sempre ser um objetivo a se buscar. Mesmo sendo o desejo das diversas 

populações de praticamente todos os países da região, dificilmente torna-se efetiva. 
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Desde o período em que estes Estados eram colônias, ou posteriormente às suas 

fundações como Estados nacionais, peleja-se pela democracia. 

Da mesma forma que a Democracia é alcançada, ela também 

pode retroceder e distorcer-se. Dificilmente alcança setores mais amplos da 

sociedade. Em regra, vincula-se a alguns setores da sociedade urbana e por vezes 

é simplesmente suprimida. Para reverter esta situação, independentemente de qual 

fundamento a pautará, porque não pode haver um valor solto no espaço, a 

democracia terá que nascer de uma proposta: socialista ou capitalista, política ou 

social. O fundamental é que o governo a qual esteja vinculada seja do povo, pelo 

povo e para o povo sul americano. 

IANNI sintetiza a labuta pela democracia na América Latina e 

esta análise pode-se aplicar ao estudo da América do Sul: 

Na América Latina, as lutas pela democracia refletem o longo e 
contraditório processo de formação do povo. De tempos em tempos, 
em cada país, no continente e nas ilhas, a democracia é recolocada 
como ideal, possibilidade, urgência, realidade ou dilema. Quando 
vem e quando vai, ela sempre está no horizonte de todos: solidários, 
combatentes, adversários76. 

Entendendo que se discute nesta dissertação a construção da 

identidade e da nação sul americana (subcontinental) pode-se afirmar que as 

nações que a comporão somente conseguirão garantir um regime democrático 

supranacional quando o processo democrático for efetivo nacionalmente e vice-

versa. Não poderá ser circunscrito a uma, ou a algumas nações, pois se assim o for, 

terá vida precária. 

Conforme IANNI, outro cuidado na construção da União Sul 

America refere-se a não prevalência de uma nação em relação às demais. Neste 

caso o Brasil e a Argentina não poderão prevalecer por serem as nações mais ricas 

da região. Assim também interesses externos das nações desenvolvidas, como os 

EUA e os antigos colonizadores europeus, não deverão determinar o processo de 

constituição da União Sul Americana. O ideal de um continente democrático, com a 
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efetivação dos Direitos Humanos de todos seus membros terá que partir das 

necessidades, desejos e aspirações de seus participantes. Quanto à busca por uma 

nação continental IANNI sustenta que: 

As expressões dessa continentalidade possuem conotações 
diferentes. Umas, como monroísmo e Hemisfério Ocidental, estão 
mais identificadas com os interesses que predominam nos Estados 
Unidos. Sugerem a integração latino-americana desde cima, 
conforme os interesses comprometidos com o status quo, ou o 
aperfeiçoamento deste. Muitas vezes, esse é o caminho da contra-
revolução que atravessa a história da América Latina, 
compreendendo o Caribe. Outras expressões, como bolivarismo e 
Nuestra América, respondem principalmente aos interesses internos 
de cada uma e todas as nações; expressam o jogo das forças sociais 
comprometidas com a soberania de cada nação; fundam a 
possibilidade da confederação latino-americana. Representam outras 
possibilidades de continentalização do processo político, da cultura 
da democracia, da resolução dos problemas sociais, econômicos, 
políticos, culturais e outros. Podem abrir a perspectiva para uma 
confederação a partir de baixo, da maioria do povo, dos 
trabalhadores da cidade e do campo, compreendendo índios, 
mestiços, negros, mulatos e brancos de distintas procedências. 
Muitas vezes, esse é o caminho da revolução nacional e social, que 
atravessa essa história77. 

Certas da necessidade e do desejo de se unirem, o passo 

seguinte das nações Sul Americanas é estabelecer uma meta a ser buscada. O 

alcance da Democracia e dos Direitos Humanos deve constituir esta meta. Do 

histórico da formação de todas as nações existentes na atualidade, o alcance deste 

ideal significará a melhor qualidade de vida e o desenvolvimento de suas 

populações. 

2.4 REFLEXÕES SOBRE A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DA DEMOCRACIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

Os primeiros sinais de garantia de direitos fundamentais do 

homem iniciam, mesmo que de forma acanhada, a partir da Idade Média, quando 

despontam distintas Declarações de Direitos, tais como a Magna Carta da Inglaterra, 
                                                 
77 IANNI, Octávio. O labirinto latino-americano. p. 111-112. 
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que data do ano de 1215, posteriormente a Petition of Rights, de 1628, o Habeas 

Corpus Amendment Act, do ano de 1679, além do Bill of Rights, de 1688. 

Contudo, os Direitos Humanos, conforme a concepção atual, 

manifestam-se somente numa segunda fase, já no século XVIII, com a “Declaração 

de Direitos do Bom Povo de Virgínia”, datada de 1776 e a “Declaração de Direitos do 

Homem e do Cidadão”, de França, no ano de 1789. 

Vale lembrar que as primeiras declarações inglesas da Idade 

Média, as quais ocorreram numa sociedade feudal, tiveram por interesse, 

unicamente, diminuir o poder do monarca e ampliar o direito do parlamento. Suas 

garantias abarcavam interesses de nobres ou de pessoas livres, cujo número era 

bem reduzido quando comparado a toda a sociedade da época. 

Já a “Declaração de Virgínia” foi certamente a primeira a 

garantir os direitos fundamentais no sentido moderno, porém, referia-se ao contexto 

restrito de uma só Nação. Como ressalta SILVA: 

vê-se que, basicamente, a Declaração se preocupara com a 
estrutura de um governo democrático, com um sistema de limitação 
de poderes78. 

Assim, foi somente a Declaração Francesa que se propôs a 

defender os direitos humanos de forma global. Uma definição do que esta 

representou é dada por BONAVIDES: 

A vinculação essencial dos direitos fundamentais à liberdade e à 
dignidade humana, enquanto valores históricos e filosóficos, nos 
conduzirá sem óbices ao significado de universalidade inerente a 
esses direitos como ideal da pessoa humana. A universalidade se 
manifestou pela vez primeira, qual descoberta do racionalismo 
francês da Revolução, por ensejo da célebre Declaração dos Direitos 
do Homem de 1789. (...) a Declaração francesa de 1789 tinha por 
destinatário o gênero humano79. 

                                                 
78 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 11 ed. São Paulo: Malheiros, 
1995. p. 154. 
79 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 10 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p.516. 
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Outros documentos não jurídicos, como as Encíclicas Papais, 

dentre elas a de Leão XIII, Rerum Novarum, de 1891, bem como eventos históricos, 

como a Revolução Russa, contribuíram na formulação das primeiras Constituições 

de cunho social do século XX, que garantiram os Direitos Humanos de primeira 

geração. Assim, pode-se citar a Constituição do México de 1917, a Constituição de 

Weimar, alemã, de 1919, a Carta del Lavoro, italiana, de 1927, e a Constituição 

brasileira de 1934, que receberam tal influência. 

A partir de então os Direitos Humanos passam a tomar forma. 

Importante afirmar-se que no decorrer da história humana não há evolução linear, 

senão idas e vindas, avanços e retrocessos; por vezes, dando sinais de extremo 

alcance e logo em seguida de absurda inconsistência quanto às garantias dos 

Direitos instituídos. 

A respeito da classificação dos Direitos Humanos ALMEIDA 

afirma existir: 

(...) um grande número de espécies de Direitos Humanos e a cada 
ano vão surgindo novas espécies. (...) Existem várias classificações 
de Direitos Humanos. Uma dessas classificações é feita sob o ponto 
de vista histórico de seu surgimento, considerando três gerações de 
direitos a saber: a) de 1ª Geração, os direitos civis e políticos (...); b) 
de 2ª Geração, os direitos econômicos, sociais e culturais (...); c) de 
3ª Geração, os direitos de solidariedade internacional80. 

BOBBIO, ao referir-se a primeira geração de Direitos Humanos, 

afirma abranger esta: 

o direito do indivíduo a não ser oprimido, ou seja, a gozar de algumas 
liberdades fundamentais: fundamentais porque naturais, e naturais 
porque cabem ao homem enquanto tal e não dependem do 
beneplácito do soberano (entre as quais, em primeiro lugar, a 
liberdade religiosa)81. 

Pode-se dizer que são esses direitos que dão início ao 

Constitucionalismo Ocidental; separam o Estado da Sociedade, tendo como 
                                                 
80 ALMEIDA, Fernando Barcelos de Oliveira. Teoria Geral Dos Direitos Humanos. Porto Alegre: 
Fabris, 1996. p. 53-54. 
81 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos.  Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 04. 
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fundamento o pensamento Liberal. Podem ser tratados como Direitos negativos, 

contrários ao controle Estatal. 

Para BONAVIDES: 

os direitos da primeira geração ou direitos da liberdade têm por titular 
o indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades 
ou atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço 
mais característico; enfim, são direitos de resistência ou de oposição 
perante o Estado82. 

Por serem fruto do Estado Liberal é justificável o fato desses 

direitos valorizarem primeiramente o homem como ser singular. Compreende-se 

desta forma a liberdade como fundamento de toda sociedade democrática, assim, é 

o respeito àquela, que sustenta esta. Conclui-se, então, que quanto mais avançada 

for a democracia maior liberdade usufruirá o cidadão. 

BEDIN destaca que no direito à liberdade estão contidos outros 

direitos, dentre eles: 

a) as liberdades físicas; b) as liberdades de expressão; c) a liberdade 
de consciência; d) o direito de propriedade privada; e) os direitos da 
pessoa acusada; f) as garantias dos direitos83. 

A segunda geração de direitos diz respeito, conforme definição 

de BONAVIDES, aos direitos sociais, culturais e econômicos. Dominam as 

discussões do século XX, superando o liberalismo e abrindo o debate para uma 

nova concepção de direitos; os direitos coletivos ou da coletividade84. 

ALMEIDA situa historicamente o surgimento de tais direitos a 

partir: 

(...) de meados do século XIX, com a revolução industrial e o 
surgimento de grandes massas de operários e outros trabalhadores, 
trabalhando sob o mesmo teto fabril ou comercial, em constante 
convivência; e consubstanciados hoje no pacto Internacional de 

                                                 
82 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. p. 517. 
83 BEDIN, Gilmar Antônio. Os Direitos do Homem e o Neoliberalismo. Ijuí: Unijuí, 1997. p. 47. 
84 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. p. 519. 
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Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, aprovado pela XXI 
Assembléia Geral da ONU, em 16 de dezembro de 1966 e em vigor 
internacional a partir de 3 de janeiro de 197685. 

Para BEDIN os direitos econômicos e sociais caracterizam-se 

como de terceira geração, nascidos: 

(...) no início do presente século, notadamente no decorrer de sua 
segunda década, por influência da Revolução Russa, da Constituição 
Mexicana de 1917 e da Constituição de Weimar, e pode ser 
denominada de direitos econômicos e sociais. 
Essa terceira geração de direitos compreende os chamados direitos 
de créditos, ou seja, os direitos que tornam o Estado devedor dos 
indivíduos, particularmente dos indivíduos trabalhadores e dos 
indivíduos marginalizados, no que se refere à obrigação de realizar 
ações concretas, visando a garantir-lhes um mínimo de igualdade e 
de bem-estar social. Esses direitos, portanto, não são direitos 
estabelecidos ‘contra o Estado’ ou direitos de ‘participar no Estado’, 
mas sim direitos garantidos ‘através ou por meio do Estado’86. 

Tais direitos para serem aplicados necessitaram da vontade do 

legislador. A força do coletivo fez a diferença na pressão ao legislador para que se 

instalassem nas Constituições os direitos sociais e econômicos. Percebeu-se que, 

para garanti-los, seria necessário preservar as instituições. Somente desta forma 

teriam aplicabilidade imediata como os direitos à liberdade. 

BONAVIDES sustenta, então, que: 

(...) os direitos sociais fizeram nascer a consciência de que tão 
importante quanto salvaguardar o indivíduo, conforme ocorrera na 
concepção clássica dos direitos da liberdade, era proteger a 
instituição, uma realidade social muito mais rica e aberta à 
participação criativa e à valorização da personalidade que o quadro 
tradicional da solidão individualista, onde se formara o culto liberal do 
homem abstrato e insulado, sem a densidade dos valores 

                                                 
85 ALMEIDA, Fernando Barcelos de Oliveira. Teoria Geral Dos Direitos Humanos.  Porto Alegre: 
Fabris, 1996. p. 54. 
86 BEDIN, Gilmar Antônio. Os Direitos do Homem e o Neoliberalismo. p. 65-66. 
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existenciais, aqueles que unicamente o social proporciona em toda a 
plenitude87. 

BONAVIDES, fundamentado em CARL SCHMITT, afirma que 

os direitos sociais para serem considerados constitucionais é necessário: 

(...) que haja uma garantia e que esta, de ordinário, seja de natureza 
constitucional; a seguir, que a garantia tenha um objeto específico, a 
saber, uma ‘instituição’, visto que do contrário não se poderia falar de 
‘garantia institucional’ e, finalmente, que se refira a algo atual, 
presente e existente, dotado de forma e organização, a que já se 
prende também uma situação jurídica constatável; a garantia 
institucional contém sempre, segundo a lição daquele publicista, 
elementos de garantia de um ‘status quo’88. 

Apesar do conceito de “instituição” ainda provocar dúvidas, vale 

ressaltar a importância que a mesma representou para esta Geração de Direitos. 

Tais garantias reavivaram os direitos à liberdade e à igualdade dando-lhes 

objetividade na medida em que retiraram do Estado o poder, colocando-o sob 

responsabilidade da sociedade, através de normas jurídicas. 

A partir da dualidade “Estado Liberal” e “Estado Social” pode-se 

erroneamente concluir que um veio contra o outro na construção dos direitos, porém, 

longe de serem opostos os direitos individuais e coletivos complementam-se. 

OLIVEIRA afirma que: 

(...) se considerarmos a experiência histórica das democracias 
européias, não somente haveria incompatibilidade entre esses dois 
gêneros de direitos, mas, o que é mais importante, haveria mesmo 
complementaridade – os direitos de créditos sendo, de uma certa 
maneira, um prolongamento dos direitos-liberdades, na medida em 
que a dinâmica das sociedades democráticas consiste 
essencialmente em integrar, progressivamente, os  excluídos da 
igualdade89. 

                                                 
87 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. p. 519. 
88 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. p. 519. 
89 OLIVEIRA, Luciano. Direitos humanos como uma síntese da igualdade e da liberdade : ensaio 
para superar alguns impasses. Mimeo. s/d. p. 12. 
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A terceira geração de direitos contempla, conforme ensina ALMEIDA: 

os direitos de solidariedade internacional, nos quais os beneficiários 
são, não só os indivíduos, mas também os povos; surgidos durante e 
após a Segunda Guerra Mundial; e consubstanciados na Carta das 
Nações Unidas, de 1945, e em muitas convenções internacionais 90 
(...) 

Referidos direitos aparecem diante da disparidade de direitos entre países 

ricos e pobres, desenvolvidos e não desenvolvidos, em guerra e em paz. Percebe-se 

a necessidade de universalização de tais direitos, pois, não mais basta a garantia de 

um só povo, mas de toda a humanidade. Compreende-se a necessidade de 

globalização dos direitos de terceira geração pois uma guerra em um só território 

pode destruir todo o planeta ou um acidente ambiental pode trazer malefícios a 

todos os oceanos.  

BONAVIDES sustenta a partir deste paradigma transformador 

que: 

Um novo pólo jurídico de alforria do homem se acrescenta 
historicamente aos da liberdade e da igualdade. Dotados de altíssimo 
teor de humanismo e universalidade, os direitos da terceira geração 
tendem a cristalizar-se neste fim de século enquanto direitos que não 
se destinam especificamente à proteção dos interesses de um 
indivíduo, de um grupo ou de um determinado Estado. Tem primeiro 
por destinatário o gênero humano mesmo, num momento expressivo 
de sua afirmação como valor supremo em termos de existencialidade 
concreta. Os publicistas e juristas já os enumeram com familiaridade, 
assinalando-lhes o caráter fascinante de coroamento de uma 
evolução de trezentos anos na esteira da concretização dos direitos 
fundamentais. Emergiram eles da reflexão sobre temas referentes ao 
desenvolvimento, à paz, ao meio-ambiente, à comunicação e ao 
patrimônio comum da humanidade. 

A teoria (...) já identificou cinco direitos de fraternidade, ou seja, da 
terceira geração: o direito ao desenvolvimento, o direito à paz, o 

                                                 
 90 ALMEIDA, Fernando Barcelos de Oliveira. Teoria Geral Dos Direitos Humanos.  Porto Alegre: 
Fabris, 1996.  p. 54. 
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direito ao meio ambiente, o direito de propriedade sobre o patrimônio 
comum da humanidade e o direito de comunicação91. 

A definição e o papel do Estado, deste momento em diante, 

são totalmente superados. A soberania é transposta de um único país para uma 

completa internacionalização. A solidariedade e a integração de todas as nações 

tornam-se o objetivo comum da humanidade. O ‘dividir’ e o ‘cooperar’ são as novas 

palavras de ordem. 

ALMEIDA reproduz as palavras do professor MBAYA, 

entendendo que: 

(...) o princípio da solidariedade, no atual estágio de desenvolvimento 
do Direito, exprime-se de três maneiras: 1. O dever de todo Estado 
particular de levar em conta, nos seus atos, os interesses de outros 
Estados (ou de seus súditos); 2. Ajuda recíproca (bilateral ou 
multilateral), de caráter financeiro ou de outra natureza, para a 
superação das dificuldades econômicas, inclusive com auxílio técnico 
aos países subdesenvolvidos e estabelecimento de preferências de 
comércio em favor desses países, a fim de liquidar déficits; e 3. Uma 
coordenação sistemática de política econômica92. 

BOBBIO e BONAVIDES apontam para uma quarta geração de 

direitos humanos. O primeiro defende que seriam de quarta geração os direitos 

referentes aos efeitos cada vez mais traumáticos da pesquisa biológica, que 

permitirá manipulações do patrimônio genético de cada indivíd uo93. 

Já BONAVIDES, com o qual se divide a mesma compreensão, 

sustenta pertencerem a esta geração: 

(...) o direito à democracia, o direito à informação e o direito ao 
pluralismo. Deles depende a concretização da sociedade aberta do 
futuro, em sua dimensão de máxima universalidade, para a qual 
parece o mundo inclinar-se no plano de todas as relações de 
convivência. 

                                                 
91 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. p. 523. 
92 MBAYA apud ALMEIDA, Fernando Barcelos de Oliveira. Teoria Geral Dos Direitos Humanos. p. 
78. 
93 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos.  Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 06. 
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A democracia positivada, enquanto direito da quarta geração, há de 
ser, de necessidade, uma democracia direta. Materialmente possível 
graças aos avanços da tecnologia de comunicação, e legitimamente 
sustentável graças a informação correta e às aberturas pluralistas do 
sistema. Desse modo, há de ser também uma democracia isenta já 
das contaminações da mídia manipuladora, já do hermetismo de 
exclusão, de índole autocrática e unitarista, familiar aos monopólios 
do poder. Tudo isso, obviamente, se a informação e o pluralismo 
vingarem por igual como direitos paralelos e coadjutores da 
democracia; esta, porém, enquanto direito do gênero humano, 
projetado e concretizado no último grau de sua evolução conceitual. 
(...) Enfim, os direitos da quarta geração compendiam o futuro da 
cidadania e o porvir da liberdade de todos os povos. Tão somente 
com eles será legítima e possível a globalização política94. 

Os direitos de quarta geração tornam-se efetivos pela ação dos 

cidadãos, ou seja, o Estado reconhece a capacidade de participação dos indivíduos, 

o que eleva e qualifica sua condição de cidadania. Neste sentido é reconhecido ao 

cidadão o direito de participar na formação da vontade política do Estado. 

O grande avanço desta nova Geração de Direitos consiste, 

justamente, no fato de transferir o foco do poder das mãos do Estado para colocá-lo 

nas mãos da Sociedade. 

A participação da Sociedade caracteriza-se como instrumento 

de legitimação social do Direito, fazendo face ao modelo político-econômico, 

historicamente autoritário, centralizador e excludente. Desenvolve a consciência 

crítica da Sociedade e a capacita para o diálogo com o poder instituído, traduzindo-

se em instrumento de construção da Democracia, pois esta para se efetivar 

necessita, fundamentalmente, da participação social. 

O Direito constrói-se e modifica-se na medida em que é 

provocado pela Sociedade. A participação social constitui-se em instrumento de 

identificação das necessidades fundamentais de grupos ou coletividades, abrindo 

caminhos para a reivindicação social e à garantia dos Direitos Humanos. 

                                                 
94 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. p. 525. 
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2.5 EDUCAÇÃO, DEMOCRACIA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS: 

ELEMENTOS PARA A PAZ NO SUBCONTINENTE SUL AMERICANO 

As Sociedades que vivem num Estado de Bem-Estar Social 

têm a Educação como um de seus mais fortes pilares. Existe um entendimento de 

que os benefícios da Educação para o progresso moral, desenvolvimento das 

sociedades e dos próprios indivíduos se inicia pelo processo de formação. Referida 

formação é o caminho utilizado para se alcançar a realização pessoal de acordo com 

os planos de vida e ideais de felicidade de cada pessoa. 

Todavia, apesar do reconhecimento da função individual e 

social da Educação, não existe um acordo quando se tenta defini-la, configurá-la, 

institucionalizá-la ou avaliá-la (quanto aos seus resultados). Entre as controvérsias 

pode-se perceber a referente ao fracasso escolar, sua seletividade ou a escolha de 

determinadas disciplinas. 

A Democracia passa por desafios tão grandes quanto a 

Educação. Ao se analisar a realidade política vê-se que mais do que aspectos 

concretos, está em jogo o conceito mesmo de Democracia e de quais são as 

instituições que lhe devem dar corpo. 

JOSÉ MARTINEZ DE PIZÓN95, a este respeito, afirma que: 

Se por democracia entendemos ‘o governo ou o poder do povo’, a 
questão é se basta com uma leitura formal, segundo a qual se define 
como ‘o conjunto de regras que estabelecem quem está autorizado 
para tomar as decisões coletivas e sob quais procedimentos’, ou se 
deve promover-se uma leitura substancial, que aprofunde nas 
condições reais da participação política e nos limites do exercício do 
poder96. 

                                                 
95 MARTÍNEZ DE PISÓN, José. Caminos para la paz: Educación, democracia y derechos, In: 
CAMPOY, Ignácio; REY, José Luis; RODRIGUÉZ PALOP, Maria Eugenia. (Eds.). Desafíos actuales 
a los derechos humanos: Reflexiones sobre el derecho a la paz. Madrid: Dykinson. p. 151. 
96 Original: si por democracia entendemos el gobierno o el poder del pueblo, la cuestión es si basta 
con una lectura formal, según la cual se define como el conjunto de reglas que establecen quién está 
autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos, o si debe promoverse una 
lectura sustancial, que profundice en las condiciones reales de la participación política y en los límites 
del ejercicio del poder. 
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A busca por uma pureza conceitual do que seja Educação, 

Democracia, Direitos Humanos e Paz pode ser interminável, entretanto, o mais 

importante é conseguir correlacionar todas estas categorias; encontrar um ponto 

comum que as vincule e mostre sua ligação e interdependência. 

Deve-se, então, questionar: quem deve ser o usuário 

(beneficiário) destas categorias? 

Para MARTINEZ DE PIZÓN97 os beneficiários devem ser: 

Os indivíduos que vivem em sociedades democráticas, que são 
titulares de direitos, que são formados para a participação consciente 
e razoável no governo, e para a paz. O cidadão é, portanto, o 
destinatário da educação, quem deve utilizar as instituições 
democráticas, ver reconhecidos, protegidos e garantidos os direitos 
fundamentais e gozar da paz. A Cidadania é, portanto, o anel que 
cerra o círculo das categorias objeto de nossa reflexão98. 

Mas, para se falar em Cidadania deve-se esclarecer que esta é 

dividida em várias modalidades: Cidadania Cívica, Política, Jurídica e Social. Assim, 

sem que exista um mínimo de condições materiais de vida e de Bem-Estar, não é 

possível a prática das liberdades individuais, nem o respeito às obrigações da 

cidadania. 

Hoje tanto o Estado Liberal como o Estado Social, que garante 

a Cidadania, vem sofrendo uma crise institucional, pela emergência de sociedades 

multi-culturais (com reivindicação de cidadanias também multi-culturais) e pela 

Globalização (aumento de estrangeiros em sociedades nacionais). 

Pode-se afirmar que a Cidadania e a Democracia implicam 

uma Educação libertadora. Cabe, então, buscar-se um novo modelo de Educação. 

Esta deverá fundar-se nos valores da Solidariedade, da Fraternidade e da Paz tendo 

                                                 
97 MARTÍNEZ DE PISÓN, José. Caminos para la paz: Educación, democracia y derechos, In: 
CAMPOY, Ignácio; REY, José Luis; RODRIGUÉZ PALOP, Maria Eugenia. (Eds.). Desafíos actuales 
a los derechos humanos: Reflexiones sobre el derecho a la paz. p. 153. 
98 Original: Los individuos que viven en sociedades democráticas que son titulares de derechos, que 
son formados para la participación consciente y razonable en el gobierno, y para la paz. El ciudadano 
es, por tanto, el destinatario de la educación, quien debe usar las instituciones democráticas, ver 
reconocidos, protegidos y garantizados los derechos fundamentales y gozar de la paz. La ciudadanía 
es, por tanto, el anillo que cierra el círculo de las categorías objeto de nuestra reflexión. 
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por fundamento o Estado Social e Democrático de Direito, que ampare os direitos 

fundamentais das pessoas e das comunidades nacionais e transnacionais. 

A Organização das Nações Unidas (ONU)99 e, particularmente 

a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO)100, têm feito um esforço hercúleo na tentativa de aplicar um novo modelo 

de Educação nas sociedades contemporâneas. Este modelo fomenta os ideais da 

Carta das Nações Unidas, da Declaração Universal dos Direitos Humanos e de 

vários outros tratados sobre Direitos Humanos. 

Deve-se, então, propor uma reflexão sobre a Educação para a 

Cidadania e para a Paz; assim a Educação necessita completar-se com outros 

elementos também importantes dentro de uma teoria política, entre os quais a 

Democracia. 

Compreende-se hoje que a tolerância torna menos difícil, mais 

democrática e harmoniosa a convivência de sociedades multi-culturais. Desta forma, 

uma das vias para a Paz tem sido a emergência de uma sociedade civil global 

pujante, que pode fazer contrapeso às decisões dos líderes mundiais. 

                                                 
99 A Organização das Nações Unidas é uma instituição internacional formada por 192 Estados 
soberanos, fundada após a 2ª Guerra Mundial para manter a paz e a segurança no mundo, fomentar 
relações cordiais entre as nações, promover progresso social, melhores padrões de vida e direitos 
humanos. Os membros são unidos em torno da Carta da ONU, um tratado internacional que enuncia 
os direitos e deveres dos membros da comunidade internacional. Disponível em: http://www.onu-
brasil.org.br/conheca_onu.php. Acesso em 09.05.2011. 
100 A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) foi criada 
em 16 de novembro de 1945, logo após a segunda guerra mundial. A premissa de sua Constituição é: 
"Se a guerra nasce na mente dos homens, é na mente dos homens que devem ser construídas as 
defesas da paz". Atualmente, a UNESCO conta com mais de 190 Estados Membros que se reúnem a 
cada dois anos, em sua Conferência Geral, para discutir e deliberar sobre importantes questões no 
âmbito de seu mandato. Além disso, ela promove inúmeros estudos, reflexões e reuniões com os 
governos, dirigentes e especialistas dos países que a integram com o objetivo de aprofundar o exame 
de temas vitais para o futuro das sociedades, buscando consensos e definindo estratégias de 
ação.Criada para acompanhar o desenvolvimento mundial e, ao mesmo tempo, auxiliar os Estados 
Membros na busca de soluções para os problemas que desafiam nossas sociedades, a UNESCO, 
atualmente, encontra-se envolvida num vasto campo de atividades. Suas áreas de atuação 
compreendem os seguintes temas: Educação, Ciências Naturais, Humanas e Sociais, Cultura, 
Comunicação e Informação.Laboratório de idéiasA UNESCO tem uma missão ética, o que faz dela 
uma "organização chave para o futuro". No cumprimento dessa missão, destaca-se a cooperação 
intelectual, para a produção e partilha de conhecimentos. Ademais, ela tem sido reconhecida como 
um verdadeiro laboratório de idéias devido à visão prospectiva de seus estudos e reflexões. A 
UNESCO tem procurado identificar em todo o mundo experiências inovadoras que visem à melhoria 
das condições sociais, analisando-as e disseminando-as nos diferentes países. Disponível em: 
http://www2.metodista.br/unesco/perfil_unesco.htm. Acesso em 11.08.2011. 
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Neste contexto, um rearranjo na arquitetura ‘da governança 

mundial’ deve ser buscado. Somente desta forma se alcançará um mundo mais 

eqüitativo, justo, fraterno e em paz, como prega a Organização das Nações Unidas. 

A estrutura dos organismos internacionais, também, deve ser 

repensada bem como criadas novas instituições; com atuação focada ‘na pessoa’ e 

nas comunidades/coletividades, em sua segurança, sua proteção, na redução de 

suas vulnerabilidades e na defesa dos Direitos Humanos. 

A eliminação das desigualdades entre os países, e dentro 

deles, depende da promoção da equidade nas negociações e nas relações das 

instituições da governança internacional. 

Considerando que a UNESCO tem um papel fundamental 

nestas conquistas por meio da Educação, MIKEL MANCISIDOR101 entende que: 

(...) missão da UNESCO não é a cultura, a educação ou a ciência 
entendidos como um bem pessoal, individual, como enriquecimento 
sem fim ulterior, como cultura no sentido mais lato da palavra, mas 
sim que buscar transformar a mentalidade da humanidade 
(preferimos hoje ante o genérico homens), sua cultura, para fomentar 
o entendimento, o diálogo (entre as civilizações, os povos e as 
pessoas), tudo isto com o fim último de construir a paz102. 
(...) Agora podemos compreender em toda a sua transcendência o 
objetivo da UNESCO segundo a formulação de sua Constituição: 
‘Construir a conservação da paz e da segurança, estreitando através 
da educação, a ciência e a cultura, a cooperação entre as nações 
com o fim de assegurar o respeito universal à justiça, à lei, aos 
direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem 
distinção de raça, de sexo, de língua ou de religião, que a Carta das 

                                                 
101 MANCISIDOR, Mikel. La contribuición de la UNESCO a la paz en la era de la globalización, In: 
CAMPOY, Ignácio; REY, José Luis; RODRIGUÉZ PALOP, Maria Eugenia. (Eds.). Desafios actuales 
a los derechos humanos: Reflexiones sobre el derecho a la paz. p. 171. 
102 Original: la misión de la UNESCO no es la cultura, la educación o la ciencia entendidos como un 
bien personal, individual, como enriquecimiento sin fin ulterior, como cultura en el sentido más lato de 
la palabra, sino que busca transformar la mentalidad de la humanidad (preferiríamos hoy ante el 
genérico ‘hombres’), su cultura, para fomentar el entendimiento, el diálogo (entre las civilizaciones, los 
pueblos y las personas), todo ello con el fin último de construir la paz. 
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Nações Unidas reconhece todos os povos’. A paz é o fim e a 
educação, cultura e ciência são os meios103. 

Ao admitir-se que a UNESCO preza pela paz, deve-se 

perguntar: qual paz? Para ABBAGNANO é correto afirmar que existe, pelo menos 

duas significações para este signo. A primeira seria uma paz ‘negativa’, que consiste 

tão somente numa ausência de violência direta; ou seja, onde as armas estivessem 

silenciadas haveria a paz. Já na segunda significação, a paz positiva, só existiria 

num ambiente que imperasse razoáveis condições de justiça, bem-estar e 

respeito104. É este o modelo de paz buscado pela UNESCO desde sua criação. 

Todavia, principalmente após o ano de 2000, referida 

instituição viu-se defrontada com diversos desafios que lhe impuseram mudanças. O 

mundo já não era o mesmo de quando foi criada. O terrorismo dava sua cara. 

O velho conceito de ‘Segurança Nacional’ não abarcava a 

definição de ‘Segurança Humanitária’ que, por sua vez, compreendia as seguranças 

alimentar, meio-ambiental e o respeito aos Direitos Humanos. Neste contexto ainda 

era possível observar que a Globalização não conseguira, no conjunto da 

Comunidade Internacional, reduzir a marginalização e a desigualdade. 

Para o biênio 2001/2002 e qüinqüênio 2002/2007 a UNESCO 

focou seus esforços no trabalho pela paz e desenvolvimento humano, para a 

erradicação da pobreza e na contribuição das novas tecnologias para a educação, 

ciência, cultura e comunicação. Vindo a falhar tal projeto, toda a ‘Civilização Global’ 

terá falhado. Tendo êxito em seu projeto educacional, o mundo terá se reinventado. 

Este é o grande desafio, que se coloca também para o projeto de realização da 

Cidadania, da Democracia e dos Direitos Humanos no continente Sul Americano. 

                                                 
103 Original: Ahora podemos entender en toda su trascendencia el objetivo de la UNESCO según la 
formulación de su Constitución: ‘Construir a la conservación de la paz y de la seguridad estrechando, 
mediante la educación, la ciencia e la cultura, la colaboración entre las naciones con el fin de 
asegurar el respeto universal de la justicia, de la ley, de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales para todos, sin distinción de raza, de sexo, de idioma o de religión, que la Carta de las 
naciones Unidas reconoce a todos los pueblos’. La paz es el fin y la educación, la cultura y la ciencia 
los medios. 
104 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. p. 870. 
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Resta questionar-se sobre os instrumentos político-jurídicos de 

realização da União Sul Americana, o que se fará no capítulo a seguir. 

 



Capítulo 3  

O PAPEL DO DIREITO INTERNACIONAL E A EXEMPLARIDADE DO 
MÉTODO JEAN MONNET NA CONSTITUIÇÃO DA UNIÃO SUL-

AMERICANA 

3.1 A QUESTÃO DA SOBERANIA NACIONAL E A UNIÃO SUL AMERICANA 

Ao refletir-se sobre o Direito Internacional, cabe as indagações: 

Qual é o “ser” do Direito Internacional? Como pode haver Direito Internacional se 

não há poder acima dos Estados? 

Na análise do tema os doutrinadores recorrem a dois conceitos 

fundamentais: “soberania” e “poder soberano”. LUPI avalia que: 

a soberania no plano internacional significa o poder de não se 
subordinar ao poder de entidade semelhante. Em outras palavras, 
que pode haver subordinação, mas não em relação a outro 
Estado105. 

O referido autor, fundamentando-se em GERSON DE BRITO 

MELLO BOSON, diferencia “soberania horizontal” (negativa) e “soberania vertical” 

(positiva). Por esta compreensão apenas a “soberania horizontal” pode ser aplicada 

nas relações internacionais, isto, porque a “soberania vertical” determina uma 

subordinação política. 

Assim, explica: 

A soberania horizontal significa, portanto, que o poder estaria dividido 
pelos Estados, a partir de um certo ponto marcado pelo Direito 
Internacional e deste ponto para dentro de seu território com poder 
de subordinação. Nesta área ele não poderia sofrer interferência dos 

                                                 
105 LUPI, André L. P. B. Soberania e Direito Internacional Público, In: GUERRA, Sidney; SILVA, 
Roberto Luis. (Org.). Antigos e novos paradigmas da soberania. São Paulo: Freitas Bastos, 2003. 
p. 103. 
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demais, organizando-se os Estados como poderes paralelos uns aos 
outros. Neste sentido horizontal, a soberania seria o direito de resistir 
à ingerência em assuntos da sua competência assim determinada. 
Por isto o autor a qualifica como negativa106. 

O conceito de “soberania horizontal” leva a compreensão de 

que em caso de conflitividade entre Estados, não havendo uma norma de Direito 

Internacional regulamentada, há que se aplicar o princípio da “equidade”, pois não 

se poderá alegar lacuna no sistema. 

Para LUPI: 

Definida a eqüidade como artifício para solucionar lacunas, admite-se 
a possibilidade de haver, efetivamente, expansão horizontal do 
Direito Internacional, posto que assumida estará a existência de 
campos não regulamentados pelo Direito Internacional, que por ele 
são progressivamente preenchidos107. 

LUPI, abalizado em LUÍS IVANI DE AMORIM ARAÚJO, 

reconhece que uma incontestável subordinação do Estado ao Direito Internacional 

traz uma nova abordagem aos conceitos de soberania e autonomia. Por entender 

que no âmbito interno o Estado não se subordina a poder algum, externamente está 

sujeito a normas de costume ou a convenções de Direito Internacional. Assim, tendo 

em vista que à soberania não cabe limitações, por outro lado, na esfera externa o 

Estado as sofre, deve-se, então, considerá-lo autônomo, e não, soberano 108. 

Também é encontrada na doutrina distinção de duas acepções 

de soberania: “independência” e “autonomia”. Para LUPI: 

a primeira registra com o termo a presença do elemento 
característico da entidade política com personalidade jurídica 

                                                 
106 LUPI, André L. P. B. Soberania e Direito Internacional Público, In: GUERRA, Sidney; SILVA, 
Roberto Luis. (Org.). Antigos e novos paradigmas da soberania. p. 104. 
107 LUPI, André L. P. B. Soberania e Direito Internacional Público, In: GUERRA, Sidney; SILVA, 
Roberto Luis. (Org.). Antigos e novos paradigmas da soberania. p. 109. 
108 LUPI, André L. P. B. Soberania e Direito Internacional Público, In: GUERRA, Sidney; SILVA, 
Roberto Luis. (Org.). Antigos e novos paradigmas da soberania. p. 111. 
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internacional, equivalendo-se, portanto, à já usual idéia de 
independência109. 

De outra banda, o mesmo autor esclarece que: 

A segunda acepção revela a natureza material e política da 
soberania, autorizando a relativização por associá-la à ‘liberdade de 
ação’ do Estado. O conceito é mais dúctil, cambiante, sujeito a 
variações de profundidade e de extensão. A relação descrita nesta 
acepção é a do Estado perante o Direito Internacional e pode ser 
identificada com o termo ‘autonomia’110. 

Independente do embate conceitual do que é, ou deve ser a 

soberania, não há mais possibilidade de existência dos Estados de forma egoística. 

A aldeia global em que se vive obriga o Estado a um exercício constante de 

concessões em âmbito internacional. 

Tais concessões, porém, só se dão pelo poder exercido 

internamente por este mesmo Estado, poder que só existe pelo reconhecimento 

externo de outros Estados e Organizações Internacionais. Percebe-se uma 

interdependência, na medida em que o Estado abre mão de parcela de seu poder e 

assim, externamente, vê-se mais reconhecido. 

Para discutir-se a questão da soberania “atual” dos Estados, 

pode-se recorrer aos ensinamentos de LAFER111, que faz uma abordagem a 

respeito das transformações dos Estados e o aparecimento do Direito Internacional 

Público de Cooperação. 

O citado autor ensina que: 

A consolidação do Estado Moderno, na Europa, no Século XVI, 
assinalada inter alia (entre o resto) pela centralização administrativa, 

                                                 
109 LUPI, André L. P. B. Soberania e Direito Internacional Público, In: GUERRA, Sidney; SILVA, 
Roberto Luis. (Org.). Antigos e novos paradigmas da soberania. p. 111. 
110 LUPI, André L. P. B. Soberania e Direito Internacional Público, In: GUERRA, Sidney; SILVA, 
Roberto Luis. (Org.). Antigos e novos paradigmas da soberania. p. 113. 
111 LAFER, Celso. O convênio do café de 1976 – da reciprocidade no direito internacional 
econômico. São Paulo: Perspectiva, 1979. p.6. 



 78 

pelo protecionismo econômico dentro do espaço de um mercado 
nacional e pela criação de exércitos permanentes e regulares, levou 
à elaboração dos conceitos de soberania e de ‘razão de Estado’112. 

A Paz de Westfália113, de 1648, é um marco do Estado 

Moderno deste período. O reconhecimento do Direito Interno dos Estados por outras 

Nações, o respeito a seus governos e o entendimento de que a moderação 

asseguraria a manutenção do sistema internacional, passam a ser referência. 

Neste período vigora um Estado monárquico, com uma 

sociedade hierarquizada. A Revolução Francesa, porém, marca a mudança para o 

Estado Liberal e a criação da Sociedade Civil. 

LAFER elucida que: 

O Estado Liberal do Século XIX pressupunha um determinado 
padrão de relacionamento entre sistema político e sociedade civil. 
Esse padrão, que envolvia a idéia de igualdade, calcada na 
autonomia da sociedade civil, levou, no campo jurídico interno, ao 
desenvolvimento do Direito Privado, entendido como um Direito 
comum a todos os cidadãos, bem como à limitação das atribuições a 
serem exercidas pelo Estado que, basicamente, se resumiam no 
Direito Constitucional Clássico, à defesa externa, à ordem interna e à 
distribuição da Justiça114. 

Por outro lado, no plano internacional, tendo em vista a 

traumática experiência do período napoleônico e a insegurança que provocou neste 

                                                 
112 LAFER, Celso. O convênio do café de 1976 – da reciprocidade no direito internacional 
econômico. p.7. 
113 (...) com a decadência do regime feudal no ocidente, a noção de Estado se torna mais precisa. Os 
povos vão tomando consciência da unidade nacional e esta permite o estabelecimento de relações 
continuadas entre Estados. A assinatura do Tratado de Vestfália de 24 de outubro de 1648 pôs fim à 
Guerra do Trinta Anos, que ensanguentou a Europa de 1618 a 1648. O Tratado de Vestfália marca o 
fim de uma era e o início de outra em matéria de política internacional, com acentuada influência 
sobre o direito internacional, que estava em seus primórdios. Esse tratado acolheu muitos dos 
ensinamentos de Hugo Grócio, surgindo daí o direito internacional tal como o conhecemos hoje em 
dia. In: SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e / ACCIOLY, Hildebrando. Manual de direito 
internacional público, 15. ed. rev. e atual. por Paulo Borba Casella. São paulo: Saraiva, 2002.  
114 LAFER, Celso. O convênio do café de 1976 – da reciprocidade no direito internacional 
econômico. p.7. 
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plano, propiciou o êxito do Concerto Europeu115. Este caracterizou-se pelo consenso 

das grandes potências da época, sobre a necessidade de uma ordem menos jurídica 

e mais diplomática; buscou uma acomodação dos interesses dos diversos Estados. 

Todavia, as virtualidades do Concerto Europeu esgotaram-se e, 

como conseqüência, a Primeira Guerra Mundial se deu. Em seguida tentou-se 

propor uma ordem mundial menos diplomática e mais jurídica, o Pacto da Sociedade 

das Nações116. 

LAFER avalia que: 

                                                 
115 Durante o reinado de Napoleão, os territórios da Europa Central passaram por uma revolução: 
uma total reorganização de governo, que impôs as principais reformas igualitárias de Revolução 
Francesa a terras fora das fronteiras da França. Contudo, após a primeira derrota de Napoleão, as 
nações vencedoras e seus aliados se reuniram no Congresso de Viena, com o objetivo de decidir os 
destinos da Europa, refazer o mapa do continente e restabelecer os governos anteriores às 
conquistas de Napoleão, além de garantir, tanto quanto possível, a tranqüilidade internacional. 

Estava implícito no chamado “Concerto Europeu” que questões de estabilidade global seriam 
solucionadas pelo consenso e uma vez que a Áustria estava no exato caminho de cada tempestade 
que pudesse ocorrer, o príncipe hereditário do Império Austríaco, Klemens von Metternich, 
desempenhou papel decisivo na condução do sistema internacional com extraordinária habilidade 
diplomática. Metternich identificava a paz com os governos legítimos. Esperava que as cabeças 
coroadas das antigas dinastias, se não fossem capazes de preservar a paz, pelo menos guardassem 
a estrutura básica das relações internacionais. Foi assim que a legitimidade se tornou o cimento da 
ordem internacional, componente este necessário para a manutenção do equilíbrio de poder, outro 
principio do Concerto. Disponível em: http://dougruan.wordpress.com/2008/10/02/o-concerto-
europeu/. Acesso em: 25.06.2011. 
116 A Liga das Nações foi uma organização internacional criada em abril de 1919, quando a 
Conferência de Paz de Paris adotou seu pacto fundador, posteriormente inscrito em todos os tratados 
de paz. Ainda durante a Primeira Guerra Mundial, a idéia de criar um organismo destinado à 
preservação da paz e à resolução dos conflitos internacionais por meio da mediação e do 
arbitramento já havia sido defendida por alguns estadistas, especialmente o presidente dos Estados 
Unidos Woodrow Wilson. Contudo, a recusa do Congresso norte-americano em ratificar o Tratado de 
Versalhes acabou impedindo que os Estados Unidos se tornassem membro do novo organismo. A 
Liga possuía uma Secretaria Geral permanente, sediada em Genebra, e era composta de uma 
Assembléia Geral e um Conselho Executivo. A Assembléia Geral reunia, uma vez por ano, 
representantes de todos os países membros da organização, cada qual com direito a um voto. Já o 
Conselho, principal órgão político e decisório, era composto de membros permanentes (Grã-
Bretanha, França, Itália, Japão e, posteriormente, Alemanha e União Soviética) e não-permanentes, 
estes últimos escolhidos pela Assembléia Geral. Não possuindo forças armadas próprias, o poder de 
coerção da Liga das Nações baseava-se apenas em sanções econômicas e militares. Sua atuação foi 
bem-sucedida no arbitramento de disputas nos Bálcãs e na América Latina, na assistência econômica 
e na proteção a refugiados, na supervisão do sistema de mandatos coloniais e na administração de 
territórios livres como a cidade de Dantzig. Mas ela se revelou impotente para bloquear a invasão 
japonesa da Manchúria (1931), a agressão italiana à Etiópia (1935) e o ataque russo à Finlândia 
(1939). Em abril de 1946, o organismo se autodissolveu, transferindo as responsabilidades que ainda 
mantinha para a recém-criada Organização das Nações Unidas, a ONU. Disponível em: 
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos20/CentenarioIndependencia/LigaDasNacoes. 
Acesso em 11.08.2011. 
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Politicamente, a Sociedade das Nações, ao contrário do Concerto 
Europeu, não foi o resultado do esforço conjunto das grandes 
potências da época e acabou se convertendo numa instituição anglo-
francesa que não reuniu condições e recursos de poder suficientes 
para instaurar uma ordem com a estabilidade daquela que foi 
imposta pelo Concerto Europeu117. 

Com a falência da Sociedade das Nações eclode a Segunda 

Guerra Mundial. O impacto deste conflito fez surgir um novo esforço mundial para a 

coesão das relações internacionais. 

LAFER entende que: 

O término da Segunda Guerra Mundial contribuiu para que 
aparecesse uma dimensão verdadeiramente universal no 
relacionamento entre os povos e os Estados, e essa unificação da 
História levou, com a criação da ONU, a um novo esforço de 
constitucionalização da ordem internacional, da qual a Carta da ONU 
é uma expressão118. 

Como fruto da Carta da ONU, o desenvolvimento das relações 

entre Estados e Organizações Internacionais fez surgir modelos jurídicos de 

cooperação econômica internacional. São exemplos o GATT119 (Acordo Geral de 

Tarifas e Comércio), FMI120 (Fundo Monetário Internacional) e OMC121 (Organização 

Mundial do Comércio), em termos de organização internacional, ou, a Comunidade 

                                                 
117 LAFER, Celso. O convênio do café de 1976 – da reciprocidade no direito internacional 
econômico.p.10. 
118 LAFER, Celso. O convênio do café de 1976 – da reciprocidade no direito internacional 
econômico. p.10. 
119 O acrônimo GATT significa “Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio”. É um acordo entre Estados 
objetivando eliminar a discriminação e reduzir tarifas e outras barreiras ao comércio de bens. 
Disponível em: http://www.unctad.org/pt/docs/edmmisc232add33_pt.pdf. Acesso em: 28.06.2011. 
120 As principais funções que estão cometidas ao FMI pelos seus Estatutos e pelas orientações do 
seu Conselho de Governadores resultam do objetivo fundamental para que ele foi criado no final da II 
Grande Guerra: a supervisão do sistema financeiro internacional de modo a evitar crises graves da 
economia internacional, em geral, e nas economias dos seus países membros, em particular. 
Disponível em: http://www.iseg.utl.pt/disciplinas/mestrados/dci/fmi_1.htm. Acesso em 28.06.2011. 
121 A OMC (Organização Mundial do Comércio) é uma instituição internacional que atua na 
fiscalização e regulamentação do comércio mundial. Com sede em Genebra (Suíça) foi fundada em 
1994, durante a Conferência de Marrakech. Disponível em: 
http://www.suapesquisa.com/economia/omc.htm. Acesso em 28.06.2011. 
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Européia, o MERCOSUL 122 (Mercado Comum do Sul), o COMECON123, o Pacto 

Andino124, na relação Estado/Estado, são exemplos disso. 

Fundamental perceber-se que os modelos de cooperação do 

Pós Segunda Guerra, se dão em contextos de afinidade. A Comunidade Européia 

representa a cooperação entre os países da Europa Ocidental; o COMECON, os do 

Leste Europeu; MERCOSUL e Pacto Andino no contexto Sul-Americano e assim por 

diante. Hoje o ‘mercantilismo’ da relação bilateral Estado/Estado deve ser superado. 

LUPI, ao discorrer sobre as relações que envolvem a OMC, 

aponta: 

A passagem de um sistema aberto a ações unilaterais, medidas 
arbitrárias, para um sistema mais regulamentado por normas, que 
busca excluir as ações unilaterais com vistas a alcançar maior 
previsibilidade e estabilidade nas relações econômicas internacionais 
(...) Por tais considerações, é possível situar a autonomia dos 
Estados que fazem parte da Organização (OMC) na faixa média, pois 
não há espaço para arbitrariedade nas áreas regulamentadas pela 
Organização, nem há tampouco vinculação, pois os Estados 
continuam tendo ampla liberdade na escolha dos instrumentos e 
inclusive de algumas finalidades de seu interesse125. 

                                                 
122 Tratado para a Constituição de um Mercado Comum entre a República Argentina, a República 
Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai. Art. 1º. Os Estados 
Partes decidem constituir um Mercado Comum, que deverá estar estabelecido a 31 de dezembro de 
1994, e que se denominará "Mercado Comum do Sul" (MERCOSUL). Este Mercado comum implica: 
A livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países, através, entre outros, da 
eliminação dos direitos alfandegários e restrições não tarifárias à circulação de mercadorias e de 
qualquer outra medida de efeito equivalente; Disponível em: http://www.mercosul.gov.br/tratados-e-
protocolos/tratado-de-assuncao-1. Acesso em 16.05.2011. 
123 COMECON, nome do Conselho para Assistência Econômica Mútua (CAEM), também chamado (a 
partir de 1991) de Organização para a Cooperação Econômica Internacional, organização criada em 
Janeiro de 1949 para facilitar e coordenar o desenvolvimento econômico dos países do Leste 
Europeu pertencentes ao bloco soviético. Disponível em: 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/399860/Comecon. Acesso em 11.08.2011. 
124 Bloco econômico instituído em 1969 pelo Acordo de Cartagena - seu nome oficial - com o objetivo 
de aumentar a integração comercial, política e econômica entre seus países-membros. Também é 
conhecido como Grupo ou Comunidade Andina. Membros: Bolívia, Colômbia, Equador e Peru (1969); 
Venezuela (1973). O Chile sai em 1976. O Panamá participa como observador. Disponível em: 
http://www.algosobre.com.br/geografia/blocos-economicos.html. Acesso em 28.06.2011. 
125 LUPI, André L. P. B. Soberania, OMC e Mercosul. São Paulo: Aduaneiras, 2001, p. 325. 
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Fazendo uma última análise da questão da soberania, traz-se o 

tema ao âmbito do MERCOSUL, quando para LUPI: 

na situação atual, o MERCOSUL caracteriza-se como um modelo 
intergovernamental, orientado preponderantemente por critérios 
políticos e pelos interesses individuais dos Estados, em detrimento 
de um interesse comum do bloco126. 

Os Estados-Partes, desta forma, ainda preservam boa parte de 

sua soberania, o que lhes permite ter considerável discricionariedade. Esta 

discricionariedade, porém, vindo o MERCOSUL a adotar, paulatinamente, estruturas 

supranacionais, com o objetivo de tornar-se um mercado comum, deve diminuir. 

Os Estados do Continente Sul Americano vivenciam, hoje, 

sofridas experiências comuns, tais como a aguda situação da exclusão social, a 

fragilidade das democracias, a corrupção, o narcotráfico, a violência, entre outras. 

Situações estas que ameaçam a Democracia e a Paz no continente além de 

desrespeitar, ou limitar, a efetividade dos Direitos Humanos. Entretanto, se os 

desafios são profundos, grande também são as possibilidades de superação pela 

integração e cooperação solidária entre os diversos Estados. 

A realização de um projeto de União Sul Americana 

necessariamente deveria fundar-se nos valores da Solidariedade, da Fraternidade, 

da Democracia, dos Direitos Humanos e da Paz. O desenvolvimento humano-social, 

técnico-científico, econômico da região deveria ser fruto de um projeto Ético-Político 

comum. 

Hodiernamente, o conceito de Soberania tem sofrido 

alterações, dado, entre outros, ao fenômeno da globalização do capital. Assim, não 

se pode mais considerar a Soberania enquanto absoluta e ilimitada. Os Estados 

unidos em blocos, face a interesses e necessidades comuns, vivenciam relações 

jurídicas complexas e por vezes conflituosas, o que faz emergir a demanda por uma 

jurisdição supranacional. 

                                                 
126 LUPI, André L. P. B. Soberania, OMC e Mercosul.  p. 332. 
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No momento em que os Estados membros delegam a um 

organismo transnacional parte de suas atribuições, o fazem com base na 

compreensão de que uma Soberania compartilhada – relativa – é mais proveitosa, 

para todos, do que uma soberania absoluta. 

Conforme STELZER, a Supranacionalidade caracteriza-se por 

um poder superior aos Estados fruto da delegação de Soberania: 

(...) operada pelas unidades estatais em benefício da organização 
comunitária, permitindo-lhe a orientação e regulação de certas 
matérias, sempre tendo em vista os anseios integracionistas. Três, 
portanto, são os fundamentos que escoram a idéia de 
Supranacionalidade: transferência de parcelas soberanas dos 
Estados para a UE, poder normativo da ordem comunitária sobre os 
sistemas jurídicos nacionais e a dimensão teleológica de 
integração127. 

Referendando-se em STELZER fica clara a distinção entre as 

organizações internacionais clássicas – de Direito Internacional – e as instituições 

supranacionais referenciadas em um Direito Comunitário. 

Assim, um projeto de integração entre Estados, como se pensa 

no Continente Sul Americano, não pode fundar-se apenas em um eixo econômico ou 

mercadológico. Envolve também atitudes de solidariedade e políticas de cooperação 

entre Estados e Nações para a superação de desafios comuns, com objetivo de 

conquistar o desenvolvimento da região, efetivar os Direitos Humanos, a Cidadania, 

a Democracia e a Paz. 

A exemplo do Direito Comunitário europeu, a União Sul 

Americana precisaria caracterizar-se como uma integração voluntária, sem uso da 

força ou violência, e que para além dos objetivos econômicos realize no continente 

os ideais de liberdade, democracia, inclusão social, cidadania, respeito aos direitos 

fundamentais – utopias há muito sonhadas e buscadas bravamente. 

                                                 
127 STELZER, Joana. União Européia e Supranacionalidade : Desafio ou Realidade? 2.ed. Curitiba: 
Juruá, 2004, p. 121. 
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3.2 O MÉTODO JEAN MONNET: UM REFERENTE PARA PENSAR A UNIÃO SUL 

AMERICANA 

O Continente Sul Americano já vivenciou experiências de 

integração de caráter mais regionalizadas (ALALC, CAN e MERCOSUL) que, por 

vezes, privilegiaram questões econômicas – mercantilistas – mas que podem servir 

de referentes para se conceber um novo projeto. 

A experiência da Comunidade Européia pode ser de grande 

valia para a América do Sul pensar sua integração. Neste particular destaca-se a 

grande e profunda contribuição de JEAN MONNET, que compreendeu a importância 

da integração como forma de superação das mazelas comuns e causa dos conflitos 

entre os Estados. 

A proposta de JEAN MONNET, do que se extrai de sua obra, 

fundou-se na superação das mágoas entre os países e, acima de tudo, na idéia de 

que os motivos das disputas entre as nações deveriam, ao invés de provocar 

guerras, tornarem-se soluções comuns 128. 

O método desenvolvido pelo citado autor foi fruto de suas 

experiências pessoais e de sua história de vida. Referido método supõe a 

descoberta conjunta de alternativas pacíficas para superação de problemas comuns, 

admitindo-se uma limitação na soberania dos Estados Nacionais e admissão de uma 

autoridade supra nacional. 

MONNET nasceu em Cognac (França), em 9 de novembro de 

1888 e faleceu em Houjarray (França), em 16 de março de 1979, período que lhe fez 

presenciar as duas Guerras Mundiais129. 

Avesso à ciência livresca, sempre buscou um conhecimento 

que pudesse ser aplicado a questões práticas. Por viver seus primeiros anos numa 

                                                 
128 MONNET, Jean, 1888-1979. Memórias.  Tradução de Ana Maria Falcão, Brasília: 
Universidade de Brasília, 1996, p. 277. 
129 Disponível em: http://respublicaeuropeia.wordpress.com/2005/07/24/jean-monnet-sintese-
biografica/. Acesso em: 28.06.2011.  
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cidade com forte vocação mercantil (berço da bebida Cognac), fez do comércio sua 

primeira e maior escola para a vida130. 

Em razão da atividade comercial viajou por vários países e 

percebeu a necessidade de aprender a língua, os hábitos e a forma de pensar dos 

outros povos. Morou dois anos na Inglaterra, com o objetivo de realizar tal 

aprendizado. O mesmo “comércio” que, por ser a forma prática de acumular o 

capital, havia ceifado muitas vidas durante a história da humanidade, para MONNET, 

mostrou-se a possibilidade de integrar culturas e aceitar a diversidade131. 

No período entre as duas Grandes Guerras exerceu diversas 

funções públicas como: delegado do governo francês para coordenar a cooperação 

econômica entre os aliados (Primeira Guerra); Secretário Geral Adjunto na criação 

da Sociedade das Nações, em 1919. Presidiu, ainda, o Comitê de Coordenação 

Franco-Britânico para a partilha dos recursos aliados (Segunda Guerra Mundial) e ao 

final da guerra foi nomeado comissário do Plano de Reconstrução e Recuperação 

Econômica da França. 

Em 1950 MONNET sugeriu ao Ministro dos Negócios 

Estrangeiros francês, Robert Schuman, a integração da produção francesa e alemã 

do carvão e do aço. A proposta oficial do Ministro levou finalmente à constituição da 

Comunidade Econômica do Carvão e do Aço (CECA)132 em 1952; sendo este o 

primeiro passo sério no caminho da construção da unidade européia. JEAN 

MONNET foi eleito presidente da Alta Autoridade que dirigiu a CECA. 

                                                 
130 MONNET, Jean, 1888-1979. Memórias.  p. 33. 
131 MONNET, Jean, 1888-1979. Memórias.  p. 33. 
132 O Tratado que institui a Comunidade Européia do Carvão e do Aço (CECA) foi assinado em Paris 
em 18 de Abril de 1951 pela Bélgica, Alemanha, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. 
Concluído por um período de cinqüenta anos e em virtude de ter entrado em vigor em 23 de Julho de 
1952, chega ao seu termo em 23 de Julho de 2002. Historicamente, a CECA veio concretizar a 
Declaração Schuman de 9 de Maio de 1950 que propunha colocar em comum a produção franco-
alemã de carvão e de aço sob uma Alta Autoridade Comum, numa organização aberta à participação 
dos outros países da Europa. Disponível em: http://europa.eu/ecsc/index_pt.htm. Acesso em 
18.01.2011. 
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Num contexto de pós Segunda Guerra Mundial, com a Europa 

completamente destruída, MONNET diagnosticou a causa desta e de outras guerras: 

a busca pelo poder e riqueza das nações. 

Identificou MONNET, como destacado em sua obra133, no caso 

específico da Alemanha e da França, as regiões do Ruhr e do Sarre como pontos 

nevrálgicos da paz, ou da guerra, dentro da Europa. Daí surgiu a necessidade de um 

projeto de “União Energética”, num viés supranacional, entre os citados países, 

posto que estas regiões representavam a riqueza do carvão e do aço, porém: 

Suas bacias naturais inscritas em um triângulo geográfico que as 
fronteiras cortavam artificialmente eram repartidas de maneira 
desigual, mas complementar, pela França e pela Alemanha. Essas 
fronteiras casuais tinham se tornado na era industrial, cujo 
surgimento coincidiu com a das doutrinas nacionais, obstáculos às 
trocas e depois linhas de confrontação134. 

MONNET percebeu que no decorrer da história nem o povo 

alemão, muito menos o francês, sentiu-se mais seguro por ser o único dono da 

referida região. A incessante disputa sempre acabava em uma guerra que, por sua 

vez, era solução apenas enquanto a outra nação se preparava para a desforra. 

Assim, propôs a busca da fusão de interesses dos povos 

europeus e não simplesmente a manutenção do equilíbrio de seus interesses. Por 

isso os primeiros passos de entendimento deveriam ser, justamente, referentes à 

questão do carvão e do aço, minerais estratégicos tanto para a produção industrial 

civil como a armamentista. Fundi-los, acima das fronteiras, seria retirar-lhes seu 

prestígio maléfico e transformá-los, ao contrário, em garantia da paz. 

O projeto francês propunha colocar o conjunto da produção 

franco-alemã de carvão e do aço sob uma Autoridade Internacional aberta à 

participação dos outros países da Europa e permitir a extensão gradual dos demais 

domínios de uma cooperação efetiva com objetivos não bélicos. 

                                                 
133 MONNET, Jean, 1888-1979. Memórias. p. 260. 
134 MONNET, Jean, 1888-1979. Memórias.  p. 260. 
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A referida proposta francesa levou o nome do seu Ministro dos 

Negócios Estrangeiros, Robert Schuman, sendo chamada de “Plano Schuman”. 

Ao descrever o Plano Schuman, MONNET, salientava que: 

(...) as propostas Schuman são revolucionárias ou não são nada. O 
princípio fundamental é a delegação de soberania em um domínio 
limitado, mas decisivo. Em minha opinião, um plano que não parte 
desse princípio não pode trazer nenhuma contribuição útil à solução 
dos grandes problemas que nos assolam. A cooperação entre as 
nações, por mais importante que ela seja, não resolve nada. É 
preciso buscar uma fusão de interesses dos povos europeus e não 
simplesmente a manutenção de equilíbrio de seus interesses135. 

Assim, se a Europa conseguiu achar seu equilíbrio, construindo 

um projeto comum de paz entre os países que a compunham, tal saída poderá ser 

experimentada por outras nações. Esta concepção mostra-se inovadora até os dias 

de hoje porque propõe uma relação entre países sem a ideologia da usurpação ou a 

necessidade do mais forte impor-se sobre os demais. 

Referida mudança de paradigma é recolocada por MONNET 

em 1973 quando acontece a Guerra dos 6 dias, no feriado judeu do Yom Kippur, 

entre árabes e israelenses. A saída européia poderia e deveria ser ofertada a outros 

povos, a começar, aos do Oriente Médio. 

MONNET tinha a certeza de que a união dos europeus não era 

apenas importante para eles, mas poderia ter um valor de exemplaridade para 

outras nações e povos. Assim, sustentava que: 

(...) o conflito sempre pronto a despertar no Oriente Médio e a 
confrontação entre Israel e os árabes não me parecia mais 
insuperável do que a oposição franco-alemã durante dois terços de 
século. Daqui por diante essa oposição pertencia ao passado e não 
foram as armas nem a diplomacia que tinham posto fim a ela, mas 
um método que mudava a maneira de pensar, transformando as 

                                                 
135 MONNET, Jean, 1888-1979. Memórias.  p. 277. 
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próprias causas de rivalidade. O que dividia os homens podia tornar-
se comum a eles em toda parte do mundo136. 

MONNET após lançar a proposta inicial que poderia 

harmonizar as diferenças e egoísmos entre os povos deixou a saída final para ser 

construída. A concepção de Nação Soberana do passado não poderia mais resolver 

os problemas do presente; a própria Comunidade Européia (hoje União Européia – 

estágio mais profundo de integração) seria somente uma etapa no caminho às 

formas de organização do futuro do mundo. 

3.3 O HISTÓRICO DA UNIÃO DOS PAÍSES SUL AMERICANOS 

A América do Sul por toda a sua história passou por diversas 

fases. Anteriormente ao século XV teve vivência com seus nativos; do final desse 

século em diante deparou-se com uma nova realidade trazida por seus 

colonizadores europeus. Após libertar-se de seus colonizadores, especialmente no 

século XIX, constituiu-se em diversos países. A fase seguinte passou a ser a 

tentativa de constituir uma nova realidade sul-americana: a criação da Nação Sul 

Americana. 

A construção de uma nova nação, todavia, vem se realizando 

por séculos, em diversas etapas. As antigas colônias espanholas, após constituírem-

se em países independentes, foram cada qua l buscando alianças com outros países 

que lhes pudessem apoiar em sua nova condição. Tal passagem é bem retratada 

por SIMÕES ao avaliar que: 

Desde os movimentos da independência no século XIX, a América 
espanhola se fragmentou em muitos Estados. Formou-se um modelo 
de relações político-econômicas do tipo arquipélago: cada unidade 
manteve relativo isolamento da outra, enquanto cada uma delas se 
articulava diretamente com potências externas, inicialmente na 
Europa, como o Reino Unido, e, a partir do século XX, os EUA137. 

                                                 
136 MONNET, Jean, 1888-1979. Memórias.  p. 449. 
137 SIMÕES, Antônio José Ferreira. Integração: sonho e realidade na América do Sul. Brasília, 
FUNAG, 2011. p. 56. 
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A antiga América Portuguesa, diga-se Brasil, teve uma 

realidade pouco diferente. Primeiramente por ter se tornado a única monarquia nas 

Américas, diferentemente de seus vizinhos de língua castelhana que se tornaram 

repúblicas. 

Outro ponto destacável refere-se às dimensões dos países. As 

novas repúblicas de língua espanhola – e em menor escala inglesa, holandesa e 

francesa – constituíram-se em países pequenos para o padrão Americano. O Brasil, 

principalmente por ter sido a sede do reino português por treze anos, desde a 

tomada de Portugal por Napoleão em 1808, esmagou todas as tentativas de fatiar o 

território em pequenos países. Desde este período, posteriormente adentrando no 

século XX, pôde-se perceber certo isolamento do Brasil em relação aos seus 

vizinhos sul-americanos, e desses em relação ao primeiro, como bem esclarece 

SIMÕES: 

O Brasil manteve-se, grosso modo, num relacionamento cordial, 
porém muito distante das novas repúblicas espanholas, reproduzindo 
uma linha de separação política que marcou longamente a história de 
Portugal e Espanha. O perfil político do Brasil recém independente – 
um Império formado por herdeiros da monarquia portuguesa – 
contrastava com a visão republicana dominante nas Américas e 
esteve na origem de desconfianças mútuas profundas. Esse padrão 
de distanciamento perdurou praticamente até os anos 1950. Os 
contatos e visitas eram pouco freqüentes. Em seus quase vinte anos 
de governo, o presidente Getúlio Vargas visitou um único país – a 
Argentina138. 

Após a fase de constituição como países americanos 

independentes, e de certo isolamento, uma nova etapa passa a se dar. O Pan-

Americanismo, nascido nos Estados Unidos da América no decorrer do século XIX, 

representa uma das tentativas de agrupamento das Nações americanas. Esse 

movimento surge num primeiro momento com intenções positivas e posteriormente 

transforma-se unicamente na busca da expansão e preservação do poder 

estadunidense, como destaca GEHRE: 

                                                 
138 SIMÕES, Antônio José Ferreira. Integração: sonho e realidade na América do Sul. p. 56. 
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O pan-americanismo refere-se, segundo Hélio Lobo, a uma 
‘aspiração [de] entendimento continental para o bem comum’139 e 
teve nos Estados Unidos seu epicentro irradiador, por exemplo, com 
a solidariedade para com as repúblicas recém-independentizadas na 
América espanhola. Ao longo do século 19, na medida em que se 
configurava como grande potência mundial e poder supremo no 
hemisfério, os EUA atrelavam ao pan-americanismo sua visão de 
mundo e seus interesses. Em conseqüência, outras idéias, como o 
latino-americanismo e o bolivarianismo, perdiam apelo e espaço140. 

Por sua vez, o Latino-Americanismo, provindo de uma 

concepção estadunidense e européia, reduziu toda a América Central, do Sul e 

Caribe como um mesmo “ser" . 

Para esta visão nenhuma distinção se daria aos países que 

compõe a região amazônica, bem como a esta realidade e modo de viver 

específicos; países que dividem a cordilheira dos Andes e suas populações 

indígenas não teriam qualquer distinção das populações do ‘chaco’ paraguaio, 

boliviano e do pantanal brasileiro. GEHRE entende que essa identificação surge por 

que: 

(...) algumas características acabam por identificar países e nações 
dentro da sociedade global e a dar forma à idéia de latino-
americanidade: 
a) Passado histórico de colonização européia, ibérica (luso-
espanhola), inglesa, francesa e holandesa; 
b) Fonte de recursos naturais (petróleo, gás, ouro, prata, água) e 
pólo exportador de produtos primários (açúcar, café, carne, trigo, 
soja); 
c) Status de menor desenvolvimento relativo (existência de Estados-
falidos, como Haiti, nações pobres como Bolívia, nações em 
desenvolvimento como Chile, Venezuela e Argentina e potências 
regionais como Brasil)141. 

                                                 
139 LOBO, Hélio. O pan-americanismo e o Brasil. Companhia Editora Nacional, 1930, p. 3, apud 
GEHRE, Thiago. América do Sul: a idéia brasileira em marcha. Curitiba, Juruá, 2009. p. 25. 
140 GEHRE, Thiago. América do Sul: a idéia brasileira em marcha. p. 25. 
141 GEHRE, Thiago. América do Sul: a idéia brasileira em marcha. p. 28. 
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A visão estrangeira desta região é completamente distinta da 

que sai de suas entranhas. Uma mesma região por ser vista com olhares diferentes 

(interno X externo) é totalmente descaracterizada e acaba por desfigurar a união 

continental. Todas as Nações e povos abaixo do México tornar-se-iam iguais pela 

possibilidade de serem explorados da mesma forma. Nesta visão a usurpação a 

estes povos é o que poderia os tornar iguais. 

Procurando a união dos países americanos, mas contrapondo-

se a visão da América do Norte e Europa, entre outros movimentos, nasce o 

Bolivarianismo142. 

O Bolivarianismo tinha como intenção relevante constituir uma 

América Latina integrada e unida. Buscava, sem dúvida, proteger-se de uma nova 

tentativa de expansão das potências européias e dos Estados Unidos, inclusive, 

coordenando suas forças armadas de forma agregada e assim proporcionando uma 

defesa sul continental. GEHRE resume o movimento afirmando que: 

(...) o bolivarianismo como idéia norteadora de política externa 
acumula três características, que podem ser projetadas para a 
política internacional sul-americana do século 21: unitarismo, 
independência e auto-afirmação143. 

No século XX outras formas de união passam a se dar. A idéia 

conflitiva, ou até mesmo bélica, vai perdendo o foco. Por entender-se que o que 

daria autonomia econômica à região, bem como o fim de sua pobreza, seria a 

implementação de industrias de bens de capital, além de um livre comércio regional, 

a Área Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC) começa a ser buscada. 

GEHRE sobre a questão pontua: 

(...) A partir de 1959, Brasil e Argentina passaram a entender que a 
integração regional poderia ser o caminho para o aumento de suas 

                                                 
142 Simon Bolivar foi um dos maiores generais da América do Sul. Suas vitórias sobre os espanhóis 
conquistaram a independência de Bolívia, Panamá, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Ele é 
chamado El Libertador (O Libertador) e “George Washington da América do Sul”. Bolivar nasceu em 
24 de julho de 1783, em Caracas, Venezuela. Disponível em: http://www.bolivarmo.com/history.htm. 
Acesso em 11.08.2011. 
143 GEHRE, Thiago. América do Sul: a idéia brasileira em marcha. p. 27. 
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exportações, notadamente de manufaturados. O Protocolo de 
Consulta, do mesmo ano, foi um mecanismo essencial para os 
acertos de Brasil e Argentina. Já antes, em 1958, reuniões do Grupo 
de Peritos da CEPAL144 discutiam as bases do futuro Mercado 
Comum Latino-Americano, que viria a se constituir com a assinatura 
do tratado de Montevidéu, em 18 de fevereiro de 1960, agregando 
sete repúblicas latino-americanas: Argentina, Brasil, Chile, México, 
Peru, Paraguai e Uruguai145. 

Na seqüência, outros movimentos de união comercial passam 

a se dar. Na busca de um pólo comercial que pudesse equilibrar o poder da ALALC, 

países provindos da Cordilheira dos Andes somados ao Equador criam a 

Comunidade Andina. Referida comunidade buscava ainda uma maior projeção 

mundial tanto comercial como política. GEHRE contextualiza a formação da 

Comunidade Andina avaliando que: 

Os governos da Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, 
inspirados na Declaración de Bogotá y en la Declaración de los 
Presidentes de América, estavam resolvidos a fortalecer a união de 
seus povos e assentar as bases para avançar até a formação de 
uma comunidade sub-regional andina. Criou-se, assim, conforme 
capítulo segundo, artigo 5º, do Acuerdo de Cartagena, a 
‘Comunidade Andina’, integrada pelos Estados soberanos dos países 
referidos acima e pelos órgãos e instituições do Sistema Andino de 
Integração, que se estabeleceram nesse acordo. Em suas origens, o 
Grupo Andino buscou ser um contrapeso ao predomínio do 
denominado grupo ABRAMEX (Argentina, Brasil e México) no 
processo da ALALC 146. 

                                                 
144 A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) foi criada em 25 de fevereiro 
de 1948, pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC), e tem sua sede em 
Santiago, Chile. A CEPAL é uma das cinco comissões econômicas regionais das Nações Unidas 
(ONU). Foi criada para monitorar as políticas direcionadas à promoção do desenvolvimento 
econômico da região latino-americana, assessorar as ações encaminhadas para sua promoção e 
contribuir para reforçar as relações econômicas dos países da área, tanto entre si como com as 
demais nações do mundo. Posteriormente, seu trabalho ampliou-se para os países do Caribe e se 
incorporou o objetivo de promover o desenvolvimento social e sustentável. Disponível em: 
http://www.eclac.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/brasil/noticias/paginas/2/5562/p5562.xml&xsl=/brasil/tpl/p18f.xsl&base=/brasil/t
pl/top-bottom.xsl. Acesso em 28.06.2008. 
145 GEHRE, Thiago. América do Sul: a idéia brasileira em marcha. p. 64. 
146 GEHRE, Thiago. América do Sul: a idéia brasileira em marcha. p. 67. 
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A última e considerável união comercial do continente foi o 

MERCOSUL. Uma vez mais esta união foi limitada somente ao comércio e a poucos 

parceiros (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai), mesmo que posteriormente vindo a 

permitir a participação de novos membros como a Venezuela. Para SILVA: 

O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) despontou na década de 
1990 com a participação do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, 
objetivando a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos 
entre os países147. 

De todas as tentativas de união das Nações Sul Americanas, 

especialmente nos dois últimos séculos e até a constituição do MERCOSUL e 

Comunidade Andina, pôde-se verificar uma bipolaridade de grupos de países bem 

como um único objetivo de união: o comércio. A esse respeito arremata SIMÕES: 

A aproximação em termos comerciais, porém, terminou por 
consolidar-se em duas esferas isoladas: a Comunidade Andina e o 
Mercosul. Ademais, as relações entre os países naqueles dois blocos 
não foram capazes de criar uma realidade de integração efetiva 
como a União Européia. A América do Sul encontrava-se 
continuamente desintegrada nos planos político, energético, social, 
ambiental, etc148. 

O século XXI, todavia, pôde dar à América do Sul uma nova 

alternativa: a UNASUL. Esta alternativa, muito mais aberta que as anteriores, 

representa um amadurecimento dos sul americanos bem como de seus países. Não 

deixa de pensar no comércio, mas avança numa união pacífica e política. 

3.4 A UNIÃO DAS NAÇÕES SUL AMERICANAS: UM ESTUDO A PARTIR DO 

PREÂMBULO DO TRATADO DA UNASUL 

Um dos principais pontos da nova União das Nações Sul 

Americanas diz respeito ao número de integrantes, doze ao todo. Supera o 
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148 SIMÕES, Antônio José Ferreira. Integração: sonho e realidade na América do Sul. p. 57. 



 94 

MERCOSUL e o Pacto Andino tanto no restrito número de seus membros como na 

matéria motivadora da união. O primeiro parágrafo de seu Tratado Constitutivo 

elenca seus participantes: 

A República Argentina, a República da Bolívia, a República 
Federativa do Brasil, a República do Chile, a República da Colômbia, 
a República do Equador, a República Cooperativista da Guiana, a 
República do Paraguai, a República do Peru, a República do 
Suriname, a República Oriental do Uruguai e a República Bolivariana 
da Venezuela149. 

Já seu marco inicial é destacado por SIMÕES: 

Dois anos e meio depois da Declaração de Cuzco, uma carta de 
intenções que anunciava a fundação de uma comunidade sul-
americana de nações, os Chefes de Estado e de Governo da região 
lançaram, em 2007, na Ilha de Margarita, na Venezuela, a União das 
Nações Sul-Americanas (Unasul). Um ano mais tarde, em Brasília, 
os mandatários da região assinaram o Tratado Constitutivo do bloco 
sul-americano, dando-lhe personalidade jurídica internacional e 
definindo o quadro da sua ação150. 

A exemplo da idéia de JEAN MONNET que propôs a união dos 

países europeus destruídos por incontáveis guerras, a UNASUL, vem propor uma 

coesão de países que buscam superar suas mazelas de pobreza e atraso no 

desenvolvimento. Mazelas estas que não seriam superadas simplesmente pelo 

comércio, mas na implantação da Democracia, no alcance da dignidade da pessoa 

humana, na preservação do meio ambiente, no investimento na infra-estrutura dos 

países que ligará os nacionais sul-americanos e criará uma nova identidade sul-

continental, uma nova Nação. 

Para que esta nova Nação venha a nascer é fundamental que 

olhe para dentro de si. Um novo desenvolvimento deverá ser proposto para resgatar 

as competências sul-continentais. Referido desenvolvimento não poderá pautar-se 
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numa imposição externa, mas terá que primeiramente definir o que é 

desenvolvimento para si. 

Acima de tudo, o desenvolvimento sul-americano terá que 

juntar todas as forças para promover a integração física de seus componentes, só 

desta forma uma nova Nação desenvolvida e pautada em suas potencialidades, 

nascerá. Como afirma SIMÕES: 

No inerente à infraestrutura, a Unasul tem o desafio de modificar seu 
modelo tradicional de “desenvolvimento para fora” – ou seja, voltado 
exclusivamente para os centros dinâmicos da economia mundial – 
para complementá-lo com um modelo de “desenvolvimento para 
dentro”, ou seja, destinado a explorar as possibilidades dentro do 
continente sul-americano. A internalização do dinamismo econômico 
passa pela criação da infraestrutura necessária – como rodovias, 
ferrovias, pontes, ligações aéreas e marítimas, comunicações, etc151. 

Um ponto a ser explorado, quanto às potencialidades da 

América do Sul, é a questão energética que poderá contribuir para a alavancagem 

econômica do continente. 

A América do Sul, com sua vasta extensão, espalha-se pelos 

dois Hemisférios (Norte e Sul) e banha-se pelos oceanos Pacífico e Atlântico; possui 

uma área de floresta Amazônica que se expande por nove países (Bolívia, Brasil, 

Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela 152) além 

da extensa condilheira dos Andes que se embrenha por seis países (Bolívia, Chile, 

Colômbia, Equador, Peru e Venezuela 153). Esta imensidão possui consideráveis 

reservas de petróleo, gás natural e metais que podem assegurar uma vasta 

produção continental, se bem compartilhada. A esse respeito discorre SIMÕES: 

A América do Sul detém vantagens estratégicas inequívocas em 
matéria de energia. No agregado geral, a região apresentou 
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crescimento de 30% entre 1996 e 2000, gerando hoje um excedente 
de produção de 6,5 quatrilhões de BTU. Em particular, a região se 
notabiliza na produção de energia hidrelétrica, com 20,33% do total 
mundial, e responde por 9,01 da produção de petróleo (e apenas 
4,99 do consumo mundial). 
A América do sul possui 8,5 das reservas comprovadas totais de 
petróleo do mundo. A Venezuela responde por 6,6 desse total (79,7 
bilhões de barris), seguida pelo Brasil (1%, 11,8 bilhões de barris), 
Equador (0,4%, 5,1 bilhões de barris) e Argentina (0,2%, 2,4 bilhões 
de barris). Haveria ainda que agregar, tão logo sejam certificadas, as 
reservas gigantescas de petróleo descobertas pelo Brasil na camada 
pré-sal e o petróleo extrapesado da Faixa Orinoco, na Venezuela. No 
caso venezuelano, há estimativas de reservas de 314 bilhões de 
barris, sendo que 180 bilhões já foram certificados. A se confirmarem 
as expectativas, a Venezuela superará a Arábia Saudita, que tem 
reservas de 264 bilhões de barris, tornando-se a primeira colocada 
no ranking mundial. As estimativas iniciais do pré-sal colocam as 
reservas brasileiras em 24 bilhões de barris, mas a expectativa é 
esse número vir a crescer com o melhor conhecimento dos 
campos154. 

A questão energética, juntamente com outras questões 

fundamentais como a integração ambiental, infra-estrutura, política, social, entre 

outras, são abordadas desde o preâmbulo do Tratado de Constituição da UNASUL. 

Referida tratativa exp licita o peso histórico de maturação da nova União das Nações 

Sul Americanas que vai além, por exemplo, do MERCOSUL e da Comunidade 

Andina de Nações (CAN), mas leva-os em consideração. Dessa forma destaca-se 

do Preâmbulo do Tratado de Constituição da UNASUL: 

AFIRMANDO sua determinação de construir uma identidade e 
cidadania sul-americanas e desenvolver um espaço regional 
integrado no âmbito político, econômico, social, cultural, ambiental, 
energético e de infra-estrutura, para contribuir para o fortalecimento 
da unidade da América Latina e Caribe. 
(...) 
ENTENDENDO que a integração sul-americana deve ser alcançada 
através de um processo inovador, que inclua todas as conquistas e 
avanços obtidos pelo MERCOSUL e pela CAN, assim como a 
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experiência de Chile, Guiana e Suriname, indo além da convergência 
desses processos155. 

A UNASUL é inovadora por propor algo mais do que uma união 

comercial. Propõe uma união focada numa perspectiva sul-americana que busca 

alcançar a coesão social de países ainda vistos como periféricos. SILVA sintetiza os 

objetivos da União das Nações Sul Americanas: 

(...) A cooperação regional, embora tenha apresentado resultados 
incipientes, tem-se traduzido em importante ferramenta destinada a 
romper com a condição de marginalidade desses territórios. O 
resgate dos ideais bolivarianos tendentes à formação de uma 
comunidade latino-americana de nações é uma opção inteligente e 
viável para combater as tendências históricas de exclusão. A 
formação da Unasul, se colocada como tema prioritário na agenda 
dos governos nacionais, pode vir a se constituir como uma força 
motriz capaz de alavancar relevantes ações conjuntas. Ademais, 
observa-se que os processos de integração oferecem um marco 
propício para fortalecer a coesão social e territorial acima das 
fronteiras dos Estados que podem atender às necessidades 
específicas de zonas tradicionalmente desfavorecidas mediante a 
criação de infra-estruturas de transporte, energia e 
telecomunicações, entre outras e, ainda, consolidar mecanismos de 
cooperação transfronteiriça156. 

O sentido de Estado e Nação, atualmente repensado em todo o 

mundo, é tratado na UNASUL. É pacífico que o conceito de Estado que se conhece 

hoje se vê em crise. As relações comerciais e a migração de pessoas superaram 

completamente as fronteiras dos Estados. 

O conceito de soberania também foi transformado. O exemplo 

primeiro dessa mudança foi colocado em prática na União Européia e agora é 

proposta na UNASUL. O Estado continua com sua soberania, todavia, parte de seu 

poder que até o século passado era uno, agora é compartilhado, é comunitário. 

SILVA, sobre as inovações do conceito de soberania esclarece: 
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(...) que se percebe uma sensível evolução da fórmula delineada 
pelos autores clássicos que apresentavam a noção de soberania 
como um ente absoluto, perpétuo, inalienável, intocável e indivisível. 
O modelo de integração europeu permite a reinterpretação da 
soberania estatal ao passo que cria uma entidade supranacional 
marcado pela idéia de solidariedade. Aqui há um evidente 
distanciamento do DIP clássico e abre-se espaço para o surgimento 
do chamado Direito Comunitário, fundado na passagem de parcelas 
de soberania dos Estados para a UE 157. 

Exemplos das alterações no conceito de soberania puderam 

ser observadas no continente Sul Americano. Em muitos momentos onde o embate 

interno em alguns países não se mostrou suficiente para garantir o debate 

democrático, foi justamente a UNASUL que conseguiu propor uma solução. 

SIMÕES, a esse respeito, exemplifica a maturidade da UNASUL em conseguir 

respostas nascidas no continente, para problemas dessa região: 

No campo político, a Unasul propõe-se, nos termos do tratado 
Constitutivo, a servir de foro de concertação política, fazendo 
convergir as posições dos Estados nacionais perante questões 
internacionais. Contudo, como demonstra a experiência do último 
ano, a Unasul se está projetando para além dessa função e já se 
está consolidando como foro de referência na gestão de crises 
regionais. Muito significativo é fato de que a Unasul está 
desempenhando esse papel sem – pela primeira vez em sua história 
– envolver potências externas. A região está tomando 
responsabilidade pelos seus próprios problemas, como ilustra sua 
ação decisiva, em sua Cúpula Extraordinária de Santiago, em 2008, 
para por fim à crise política interna entre setores da oposição e o 
governo da Bolívia, que colocava em risco a própria integridade do 
país 158. 

A soberania é, sobretudo, preservada no Tratado Constitutivo 

da UNASUL que busca o entendimento mais atual do conceito. O novo pacto sul 

americano preserva a soberania, propõe a garantia de integridade e inviolabilidade 
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territorial dos Estados membros, mas lança como ferramentas do diálogo a 

democracia, a solidariedade e os Direitos Humanos, como se vê: 

RATIFICANDO que tanto a integração quanto a união sul-
americanas fundam-se nos princípios basilares de: irrestrito respeito 
à soberania, integridade e inviolabilidade territorial dos Estados; 
autodeterminação dos povos; solidariedade; cooperação; paz; 
democracia, participação cidadã e pluralismo; direitos humanos 
universais, indivisíveis e interdependentes; redução das assimetrias 
e harmonia com a natureza para um desenvolvimento sustentável159. 

O mote da união dos sul-americanos é a superação de suas 

mazelas e do conceito de povo atrasado, inferiorizado. O mercado talvez seja o 

caminho para que a riqueza possa girar por todo o mundo, mas terá que pautar-se 

não no simples lucro. O mercado tomado como ferramenta da superação da 

exclusão social terá que ter nos Direitos Humanos e no resgate da dignidade e na 

liberdade a sua base. Para SILVA: 

A exclusão social é um tema que deve ser elevado à posição central 
da agenda das Relações Internacionais. Em face desse cenário, 
importa lembrar que o aniversário de sessenta anos da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos significa um momento oportuno para 
que Estados e sociedade civil renovem o seu compromisso com a 
efetivação e a supremacia dos direitos humanos, para que a lógica 
do mercado se entrelace à ética dos direitos que podem ser 
garantidos além das fronteiras160. 

A mesma intenção também é pontuada como preceitos do 

tratado de Constituição da UNASUL que destaca a busca incessante da Democracia 

e da preservação dos Direitos Humanos. 

RATIFICANDO que a plena vigência das instituições democráticas e 
o respeito irrestrito aos direitos humanos são condições essenciais 
para a construção de um futuro comum de paz e prosperidade 
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econômica e social e o desenvolvimento dos processos de 
integração entre os Estados Membros161. 

A dimensão social da UNASUL consegue dar o passo seguinte 

ao comércio. O fundamental é que as experiências exitosas na superação das 

mazelas sociais de alguns países sejam compartilhas e aplicadas aos demais 

membros. Para SIMÕES: 

(...) Também é necessário frisar a importância da dimensão social da 
Unasul, cuja velocidade pode até mesmo superar a da área 
comercial. O comércio e os investimentos podem ser instrumentos 
úteis para promover o crescimento, mas não necessariamente para o 
desenvolvimento e o bem-estar social. Vários países da Unasul têm 
experiências exitosas de políticas sociais, como o Brasil e a 
Venezuela, as quais podem ser implementadas em outros países162. 

O Tratado Constitutivo da UNASUL já aponta a necessidade de 

superação da pobreza, da exclusão e da desigualdade social. Referido tratado 

representa uma maturação do projeto de integração da América do Sul porque 

propõe o desenvolvimento, mas desde que sustentável, desde que respeite as 

singularidades dos povos que compõem o continente sul-americano. Desta forma, 

um futuro comum é proposto, mas amparado na história comum, na pluralidade de 

etnias, culturas e línguas. Veja-se: 

CONVENCIDAS de que a integração e a união sul-americanas são 
necessárias para avançar rumo ao desenvolvimento sustentável e o 
bem-estar de nossos povos, assim como para contribuir para 
resolver os problemas que ainda afetam a região, como a pobreza, a 
exclusão e a desigualdade social persistentes. 
(...) 
APOIADAS  na história compartilhada e solidária de nossas nações, 
multiétnicas, plurilíngües e multiculturais, que lutaram pela 
emancipação e unidade sul-americanas, honrando o pensamento 
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daqueles que forjaram nossa independência e liberdade em favor 
dessa união e da construção de um futuro comum163. 

Outro ponto a ser destacado no Tratado é o planejamento de 

sua implementação. Referido tratado constrói-se sem determinações fechadas, sem 

prazos fatais. Assim, respeita a situação política, histórica e social de cada país 

membro bem como a velocidade, ou medida, em que pode integrar-se, como se 

observa: 

CONSCIENTES de que esse processo de construção da integração 
e da união sul-americanas é ambicioso em seus objetivos 
estratégicos, que deverá ser flexível e gradual em sua 
implementação, assegurando que cada Estado assuma os 
compromissos segundo sua realidade164. 

Da leitura atenta do preâmbulo do destacado pacto sul 

americano, que pode ser entendido como seu ‘espírito’, observa-se que o mesmo 

não representa um simples protocolo de boas intenções. Propõe uma sociedade 

pacificada, com o fim de fortalecer o multilateralismo e sempre pautada no Direito 

como instrumento das Relações Internacionais. Assim, entende que as Nações 

pertencentes ao Tratado vêem-se: 

SEGURAS  de que a integração é um passo decisivo rumo ao 
fortalecimento do multilateralismo e à vigência do direito nas relações 
internacionais para alcançar um mundo multipolar, equilibrado e justo 
no qual prevaleça a igualdade soberana dos Estados e uma cultura 
de paz em um mundo livre de armas nucleares e de destruição em 
massa165. 

Após o estudo da União dos países Sul Americanos, que busca 

a construção de uma Sociedade continental, pôde-se perceber o quanto é possível 
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este projeto. A proposta de JEAN MONNET, aplicada na construção da União 

Européia, mesmo como exemplaridade pode ser também aplicada à América do Sul. 

A Paz foi o mote da União Européia para contrapor-se à guerra, 

que na construção histórica da Europa foi sempre protagonista. A superação da 

pobreza, o desenvolvimento sustentável, a inclusão social, a garantia dos Direitos 

Humanos, da Democracia e da Paz são os motes da integração e coesão da 

América do Sul. 

Há que se redescobrir a América do Sul como espaço de 

realização do diálogo democrático entre Estados, como lócus de vivencia de uma 

relação fraterna e solidária entre pessoas, comunidades, etnias e nações. Isto 

permitirá dar-se visibilidade a rostos anônimos e desfigurados pela miséria, e a 

vozes caladas pela exclusão social e opressão de um sistema econômico, político e 

social centrado na lógica do capital. 

A experiência de união dos países Sul Americanos constitui 

acima de tudo um projeto agora Ético-Político de compromisso profundo com o 

Homem, a Natureza e a Sociedade Sul Americana; garantindo-se o respeito à 

Dignidade Humana, ao Desenvolvimento Sustentável, à Democracia e à Paz no 

continente. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente dissertação teve por objetivo avaliar como a história 

da colonização européia, e  as experiências posteriores comuns aos países da 

América do Sul, podem servir de referente a uma união supranacional. A América do 

Sul mesmo tendo espaços de colonização européia administrados pela Inglaterra, 

França e Holanda, foi dividida, principalmente , entre Portugal e Espanha. Esta 

colonização ibérica demonstrou-se perversa por todo o continente. 

O interesse pelo tema se deu principalmente por não se aceitar 

a descrição do território sul americano como periférico no contexto mundial. O Curso 

de Mestrado em Ciência Jurídica da Univali permitiu o contato com professores e 

disciplinas, onde se estudou categorias como Estado, Direitos Humanos, Direito 

Internacional, além do Método Jean Monnet, que fundamentaram o projeto desta 

dissertação. 

Sendo assim, para desenvolver o tema, o presente trabalho foi 

dividido em três capítulos, aos quais foram somadas a introdução e as presentes 

considerações finais. 

O Primeiro Capítulo, intitulado: “América do Sul: uma História 

de Conquista e Dominação”, procurou demonstrar o que significou o projeto europeu 

de colonização do continente e o que restou para suas populações nativas e para os 

demais povos para cá vindos no decorrer da história. Para tanto, o capítulo foi sub-

dividido em três partes. A Primeira Parte, intitulada “A Descoberta da América e o 

Encobrimento do ‘Outro’”, teve o objetivo de desvelar o verdadeiro significado do 

termo ‘descoberta’ do continente e de seus nativos. Referido termo poderia significar 

encontrar algo e dar significado a isso. Todavia, a descoberta da América constituiu 

a história da dominação do território e a desconsideração, como ‘pessoa’, de seus 

nativos. A Segunda Parte do Primeiro Capítulo, intitulada “A América Portuguesa”, 

teve, basicamente, a intenção de descrever o contato específico do português com 

os nativos americanos e africanos, estes, para cá trazidos, bem como para 

responder às necessidades dos portugueses em chegar à América e aqui criar 

raízes. A Terceira Parte, com o título “A América Espanhola”, descreveu o contato do 
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espanhol com os nativos americanos, contato este tão cruel como o dos 

portugueses, mas ainda agravado por descartar a possibilidade de misturar-se aos 

que fossem diferentes de si. A Quarta Parte, tendo como título “A Nova América”, 

propõe levar em consideração toda a experiência de colonização e de 

desconsideração dos seus nacionais da condição de pessoa, para a partir daí propor 

uma nova América. 

O Segundo Capítulo, com o título “O Estado e a Nação Sul 

Americana”, foi dividido em cinco partes. A Primeira Parte, que recebeu o título “A 

Construção do Conceito de Estado”, teve a intenção de descrever o conceito formal 

de Estado bem como mostrar seus limites e a necessidade de sua superação na 

atualidade. Na Segunda Parte, “O Estado na América do Sul”, aborda-se a 

construção dos Estados na América do Sul, bem como a necessidade da união 

desses países e a substituição do conceito de ‘nacional’ para o de ‘continental’. A 

Terceira Parte, intitulada “A Construção do Conceito de Nação Sul Americana”, 

discorre sobre a idéia de uma nação no continente, que supere as fronteiras dos 

atuais Estados/Nações. A Quarta Parte , denominada, “Reflexões sobre a 

Construção Histórica da Democracia e dos Direitos Humanos”, aborda-se a 

construção dos meios que deveriam referendar as Nações e os Estados: a 

Democracia e os Direitos Humanos. Por fim, na Quinta Parte, batizada “Educação, 

Democracia, Cidadania e Direitos Humanos: Elementos para a Paz no 

Subcontinente Sul Americano”, se destaca a Educação para a Democracia, à 

Cidadania, os Direitos Humanos e à Paz trazida para o contexto Sul Americano. 

Por sua vez, o Terceiro e último Capítulo, cujo título é “O Papel 

do Direito Internacional e a Exemplaridade do Método Jean Monnet na Constituição 

da União Sul Americana”, foi dividido em quatro partes. A Primeira Parte, com o 

título “A Questão da Soberania Nacional e a União Sul Americana”, objetivou 

descrever a categoria soberania dos Estados, bem como a necessidade de 

superação deste conceito com a formação das Organizações Internacionais e de 

modelos jurídicos de cooperação econômica internacional. A Segunda Parte, 

intitulada “O Método Jean Monnet: um Referente para Pensar a União Sul 

Americana”, procurou demonstrar que o referido método, que tornou possível a 

experiência da Comunidade Européia, igualmente, pode ser utilizado na América do 

Sul. A Terceira Parte, que recebeu o título “O Histórico da União dos Países Sul 
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Americanos”, trouxe o relato e a discussão das tentativas de projetos de união dos 

países do continente. Na Quarta Parte, com o título, “A União das Nações Sul 

Americanas: um Estudo a partir do Preâmbulo do Tratado da UNASUL”, tratou-se do 

amadurecimento das relações internacionais entre países do continente e do estudo 

da UNASUL, a partir do seu preâmbulo. 

Ante a tudo o que foi tratado no presente estudo, a título de 

considerações finais, deve-se ressaltar a experiência histórica comum dos povos e 

países sul americanos. Colonizados, principalmente por portugueses e espanhóis, 

sofreram matança desordenada de suas populações nativas, bem como tiveram 

imposto um modelo escravocrata e usurpador de qualquer riqueza existente em seus 

territórios. De um passado de desconstrução de seus valores os países sul 

americanos herdaram séculos de pobreza, de subdesenvolvimento e de falta de 

democracia. Para superar todas estas mazelas, trouxe-se a alternativa da união 

continental. 

A construção por meio do Direito Internacional, de uma Nação 

Sul Americana, demonstra ser a saída continental para alcançar a Democracia, a 

Cidadania, a Paz e os Direitos Humanos na região. Referido projeto pode pautar-se 

na experiência européia que utilizou a superação do conceito de soberania pelo 

Método Jean Monnet. A história da Europa foi, sempre, a história de massacres e de 

guerras, mas por esse método pôde superar seus conflitos e encontrar saídas de 

interesse comum. A América do Sul talvez possa superar suas mazelas, tais como 

pobreza, exclusão social, subdesenvolvimento (de certas regiões) e realizar 

potencialidades comuns: desenvolvimento sustentáve l, fortalecimento da 

Democracia e garantia dos Direitos Humanos. 

Assim, neste momento, apresentam-se as Hipóteses 

levantadas na Introdução desta Dissertação, além de mencionar se estas restaram 

confirmadas ou refutadas: 

Hipótese a) Há uma história comum que liga os atuais países 

da América do Sul? 

Como resposta ao presente questionamento pode-se afirmar 

que sim. Com exceção da República Cooperativista da Guiana, da República do 
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Suriname e da Guiana Francesa, todos os demais países do Continente Sul 

Americano falam português ou espanhol, fruto de uma colonização comum. A 

condição de ‘colônia’ em relação a Portugal e Espanha representou anos de 

subserviência, de imposição de sofrimento às suas populações e de arrebatamento 

de suas riquezas. 

Hipótese b) O que representou o contato do europeu com os 

nativos americanos e os africanos trazidos à América? 

Em resposta a esse problema é possível afirmar que tal contato 

fundou-se em uma suposta superioridade racial européia, na força da verdade 

religiosa e na doutrina da acumulação do capital, o que levou a imposição de 

severos sofrimentos aos povos conquistados, em especial, aos nativos americanos e 

africanos. 

Hipótese c) É possível um projeto de união dos países Sul 

Americanos? 

A resposta a essa questão é também afirmativa. O 

Bolivarianismo, a ALALC, o Pacto Andino, o MERCOSUL, a UNASUL, entre tantos 

outros, representam a tentativa continental de um projeto de união. 

Hipótese d) A Educação, a Democracia, os Direitos Humanos, 

a Cidadania e a Paz podem ser os motes de união do Continente? 

Pode-se afirmar que a Cidadania, a Democracia e os Direitos 

Humanos implicam uma Educação libertadora. Cabe, então, buscar-se um novo 

modelo de Educação. Esta deverá fundar-se nos valores da Solidariedade, da 

Fraternidade e da Paz tendo como pano de fundo o Estado Social e Democrático de 

Direito, que ampare os direitos fundamentais das pessoas e das comunidades 

nacionais e transnacionais. 

Hipótese e) O Método Jean Monnet, que tornou possível a 

União Européia, poderia servir de referente à união do Continente Sul Americano? 

A proposta de JEAN MONNET fundou-se na necessidade de 

superação das mágoas entre os países europeus e, acima de tudo, na idéia de que 



 107 

os motivos das disputas entre as nações deveriam, ao invés de provocar guerras, 

tornarem-se soluções comuns. Referido método supõe a descoberta conjunta de 

alternativas pacíficas para superação de problemas comuns, admitindo-se uma 

limitação na soberania dos Estados Nacionais e admissão de uma autoridade supra 

nacional. O que propôs MONNET, em ultima análise, é o que dispõe o tratado que 

deu vida à UNASUL. 

Problema f) Constitui a UNASUL o mais maduro dos projetos 

para a construção de uma Nação Sul Americana? 

A resposta à referida indagação é positiva na medida em que a 

UNASUL vem propor uma coesão de países que buscam superar suas mazelas de 

pobreza e atraso no desenvolvimento social, político e econômico. Mazelas estas 

que não seriam superadas simplesmente pelo livre comércio na região, mas pela 

implantação da Democracia, pelo asseguramento do respeito à dignidade da pessoa 

humana, pela preservação do meio ambiente, pelo investimento na infra-estrutura 

dos países que ligará os nacionais sul-americanos e criará uma nova identidade sul-

continental, uma nova Nação. 

Desta forma, como desfecho para o presente trabalho, pode-se 

dizer que o tema é bastante vasto e complexo, desdobrando-se em uma gama de 

variáveis, as quais, por razão da necessária objetividade indispensável ao trabalho, 

não puderam ser tratadas. Porém, de forma modesta, pretende o autor que este 

estudo contribua, de alguma forma, para com o debate acerca da união dos povos 

sul americanos, ressaltando que o que foi aqui tratado não esgota o tema, motivo 

pelo qual deve ser dada continuidade a esta pesquisa. 
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ANEXO - TRATADO CONSTITUTIVO DA UNASUL 

A República Argentina, a República da Bolívia, a República Federativa do Brasil, a 

República do Chile, a República da Colômbia, a República do Equador, a República 

Cooperativista da Guiana, a República do Paraguai, a República do Peru, a 

República do Suriname, a República Oriental do Uruguai e a República Bolivariana 

da Venezuela, 

PREÂMBULO 

APOIADAS na história compartilhada e solidária de nossas nações, multiétnicas, 

plurilíngües e multiculturais, que lutaram pela emancipação e unidade sul-

americanas, honrando o pensamento daqueles que forjaram nossa independência e 

liberdade em favor dessa união e da construção de um futuro comum; 

INSPIRADAS nas Declarações de Cusco (8 de dezembro de 2004), Brasília (30 de 

setembro de 2005) e Cochabamba (9 de dezembro de 2006); 

AFIRMANDO sua determinação de construir uma identidade e cidadania sul-

americanas e desenvolver um espaço regional integrado no âmbito político, 

econômico, social, cultural, ambiental, energético e de infra-estrutura, para contribuir 

para o fortalecimento da unidade da América Latina e Caribe; 

CONVENCIDAS de que a integração e a união sul-americanas são necessárias para 

avançar rumo ao desenvolvimento sustentável e o bem-estar de nossos povos, 

assim como para contribuir para resolver os problemas que ainda afetam a região, 

como a pobreza, a exclusão e a desigualdade social persistentes; 

SEGURAS de que a integração é um passo decisivo rumo ao fortalecimento do 

multilateralismo e à vigência do direito nas relações internacionais para alcançar um 

mundo multipolar, equilibrado e justo no qual prevaleça a igualdade soberana dos 

Estados e uma cultura de paz em um mundo livre de armas nucleares e de 

destruição em massa; 

RATIFICANDO que tanto a integração quanto a união sul-americanas fundam-se 

nos princípios basilares de: irrestrito respeito à soberania, integridade e 

inviolabilidade territorial dos Estados; autodeterminação dos povos; solidariedade; 

cooperação; paz; democracia, participação cidadã e pluralismo; direitos humanos 

universais, indivisíveis e interdependentes; redução das assimetrias e harmonia com 

a natureza para um desenvolvimento sustentável; 
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ENTENDENDO que a integração sul-americana deve ser alcançada através de um 

processo inovador, que inclua todas as conquistas e avanços obtidos pelo 

MERCOSUL e pela CAN, assim como a experiência de Chile, Guiana e Suriname, 

indo além da convergência desses processos; 

CONSCIENTES de que esse processo de construção da integração e da união sul-

americanas é ambicioso em seus objetivos estratégicos, que deverá ser flexível e 

gradual em sua implementação, assegurando que cada Estado assuma os 

compromissos segundo sua realidade; 

RATIFICANDO que a plena vigência das instituições democráticas e o respeito 

irrestrito aos direitos humanos são condições essenciais para a construção de um 

futuro comum de paz e prosperidade econômica e social e o desenvolvimento dos 

processos de integração entre os Estados Membros; 

 

ACORDAM: 

 

Artigo 1 

Constituição da UNASUL 

Os Estados Partes do presente Tratado decidem constituir a União de Nações Sul-

americanas (UNASUL) como uma organização dotada de personalidade jurídica 

internacional. 

 

Artigo 2 

Objetivo 

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

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

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

políticas sociais, a educação, a energia, a infra-estrutura, 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. 

 

Artigo 3 
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Objetivos Específicos 

A União de Nações Sul-americanas tem como objetivos específicos: 

a) o fortalecimento do diálogo político entre os Estados Membros que 

assegure um espaço de concertação para reforçar a integração sul-americana 

e a participação da UNASUL no cenário internacional; 

b) o desenvolvimento social e humano com eqüidade e inclusão para 

erradicar a pobreza e superar as desigualdades na região; 

c) a erradicação do analfabetismo, o acesso universal a uma educação de 

qualidade e o reconhecimento regional de estudos e títulos; 

d) a integração energética para o aproveitamento integral, sustentável e 

solidário dos recursos da região; 

e) o desenvolvimento de uma infra-estrutura para a interconexão da região e 

de nossos povos de acordo com critérios de desenvolvimento social e 

econômico sustentáveis; 

f) a integração financeira mediante a adoção de mecanismos compatíveis 

com as políticas econômicas e fiscais dos Estados Membros; 

g) a proteção da biodiversidade, dos recursos hídricos e dos ecossistemas, 

assim como a cooperação na prevenção das catástrofes e na luta contra as 

causas e os efeitos da mudança climática; 

h) o desenvolvimento de mecanismos concretos e efetivos para a superação 

das assimetrias, alcançando assim uma integração eqüitativa; 

i) a consolidação de uma identidade sul-americana através do 

reconhecimento progressivo de direitos a nacionais de um Estado Membro 

residentes em qualquer outro Estado Membro, com o objetivo de alcançar 

uma cidadania sul-americana; 

j) o acesso universal à seguridade social e aos serviços de saúde; 

k) a cooperação em matéria de migração, com enfoque integral e baseada no 

respeito irrestrito aos direitos humanos e trabalhistas para a regularização 

migratória e a harmonização de políticas; 

l) a cooperação econômica e comercial para avançar e consolidar um 

processo inovador, dinâmico, transparente, eqüitativo e equilibrado que 

contemple um acesso efetivo, promovendo o crescimento e o 

desenvolvimento econômico que supere as assimetrias mediante a 
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complementação das economias dos países da América do Sul, assim como 

a promoção do bem-estar de todos os setores da população e a redução da 

pobreza; 

m) a integração industrial e produtiva, com especial atenção às pequenas e 

médias empresas, cooperativas, redes e outras formas de organização 

produtiva; 

n) a definição e implementação de políticas e projetos comuns ou 

complementares de pesquisa, inovação, transferência e produção 

tecnológica, com vistas a incrementar a capacidade, a sustentabilidade e o 

desenvolvimento científico e tecnológico próprios; 

o) a promoção da diversidade cultural e das expressões da memória e dos 

conhecimentos e saberes dos povos da região, para o fortalecimento de suas 

identidades; 

p) a participação cidadã, por meio de mecanismos de interação e diálogo 

entre a UNASUL e os diversos atores sociais na formulação de políticas de 

integração sul-americana; 

q) a coordenação entre os organismos especializados dos Estados Membros, 

levando em conta as normas internacionais, para fortalecer a luta contra o 

terrorismo, a corrupção, o problema mundial das drogas, o tráfico de pessoas, 

o tráfico de armas pequenas e leves, o crime organizado transnacional e 

outras ameaças, assim como para promover o desarmamento, a não 

proliferação de armas nucleares e de destruição em massa e a deminagem; 

r) a promoção da cooperação entre as autoridades judiciais dos Estados 

Membros da UNASUL; 

s) o intercâmbio de informação e de experiências em matéria de defesa; 

t) a cooperação para o fortalecimento da segurança cidadã, e 

u) a cooperação setorial como um mecanismo de aprofundamento da 

integração sul-americana, mediante o intercâmbio de informação, 

experiências e capacitação. 

 

Artigo 4 

Órgãos 

Os órgãos da UNASUL são: 
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1. O Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo; 

2. O Conselho de Ministras e Ministros das Relações Exteriores; 

3. O Conselho de Delegadas e Delegados; 

4. A Secretaria Geral. 

 

Artigo 5 

Desenvolvimento da Institucionalidade 

Poderão ser convocadas e conformadas Reuniões Ministeriais Setoriais, Conselhos 

de nível Ministerial, Grupos de Trabalho e outras instâncias institucionais que sejam 

requeridas, de natureza permanente ou temporária, para dar cumprimento aos 

mandatos e recomendações dos órgãos competentes. Essas instâncias prestarão 

conta do desempenho de seus atos por meio do Conselho de Delegadas e 

Delegados, que o elevará ao Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo 

ou ao Conselho de Ministras e Ministros das Relações Exteriores, conforme o caso. 

Os acordos adotados pelas Reuniões Ministeriais Setoriais, Conselhos de nível 

Ministerial, Grupos de Trabalho e outras instâncias institucionais serão submetidos à 

consideração do órgão competente que os tenha criado ou convocado. 

O Conselho Energético Sul-americano, criado na Declaração de Margarita (17 de 

abril de 2007), é parte da UNASUL. 

 

Artigo 6 

O Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo 

O Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo é o órgão máximo da 

UNASUL. 

Suas atribuições são: 

a) estabelecer as diretrizes políticas, os planos de ação, os programas e os 

projetos do processo de integração sul-americana e decidir as prioridades 

para sua implementação; 

b) convocar Reuniões Ministeriais Setoriais e criar Conselhos de nível 

Ministerial; 

c) decidir sobre as propostas apresentadas pelo Conselho de Ministras e 

Ministros das Relações Exteriores; 
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d) adotar as diretrizes políticas para as relações com terceiros; 

As reuniões ordinárias do Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo 

terão periodicidade anual. A pedido de um Estado Membro poderão ser convocadas 

reuniões extraordinárias, através da Presidência Pro Tempore, com o consenso de 

todos os Estados Membros da UNASUL. 

 

Artigo 7 

A Presidência Pro Tempore 

A Presidência Pro Tempore da UNASUL será exercida sucessivamente por cada um 

dos Estados Membros, em ordem alfabética, por períodos anuais. 

Suas atribuições são: 

a) preparar, convocar e presidir as reuniões dos órgãos da UNASUL; 

 

b) apresentar para consideração do Conselho de Ministras e Ministros das 

Relações Exteriores e do Conselho de Delegadas e Delegados o Programa 

anual de atividades da UNASUL, com datas, sedes e agenda das reuniões de 

seus órgãos, em coordenação com a Secretaria Geral; 

c) representar a UNASUL em eventos internacionais, devendo a delegação 

ser previamente aprovada pelos Estados Membros; 

d) assumir compromissos e firmar Declarações com terceiros, com prévio 

consentimento dos órgãos correspondentes da UNASUL. 

 

Artigo 8 

O Conselho de Ministras e Ministros das Relações Exteriores 

O Conselho de Ministras e Ministros das Relações Exteriores tem as seguintes 

atribuições: 

a) adotar Resoluções para implementar as Decisões do Conselho de Chefas 

e Chefes de Estado e de Governo; 

b) propor projetos de Decisões e preparar as reuniões do Conselho de Chefas 

e Chefes de Estado e de Governo; 

c) coordenar posicionamentos em temas centrais da integração sul-

americana; 
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d) desenvolver e promover o diálogo político e a concertação sobre temas de 

interesse regional e internacional; 

e) realizar o seguimento e a avaliação do proceso de integração em seu 

conjunto; 

f) aprovar o Programa anual de atividades e o orçamento anual de 

funcionamento da UNASUL; 

g) aprovar o financiamento das iniciativas comuns da UNASUL; 

h) implementar as diretrizes políticas nas relações com terceiros; 

i) aprovar resoluções e regulamentos de caráter institucional ou sobre outros 

temas que sejam de sua competência; 

j) criar Grupos de Trabalho no marco das prioridades fixadas pelo Conselho 

de Chefas e Chefes de Estado e de Governo. 

As reuniões ordinárias do Conselho de Ministras e Ministros das Relações Exteriores 

terão periodicidade semestral, podendo a Presidência Pro Tempore convocar 

reuniões extraordinárias a pedido de metade dos Estados Membros. 

 

Artigo 9 

O Conselho de Delegadas e Delegados 

O Conselho de Delegadas e Delegados tem as seguintes atribuições: 

a) implementar, mediante a adoção das Disposições pertinentes, as Decisões 

do Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo e as Resoluções 

do Conselho de Ministras e Ministros das Relações Exteriores, com o apoio 

da Presidência Pro Tempore e da Secretaria Geral; 

b) preparar as reuniões do Conselho de Ministras e Ministros das Relações 

Exteriores; 

c) elaborar projetos de Decisões, Resoluções e Regulamentos para a 

consideração do Conselho de Ministras e Ministros das Relações Exteriores; 

d) compatibilizar e coordenar as iniciativas da UNASUL com outros processos 

de integração regional e sub-regional vigentes, com a finalidade de promover 

a complementaridade de esforços; 

e) conformar, coordenar e dar seguimento aos Grupos de Trabalho; 

f) dar seguimento ao diálogo político e à concertação sobre temas de 

interesse regional e internacional; 
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g) promover os espaços de diálogo que favoreçam a participação cidadã no 

processo de integração sul-americana; 

h) propor ao Conselho de Ministras e Ministros das Relações Exteriores o 

projeto de orçamento ordinário anual de funcionamento para sua 

consideração e aprovação. 

O Conselho de Delegadas e Delegados é formado por uma ou um representante 

acreditado(a) por cada Estado Membro. Reúne-se com periodicidade 

preferencialmente bimestral, no território do Estado que exerce a Presidência Pro 

Tempore ou outro lugar que se acorde. 

 

Artigo 10 

A Secretaria Geral 

A Secretaria Geral é o órgão que, sob a condução do Secretário Geral, executa os 

mandatos que lhe conferem os órgãos da UNASUL e exerce sua representação por 

delegação expressa dos mesmos. Tem sua sede em Quito, Equador. 

Suas atribuições são: 

a) apoiar o Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo, o 

Conselho de Ministras e Ministros das Relações Exteriores, o Conselho de 

Delegadas e Delegados e a Presidência Pro Tempore no cumprimento de 

suas funções; 

b) propor iniciativas e efetuar o seguimento das diretrizes dos órgãos da 

UNASUL; 

c) participar com direito a voz e exercer a função de secretaria nas reuniões 

dos órgãos da UNASUL; 

d) preparar e apresentar a Memória Anual e os informes respectivos aos 

órgãos correspondentes da UNASUL; 

e) servir como depositário dos Acordos no âmbito da UNASUL e disponibilizar 

sua publicação correspondente; 

f) preparar o projeto de orçamento anual para a consideração do Conselho de 

Delegadas e Delegados e adotar as medidas necessárias para sua boa 

gestão e execução; 
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g) preparar os projetos de Regulamento para o funcionamento da Secretaria 

Geral e submetê-los à consideração e aprovação dos órgãos 

correspondentes; 

h) coordenar-se com outras entidades de integração e cooperação latino-

americanas e caribenhas para o desenvolvimento das atividades que lhe 

encomendem os órgãos da UNASUL; 

i) celebrar, de acordo com os regulamentos, todos os atos jurídicos 

necessários para a boa administração e gestão da Secretaria Geral. 

O Secretário Geral será designado pelo Conselho de Chefas e Chefes de Estado e 

de Governo com base em proposta do Conselho de Ministras e Ministros das 

Relações Exteriores, por um período de dois anos, renovável apenas uma vez. O 

Secretário Geral não poderá ser sucedido por uma pessoa da mesma nacionalidade. 

Durante o exercício de suas funções, o Secretário Geral e os funcionários da 

Secretaria terão dedicação exclusiva, não solicitarão nem receberão instruções de 

nenhum Governo, nem de entidade alheia à UNASUL, e se absterão de atuar de 

forma incompatível com sua condição de funcionários internacionais responsáveis 

unicamente perante esta organização internacional. 

O Secretário Geral exerce a representação legal da Secretaria Geral. 

Na seleção dos funcionários da Secretaria Geral será garantida uma representação 

eqüitativa entre os Estados Membros, levando-se em conta, na medida do possível, 

critérios de gênero, de idiomas, étnicos e outros. 

 

Artigo 11 

Fontes Jurídicas 

As fontes jurídicas da UNASUL são as seguintes: 

1. O Tratado Constitutivo da UNASUL e os demais instrumentos adicionais; 

2. Os Acordos que celebrem os Estados Membros da UNASUL com base nos 

instrumentos mencionados no parágrafo precedente; 

3. As Decisões do Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo; 

4. As Resoluções do Conselho de Ministras e Ministros das Relações Exteriores, 

e 

5. As Disposições do Conselho de Delegadas e Delegados. 
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Artigo 12 

Aprovação da Normativa 

Toda a normativa da UNASUL será adotada por consenso. 

As Decisões do Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo, as 

Resoluções do Conselho de Ministras e Ministros das Relações Exteriores e as 

Disposições do Conselho de Delegadas e Delegados poderão ser adotadas estando 

presentes ao menos três quartos (3/4) dos Estados Membros. 

As Decisões do Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo e as 

Resoluções do Conselho de Ministras e Ministros das Relações Exteriores 

acordadas sem a presença de todos os Estados Membros deverão ser objeto de 

consultas do Secretário Geral dirigidas aos Estados ausentes, que deverão 

pronunciar-se em um prazo máximo de trinta (30) dias corridos, a contar do 

recebimento do documento no idioma correspondente. No caso do Conselho de 

Delegadas e Delegados, esse prazo será de quinze (15) dias. 

Os Grupos de Trabalho poderão realizar sessão e apresentar propostas sempre que 

o quorum das reuniões seja de metade mais um dos Estados Membros. 

Os atos normativos emanados dos órgãos da UNASUL serão obrigatórios para os 

Estados Membros uma vez que tenham sido incorporados no ordenamento jurídico 

de cada um deles, de acordo com seus respectivos procedimentos internos. 

 

Artigo 13 

Adoção de Políticas e Criação de Instituições, Organizações e Programas 

Um ou mais Estados Membros poderão submeter à consideração do Conselho de 

Delegadas e Delegados propostas de adoção de políticas e de criação de 

instituições, organizações ou programas comuns para serem adotados por 

consenso, com base em critérios flexíveis e graduais de implementação, segundo os 

objetivos da UNASUL e o disposto nos Artigos 5 e 12 do presente Tratado. 

No caso de programas, instituições ou organizações em que participem Estados 

Membros antes da entrada em vigor deste Tratado, poderão ser considerados como 

programas, instituições ou organizações da UNASUL de acordo com os 

procedimentos assinalados neste artigo e em consonância com os objetivos deste 

Tratado. 
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As propostas serão apresentadas ao Conselho de Delegadas e Delegados. Uma vez 

aprovadas por consenso, serão remetidas ao Conselho de Ministras e Ministros das 

Relações Exteriores e, subseqüentemente, ao Conselho de Chefas e Chefes de 

Estado e de Governo, para aprovação por consenso. Quando uma proposta não for 

objeto de consenso, a mesma só poderá ser novamente submetida ao Conselho de 

Delegadas e Delegados seis meses após sua última inclusão na agenda. 

Aprovada uma proposta pela instância máxima da UNASUL, três ou mais Estados 

Membros poderão iniciar seu desenvolvimento, sempre e quando se assegurem 

tanto a possibilidade de incorporação de outros Estados Membros, quanto a 

informação periódica sobre seus avanços ao Conselho de Delegadas e Delegados. 

Qualquer Estado Membro poderá eximir-se de aplicar total ou parcialmente uma 

política aprovada, seja por tempo definido ou indefinido, sem que isso impeça sua 

posterior incorporação total ou parcial àquela política. No caso das instituições, 

organizações ou programas que sejam criados, qualquer dos Estados Membros 

poderá participar como observador ou eximir-se total ou parcialmente de participar 

por tempo definido ou indefinido. 

A adoção de políticas e a criação de instituições, organizações e programas será 

regulamentada pelo Conselho de Ministras e Ministros das Relações Exteriores, com 

base em proposta do Conselho de Delegadas e Delegados. 

 

Artigo 14 

Diálogo Político 

A concertação política entre os Estados Membros da UNASUL será um fator de 

harmonia e respeito mútuo que afiance a estabilidade regional e sustente a 

preservação dos valores democráticos e a promoção dos direitos humanos. 

Os Estados Membros reforçarão a prática de construção de consensos no que se 

refere aos temas centrais da agenda internacional e promoverão iniciativas que 

afirmem a identidade da região como um fator dinâmico nas relações internacionais. 

 

Artigo 15 

Relações com Terceiros 

A UNASUL promoverá iniciativas de diálogo sobre temas de interesse regional ou 

internacional e buscará consolidar mecanismos de cooperação com outros grupos 
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regionais, Estados e outras entidades com personalidade jurídica internacional, 

priorizando projetos nas áreas de energia, financiamento, infra-estrutura, políticas 

sociais, educação e outras a serem definidas. 

O Conselho de Delegadas e Delegados é o responsável por dar seguimento às 

atividades de implementação com o apoio da Presidência Pro Tempore e da 

Secretaria Geral. Com o propósito de assegurar adequada coordenação, o Conselho 

de Delegadas e Delegados deverá conhecer e considerar expressamente as 

posições que sustentará a UNASUL em seu relacionamento com terceiros. 

 

Artigo 16 

Financiamento 

O Conselho de Delegadas e Delegados proporá ao Conselho de Ministras e 

Ministros das Relações Exteriores, para consideração e aprovação, o Projeto de 

Orçamento ordinário anual de funcionamento da Secretaria Geral. 

O financiamento do orçamento ordinário de funcionamento da Secretaria Geral será 

realizado com base em cotas diferenciadas dos Estados Membros a serem 

determinadas por Resolução do Conselho de Ministras e Ministros das Relações 

Exteriores, por proposta do Conselho de Delegadas e Delegados, levando em conta 

a capacidade econômica dos Estados Membros, a responsabilidade comum e o 

princípio da eqüidade. 

 

Artigo 17 

Parlamento 

A formação de um Parlamento Sul-americano com sede na cidade de Cochabamba, 

Bolívia, será matéria de um Protocolo Adicional ao presente Tratado. 

 

Artigo 18 

Participação Cidadã 

Será promovida a participação plena da cidadania no processo de integração e 

união sul-americanas, por meio do diálogo e da interação ampla, democrática, 

transparente, pluralista, diversa e independente com os diversos atores sociais, 

estabelecendo canais efetivos de informação, consulta e seguimento nas diferentes 

instâncias da UNASUL. 
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Os Estados Membros e os órgãos da UNASUL gerarão mecanismos e espaços 

inovadores que incentivem a discussão dos diferentes temas, garantindo que as 

propostas que tenham sido apresentadas pela cidadania recebam adequada 

consideração e resposta. 

 

Artigo 19 

Estados Associados 

Os demais Estados da América Latina e do Caribe que solicitem sua participação 

como Estados Associados da UNASUL poderão ser admitidos com a aprovação do 

Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo. 

Os direitos e obrigações dos Estados Associados serão objeto de regulamentação 

por parte do Conselho de Ministras e Ministros das Relações Exteriores. 

 

Artigo 20 

Adesão de Novos Membros 

A partir do quinto ano da entrada em vigor do presente Tratado e levando em conta 

o propósito de fortalecer a unidade da América Latina e do Caribe, o Conselho de 

Chefas e Chefes de Estado e de Governo poderá examinar solicitações de adesão 

como Estados Membros por parte de Estados Associados que tenhan esse status 

por quatro (4) anos, mediante recomendação por consenso do Conselho de 

Ministras e Ministros das Relações Exteriores. Os respectivos Protocolos de Adesão 

entrarão em vigor aos 30 dias da data em que se complete seu processo de 

ratificação por todos os Estados Membros e  o Estado Aderente. 

 

Artigo 21 

Solução de Controvérsias 

As controvérsias que puderem surgir entre Estados Partes a respeito da 

interpretação ou aplicação das disposições do presente Tratado Constitutivo serão 

resolvidas mediante negociações diretas. 

Em caso de não se alcançar uma solução mediante a negociação direta, os referidos 

Estados Membros submeterão a controvérsia à consideração do Conselho de 

Delegadas e Delegados, o qual, dentro de 60 dias de seu recebimento, formulará as 

recomendações pertinentes para sua solução. 
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No caso de não se alcançar uma solução, essa instância elevará a controvérsia ao 

Conselho de Ministras e Ministros das Relações Exteriores, para consideração em 

sua próxima reunião. 

 

Artigo 22 

Imunidades e Privilégios 

A UNASUL gozará, no território de cada um dos Estados Membros, dos privilégios e 

imunidades necessários para a realização de seus propósitos. 

Os representantes dos Estados Membros e os funcionários internacionais da 

UNASUL igualmente gozarão dos privilégios e imunidades necessários para 

desempenhar com independência suas funções relacionadas a este Tratado. 

A UNASUL celebrará com a República do Equador o correspondente Acordo de 

Sede, que estabelecerá os privilégios e imunidades específicos. 

 

Artigo 23 

Idiomas 

Os idiomas oficiais da União de Nações Sul-americanas serão o português, o 

castelhano, o inglês e o neerlandês. 

 

Artigo 24 

Duração e Denúncia 

O presente Tratado Constitutivo terá duração indefinida. Poderá ser denunciado por 

qualquer dos Estados Membros mediante notificação escrita ao Depositário, que 

comunicará a denúncia aos demais Estados Membros. 

A denúncia surtirá efeito uma vez transcorrido o prazo de seis (6) meses da data em 

que a notificação tenha sido recebida pelo Depositário. 

A notificação de denúncia não eximirá o Estado Membro da obrigação de pagar as 

contribuições ordinárias que estiveram pendentes. 

 

Artigo 25 

Emendas 
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Qualquer Estado Membro poderá propor emendas ao presente Tratado Constitutivo. 

As propostas de emenda serão comunicadas à Secretaria Peral, que as notificará 

aos Estados Membros para sua consideração pelos órgãos da UNASUL. 

As emendas aprovadas pelo Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo 

seguirão o procedimento estabelecido no artigo 26 para sua posterior entrada em 

vigor. 

 

Artigo 26 

Entrada em Vigor 

O presente Tratado Constitutivo da União de Nações Sul-americanas entrará em 

vigor trinta dias após a data de recepção do nono (9º) instrumento de ratificação. 

Os instrumentos de ratificação serão depositados perante o Governo da República 

do Equador, que comunicará a data de depósito aos demais Estados Membros, 

assim como a data de entrada em vigor do presente Tratado Constitutivo. 

Para o Estado Membro que ratifique o Tratado Constitutivo após haver sido 

depositado o nono instrumento de ratificação, o mesmo entrará em vigor trinta dias 

após a data em que esse Estado Membro tenha depositado seu instrumento de 

ratificação. 

 

Artigo 27 

Registro 

O presente Tratado Constitutivo e suas emendas serão registrados perante a 

Secretaria da Organização das Nações Unidas. 

 

Artigo Transitório 

As Partes acordam designar uma Comissão Especial, que será coordenada pelo 

Conselho de Delegadas e Delegados e será integrada por representantes dos 

Parlamentos Nacionais, Sub-regionais e Regionais com o objetivo de elaborar um 

Projeto de Protocolo Adicional que será considerado na IV Cúpula de Chefas e 

Chefes de Estado e de Governo. Essa Comissão se reunirá na cidade de 

Cochabamba. Esse Protocolo Adicional estabelecerá a composição, as atribuições e 

o funcionamento do Parlamento Sul-americano. 
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Feito em Brasília, República Federativa do Brasil, no dia 23 de maio de 2008, em 

originais nos idiomas português, castelhano, inglês e neerlandês, sendo os quatro 

textos igualmente autênticos. 


