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RESUMO 

Embora seja um lugar-comum falar-se em “identidade latino-americana”, poucas pesquisas 

políticas foram feitas no sentido de medir essa identidade, entender seu conteúdo e investigar 

seu papel na construção da região. Particularmente, estudos sobre a integração regional na 

América Latina ou do Sul tendem a negligenciar discursos identitários e sua relação com 

questões de poder e interesses. Partindo de perspectiva discursiva do estudo identitário, o 

presente trabalho busca demonstrar como a construção social da integração da América do Sul 

se dá através de práticas comunicativas voltadas para forjar uma identidade regional. 

Utilizando-se de método discursivo quali-quantitativo, a pesquisa examina discursos de chefes 

de Estado e ministros das Relações Exteriores sul-americanos no quadro de 

institucionalização da União das Nações Sul-Americanas (UNASUL), bem como as normas 

que regem a organização. A hipótese testada é que os líderes nacionais proativamente 

promovem processos discursivos de identificação social na construção da UNASUL, embora 

as narrativas identitárias variem entre os países segundo os valores aos quais são relacionadas. 

A pesquisa procura assim mover-se para além de um entendimento do discurso identitário 

como a mera expressão de interesses exógenos, dentro de um marco teórico construtivista e 

neo-institucionalista discursivo. Nesse contexto, empenha-se em mapear os discursos da 

integração regional sul-americana desde 2000, identificar o uso de construções identitárias 

alternativas (“latino-americana” e “sul-americana”), observar a que símbolos e valores essas 

identidades coletivas são associadas e como se relacionam com as nacionais, e finalmente 

analisar como essas construções se inserem no contexto institucional da Unasul. As 

conclusões apontam para a consideração da Unasul como uma formação discursiva de 

mediação entre o discurso sul-americanista em comum e o discurso baseado nos interesses 

nacionais. 

Palavras-chave: Unasul; identidade social; identidade sul-americana; neo-institucionalismo 

discursivo; construtivismo social; integração regional. 
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ABSTRACT 

While there is a commonplace to talk about “Latin-American identity”, few political 

researches have been done on measuring that identity, understanding its content, and 

investigating its role on the construction of the region. Particularly, regional integration 

studies on Latin or South America almost neglect discourses of identity and associated issues 

of power and interests. Proposing a discursive approach to studying identity, this work seeks 

to demonstrate how the social construction of South-American integration occurs through 

communicative practices willing to forge a regional identity. Using a quali-quantitative 

discursive method, the research scrutinizes the speeches of heads of state and foreign 

ministers of South-America in the context of formation and institutionalization of UNASUR 

(Union of South-American Nations), as well as the norms ruling the organization. The 

hypothesis tested is that national leaders proactively promote discursive processes of social 

identification in the institutional construction of UNASUR, though identity narratives vary 

among countries accordingly to the values they are related to. The paper attempts therefore to 

move beyond an understanding of identity discourse as simply the linguistic expression of 

exogenous interest, whithin the theoretical framework of constructivism and discursive 

institutionalism, through an effort first to map the range of discourses of regional integration 

in South-America since 2000, identifying the use of competing identity constructions 

(“American”, “Latin-American” or “South-American”), observing to which symbols and 

values those collective identities have been connected and how they relate to national 

identities, and finally to analyze how those constructions operate in UNASUR‟s institutional 

context. Conclusions point at understanding UNASUR as a discursive formation of mediation 

between a common South-American discourse and national interest based discourses.  

Key-words: Unasur; social identity; South-american identity; discursive institutionalism; 

social constructivism; regional integration.  
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1 INTRODUÇÃO  

 A União de Nações Sul-Americanas (Unasul) desenha-se nos últimos anos como novo 

nível de integração regional na América do Sul, somando-se ao Mercado Comum do Sul 

(Mercosul), à Comunidade Andina (CAN) e à Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa 

América (ALBA) – sem contar as várias iniciativas de cooperação bilaterais no interior do 

subcontinente e multilaterais compreendendo outros países da América, como a Associação 

Latino-Americana de Integração (ALADI), a Organização de Estados Americanos (OEA) e a 

recente Comunidade dos Estados Latinoamericanos e Caribenhos (CELAC). No jardim de 

veredas que se bifurcam do multilateralismo sul-americano, a Unasul é criada com amplos 

objetivos políticos, sociais, econômicos, securitários e de infraestrutura, visando a 

convergência gradual das demais iniciativas de integração na região como meio de alcançar 

“um futuro comum de paz e prosperidade econômica e social” (Tratado Constitutivo da 

Unasul, 2008, preâmbulo). 

As origens da Unasul remontam à Primeira Reunião de Presidentes da República da 

América do Sul, a qual se dá em Brasília, em 31 de agosto e 1 de setembro de 2000, a convite 

do presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso. Nela, discute-se como organizar a 

convivência cooperativa e coordenada entre os Estados nos setores de comércio, 

infraestrutura, luta contra drogas ilícitas, informação e tecnologia; objetivo oriundo da 

“convicção de que a contiguidade geográfica e a comunidade de valores levam à necessidade 

de uma agenda comum de oportunidades e desafios específicos” (Comunicado de Brasília, 1 

set. 2000, parágrafo 2º). Os mesmos fins e princípios são reiterados no Consenso de Guaiaquil 

sobre Integração, Segurança e Infraestrutura para o Desenvolvimento, resultado da Segunda 

Reunião de Presidentes da América do Sul (Guaiaquil, 26 e 27 de julho de 2002) e que 

confere especial ênfase para o plano de ação da IIRSA – Iniciativa para a Integração da 

Infraestrutura Regional Sul-americana. 

É na Terceira Reunião dos Presidentes do subcontinente, realizada entre 07 e 09 de 

dezembro de 2004 na cidade de Cusco, em que se decide criar a Comunidade Sul-Americana 

de Nações (CASA), reforçando a pretensão de formar um bloco econômico entre os doze 

países: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, 

Venezuela, Guiana e Suriname. Conforme dispõe a Declaração de Cusco (8 dez. 2004) em seu 

item 1, a Comunidade estaria fundada sobre “uma identidade sul-americana compartilhada e 

valores comuns”, voltada para o desenvolvimento sustentável dos povos e o desenvolvimento 
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da integração física. O primeiro objetivo seria atingido por meio do aprofundamento da 

convergência entre o Mercosul, a Comunidade Andina de Nações e o Chile, bem como de sua 

evolução a fases superiores de integração econômica, social e institucional; o segundo seria 

buscado inicialmente através da efetivação da Agenda de Implementação Consensual 2005-

2010, programa focado em 31 projetos de integração física da América do Sul dentro do 

contexto da IIRSA. 

Em 2007, os representantes dos Estados-membros da Comunidade de Nações Sul-

Americanas, após sugestão da Venezuela, decidem mudar sua epígrafe para União de Nações 

Sul-Americanas (Unasul), assinando no ano seguinte o seu Tratado Constitutivo – o qual tem 

a ratificação completada por seus participantes em agosto de 2011. Entretanto, os lentos 

avanços das demais experiências de integração sul-americanas, bem como fatores 

relacionados à grande amplitude dos objetivos da Unasul, levantam hesitações quanto à sua 

capacidade de constituir-se institucionalmente com eficácia real, para além do discurso. 

Andres Malamud, ao analisar a evolução do Mercosul em seus quinze anos de 

existência, problematiza o aumento da retórica dos políticos em contraponto ao declínio das 

implementações políticas no bloco. Após examinar o conteúdo textual de alguns tratados e 

pronunciamentos de líderes, o autor observa que 

Cognitive dissonance may be a common dysfunction in large processes of regional 

integration, as the current attempt to constitutionalize the EU shows. In Latin 

America, however, the phenomenon is reinforced by a historical propensity towards 

magical realism and high rhetoric (2005, p.434)
1
.  

Este realismo mágico ao qual se refere Malamud, esta característica propensão a 

envolver discursos políticos e instrumentos normativos com uma retórica marcante e uma 

forte simbologia também é por alguns identificada na construção da Unasul (MALAMUD, C., 

2008), na qual se destacam a reapropriação simbólica de Simón Bolívar e a utilização de 

elementos discursivos que remetem a um destino comum. Para Paulo Roberto de Almeida, 

A despeito da retórica integracionista das reuniões presidenciais nos últimos dez 

anos – grosso modo, desde o primeiro encontro de chefes de Estado e de governo 

realizado em Brasília em 2000 – não existe o mínimo sinal prático de que os países 

possuam visões convergentes, e menos ainda coincidentes, sobre a integração. Isso 

não se dá apenas porque os governos divergem entre si quanto às prioridades de 

todos e cada um no que respeita ao processo de integração; cabe também registrar 

que o documento central desse processo, o tratado constitutivo da Unasul, é 

                                                           
1
 “Dissonância cognitiva pode ser uma disfunção comum em processos amplos de integração regional, como 

mostra a atual tentativa de constitucionalizar a União Europeia. Na América Latina, no entanto, o fenômeno é 

reforçado por uma propensão histórica ao realismo mágico e à alta retórica” (tradução da autora). 
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inacreditavelmente vago e impreciso quanto aos mecanismos, modalidades e 

objetivos concretos – ou seja, metas e prazos – pelos quais essa integração deveria 

ser implementada, a começar pela sua total falta de conteúdo quanto aos 

componentes econômicos e comerciais desse processo. Raramente se assistiu a 

tamanho esforço de reuniões de cúpula em torno de objetivos tão carentes de 

conteúdo quanto os da Unasul, a ponto de se poder afirmar, como na frase clássica, 

que a montanha pariu um rato (2010, p.10). 

Entretanto, ainda que se assuma que o corpo discursivo mencionado revela 

características do realismo mágico, escola literária latino-americana marcada pela 

normalização do fantástico e estrutura temporal cíclica de modo a trazer o passado ao presente 

(JOZEF, 2005), ele não é, porém, indiferente à política. Ao contrário, assume especial 

importância na análise da construção social da região sul-americana.  

Para além dos limites topográficos, uma região é forjada pelos vínculos que os 

indivíduos desenvolvem com um determinado território, o que deriva de uma história coletiva 

mas também de interações presentes, inclusive por meio de instituições. Estas instituições 

prescrevem normas de comportamento e regulam atividades, bem como frame the discourse
2
 

(SCHMIDT, 2008, p.314): definem os contextos dentro dos quais repertórios de ideias e 

interações discursivas mais ou menos aceitáveis se desenvolverão. No caso de uma 

organização incipiente como a Unasul, voltar-se para seus discursos de institucionalização 

pode ser de especial valia para entender-se seus objetivos, pontos focais de cooperação e 

conflitos teleológicos. 

 Nesse contexto, o presente trabalho propõe-se a, partindo de discursos concernentes ao 

contexto de construção da Unasul, discutir o papel das identidades na constituição da ação 

política e, particularmente, em processos de legitimação institucional. Considerando-se a 

dinâmica histórica de construção e reconstrução de interesses e valores políticos, busca-se 

analisar se a ideia de identidade coletiva sul-americana constituiria um ponto focal destinado a 

sustentar o arranjo cooperativo na América do Sul. Para tanto, toma-se o discurso como 

dimensão em que essas ideias e valores são trocados e expostos ao público.  

 Portanto, centrando-se no caso da Unasul, investiga-se como a identidade sul-

americana é construída ou reproduzida por diferentes atores estatais, empregando estratégias 

discursivas diversas para estabelecer uma identidade coerente com interesses e objetivos 

particulares. Essas estratégias fazem uso de símbolos sul-americanos, memórias históricas e 

                                                           
2
 “enquadram o discurso” (tradução da autora). 
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valores culturais e políticos, os quais são aqui analisados em sua relação com as distintas 

percepções da integração regional. 

 As políticas neoliberais implementadas durante a década de 1990 em adesão ao 

Consenso de Washington e a posterior ascensão ao poder de lideranças de esquerda (em 

plurais vertentes) contestando a ordem liberal podem gerar a impressão de que a região se 

caracteriza pela homogeneidade de processos e interesses – e, consequentemente, por uma 

mesma visão de integração. Com o objetivo de observar se há uma ideia coerente e 

homogênea de América do Sul ou se, ao contrário, podem-se identificar diferentes narrativas 

relacionadas à identidade sul-americana
3
, a pesquisa examina como as identidades regionais 

são ligadas aos interesses nacionais e a que valores estão discursivamente relacionadas.  

 A análise se centra, assim, na identidade sul-americana conforme concebida pelos 

líderes políticos: frisa-se o movimento elite-massa, as construções identitárias realizadas pelas 

elites políticas e expressas em seus discursos públicos.
 
Parte-se de um ponto de vista 

construtivista segundo o qual identidades e interesses são construídos a partir de ideias 

compartilhadas, e não dados da natureza (WENDT, 1999), e foca-se a atuação das elites como 

agentes de empreendedorismo institucional (PHILLIPS e HARDY, 2002) por meio de 

atividades discursivas específicas.  

No quadro de uma definição mínima de elite como “os que tomam as decisões de 

importância a serem tomadas” (MILLS, 1981, p.30), isto é, decisões de amplas e 

significativas consequências, centra-se aqui no grupo político, mais especificamente, em seus 

membros diretamente envolvidos na condução da política externa: os chefes de Estado e 

governo e ministros das relações exteriores. Presidentes da república são atores maiores no 

discurso político de um país não apenas dada a amplitude das consequências de suas ações, 

mas também porque, ao contrário de outras elites (comunidades epistêmicas, militares, 

industriais), são sujeitos à accountability do eleitorado e devem justificar seus atos e decisões 

(ANDERSON, 2008). Além disso, como explica Danese: 

A diplomacia de chefes de Estado e de governo é marca da diplomacia 

contemporânea, queira-se ou não. Mesmo sofrendo indizíveis abusos, é ela quem 

consegue alavancar iniciativas externas ou mobilizar a burocracia interna [...]. Além 

disso, é a diplomacia de chefes de Estado e governo que consegue dar protagonismo 

ou liderança a um país na sua ação externa em sentido amplo (2009, p.142). 

                                                           
3
 No que Mace (1988) destaca como tensão histórica entre visões de Bolívar e Monroe de integração sul-

americana; e Rocha Valencia (2009) distingue entre projetos de esquerdas moderadas transformadoras, 

reformadoras e modernizadoras. 
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 Não se pretende com isso sugerir que as mencionadas elites seriam o impulso 

histórico definitivo para formação da identidade sul-americana, especialmente em se partindo 

de uma ontologia construtivista que leva em conta os processos sociais de interação e suas 

múltiplas redes de construção de liames de identificação. O objetivo da pesquisa realizada, 

contudo, não é buscar uma demonstração empírica da identidade sul-americana, ou efetuar um 

mapeamento de suas manifestações sociais e observar os nexos entre elas, mas examinar 

como líderes nacionais utilizam de argumentos identitários na formação institucional da 

Unasul. 

 Desta forma, adota-se uma perspectiva neoinstitucionalista discursiva, 

fundamentando-se no princípio de levar ideias e discursos a sério ao mesmo tempo em que se 

os observa dentro de um contexto institucional. Como coloca Kurki, “because meanings, 

ideas and beliefs give people reasons for acting, they form a crucial part of any causal 

explanation of the social world”
4
 (2008, p. 206). Aliando-se à perspectiva construtivista, 

parte-se da premissa de que “social reality is produced and made real through discourses, 

and social interactions cannot be fully understood without reference to the discourses that 

give them meaning
5
” (PHILLIPS e HARDY, 2002, p.3). 

Discursos são aqui considerados, desta forma, como algo além da mera expressão 

linguística de interesses exógenos: constituem “[...] an interrelated set of texts, and the 

practices of their production, dissemination, and reception, that brings an object into being
6
” 

(PARKER, 1992, apud PHILLIPS e HARDY, 2002, p.3). Compreendem texto e contexto, 

conteúdo substantivo de ideias e seus processos interativos de comunicação, estrutura textual 

e agentes discursivos intencionados. Portanto, o discurso analisado contextualmente, levando-

se em conta como, para quem e onde as ideias são projetadas, constitui um eficaz instrumento 

para examinar-se como interesses e ideias se relacionam nas interações políticas. 

Em suma, em um quadro de análise neoinstitucionalista discursivo com base no 

construtivismo social, a hipótese aqui trabalhada é a de que líderes nacionais proativamente 

promovem processos discursivos de identificação social na construção institucional da 

                                                           
4
 “porque significados, ideias e crenças dão às pessoas razões para agir, eles formam uma parte crucial de 

qualquer explicação causal do mundo social” (tradução da autora). 
5
 “a realidade social é produzida e tornada real através de discursos, e as interações sociais não podem ser 

completamente entendidas sem fazer referência aos discursos que lhes dão significado” (tradução da autora). 
6
 “[...] um conjunto inter-relacionado de textos, e as práticas de sua produção,disseminação e recepção que dão a 

luz a um objeto” (tradução da autora). 
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Unasul, mas que as narrativas identitárias diferem entre os países de acordo com os valores a 

que são relacionadas, em consonância com interesses e identidades nacionais.  

Para explorá-la, o trabalho se estrutura em quatro partes: primeiramente, se apresenta o 

objeto do estudo, traçando-se linhas gerais sobre a evolução e o quadro institucional da 

Unasul e desenhando um panorama geral das percepções regionais dos países que a 

compõem, inserindo-os para tanto dentro do contexto de iniciativas de integração sub-

regionais em que se engajam. Em seguida, discute-se o conceito de identidade sob uma 

perspectiva sócio-política, priorizando seu desenvolvimento em comunidades políticas, em 

particular as transnacionais: observa-se o caso da União Europeia, bem como verifica-se quais 

bases histórico-culturais e sociais poderiam fundamentar uma identidade social sul ou latino-

americana. Passa-se então, no capítulo quatro, à abordagem dos marcos teóricos em que se 

fundamenta a pesquisa, o construtivismo e o neoinstitucionalismo discursivo, enfatizando a 

ótica que fornecem para a questão identitária. Por último, realiza-se a análise empírica dos 

discursos selecionados e se avançam as considerações finais e conclusões pertinentes. 
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2 A UNASUL NO QUADRO DE INTEGRAÇÕES SUL-AMERICANAS: UM JARDIM DE VEREDAS QUE 

SE BIFURCAM 

A Unasul se situa no interior do quadro da ALADI, Associação Latino-Americana de 

Integração, fundada em 1980 mas cujas origens remontam à Associação Latino-Americana de 

Livre Comércio (ALALC), formada em 1960 por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, 

México, Chile e Peru. Constituída pelos membros do Mercosul, CAN, Chile, Venezuela, 

México e Cuba, a ALADI tem a integração econômica como foco e a constituição de um 

mercado comum como meta final, mas permite acordos sub-regionais dentro de seus quadros. 

Não obstante, sua atuação efetiva não vem transcendendo o papel de “„guarda-chuva‟ 

institucional e normativo da integração regional”  (ALADI, sítio institucional, 2012).  

A América Latina também é palco da CELAC, Comunidade dos Estados Latino-

Americanos e Caribenhos, concebida em fevereiro de 2010 como organização de 

convergência entre o Grupo do Rio
7
 e a Cúpula da América Latina e do Caribe sobre 

Integração e Desenvolvimento
8
 (CALC). Ainda de caráter incipiente, tendo se reunido em 

apenas uma Cúpula (02 e 03 dez. 2011), a CELAC surge como ampliação do diálogo político 

e dos projetos de cooperação na América Latina e Caribe, sendo formada pelos 33 países da 

região
9
.  

Embora reconheça tais instâncias de integração latino-americanas e tenha o objetivo de 

para elas contribuir, a Unasul reduz o âmbito regional do latino ao sul-americano respondendo 

a anseios operacionais e de autonomia, já que a maioria dos países da América Central, 

inclusive o México, possuem nas relações com os Estados Unidos o norte primordial de suas 

políticas exteriores (AMORIM, 2009). Nesse sentido, a Unasul evolui sobre as bases de uma 

estrutura institucional que, embora simples e de natureza intergovernamental, vem 

impulsionando a cooperação entre os países em determinadas áreas específicas. 

 

 

                                                           
7
 Mecanismo de concertação política criado em 1986, funcionando por meio de cúpulas anuais. Formado pelos 

países da América do Sul, América Central, Cuba, Costa Rica e República Dominicana. 
8
 Mecanismo de concertação econômica criado em 2008, funcionando por meio de cúpulas anuais. 

9
 Dados disponíveis em: Ministério das Relações Exteriores do Brasil, sítio institucional, 

http://www.itamaraty.gov.br/temas/america-do-sul-e-integracao-regional/celac. Acesso em: 20 jan. 2012. 

http://www.itamaraty.gov.br/temas/america-do-sul-e-integracao-regional/celac
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2.1 Unasul: evolução e panorama institucional 

Os estudos sobre a União das Nações Sul-Americanas partem com frequência da 

observação de tratar-se de forum primeiramente de concertação política, concluindo que tal 

iniciativa de integração percorreu o caminho inverso ao de blocos que, após consolidarem 

acordos comerciais, avançam para esferas institucionais e políticas (BARNABÉ, 2011; 

VEIGA e RÍOS, 2011; SORJ e FAUSTO, 2011). De fato, a Unasul surge de discussões 

políticas sobre como fomentar a convergência de interesses dentro da região, e o arcabouço 

normativo em que se fundamenta explicita em repetidos momentos este seu caráter, bem 

como enumera em detalhes os valores que norteiam esta coordenação: 

O espaço sul-americano integrado desenvolver-se-á e aperfeiçoar-se-á 

impulsionando os seguintes processos: -A concertação e a coordenação política e 

diplomática que afirme a região como um fator diferenciado e dinâmico em suas 

relações externas (Declaração de Cusco, 8 dez. 2004, item II). 

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 [...](Tratado Constitutivo da Unasul, 23 maio 2008, artigo 2º). 

De fato, dos vinte e um objetivos específicos elencados pelo artigo 3º do Tratado 

Constitutivo da Unasul, apenas 3 tratam de questões especificamente econômicas, 2 dispõem 

sobre infra-estrutura e 14 abordam questões políticas diversas – sendo os dois restantes 

objetivos econômicos com uma determinada orientação política (alíneas b. desenvolvimento 

social e humano com equidade e inclusão para erradicar a pobreza e superar as desigualdades; 

e c. desenvolvimento de mecanismos concretos e efetivos para a superação de assimetrias, 

alcançando assim uma integração equitativa).  

Além disso, a estratégia econômica da Unasul se baseia na convergência dos outros 

processos de integração (Mercosul e CAN) e dos acordos bilaterais entre eles e com outros 

países da região. Não possui ainda acordos ou regulamentações próprias sobre como se dará 

essa convergência, e apenas em 26 de novembro de 2010 criou-se uma instância específica 

para fomentá-la, o Conselho Sul-Americano de Economia e Finanças. No entanto, a 

incipiência da institucionalização e da atuação da Unasul em tema de comércio, indústria e 

finanças não significa a inexistência de uma dimensão econômica própria. Ao contrário, os 

objetivos econômicos estãos diretamente ligados às iniciativas políticas, voltadas para o 

reforço da autonomia dos países e de sua estabilidade política justamente de modo a permitir 

o aprofundamento da integração econômica. Ademais, a promoção de obras de infra-estrutura, 
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central desde a primeira Reunião de Presidentes Sul-Americanos, tem como fim primeiro o 

desenvolvimento econômico dos países por meio da articulação física entre eles. 

A prioridade de ênfase na dimensão política relaciona-se, pois, com a necessidade de 

reforço da autonomia, objetivo presente em momentos históricos diversos nos países sul-

americanos: movimentos de independência, modelo de substituição das importações, políticas 

neoliberais, eleições de líderes de esquerda, todos esses fatos estiveram mais ou menos 

ligados à busca de autonomia política e/ou econômica. Aliás, pode-se observar que esforços 

consistentes de integração regional na América do Sul se localizam justamente nesses 

períodos, tendo sido concebidos como possíveis meios para atingir esta autonomia. De acordo 

com Danese, 

Para nós, latino-americanos, a independência e a nacionalidade não são conquistas 

acabadas, mas ainda um trabalhoso desafio que se renova a cada momento e que 

exige esforço tanto no plano interno, o das transformações qualitativas da sociedade 

e da economia, quanto no externo, o da mudança qualitativa da inserção 

internacional (2009, p.26) 

 Embora seja constituída em tratado de 2008, a Unasul é resultado de um processo de 

discussão iniciado com as Reuniões de Presidentes da América do Sul de 2000, 2002 e 2004, 

quando foi fortalecido com a criação da CASA, Comunidade Sul-Americana de Nações. 

Paralelo às iniciativas dos Estados Unidos de dar novo impulso à ALCA, Área de Livre 

Comércio das Américas, e oficializar o Plano Colômbia em agosto de 2000, o primeiro 

encontro de presidentes sul-americanos, realizado em Brasília, desenhava os novos contornos 

de como pensar a região (VIZENTINI, 2007) – em momento marcado por crise do 

neoliberalismo e eclosão de movimentos sociais reivindicativos de contestação da ordem e 

reclamação de agendas sociais. Nesse contexto, o Comunicado de Brasília de 30 de agosto e 

1º de setembro de 2000 já informa boa parte dos objetivos e estratégias da Unasul, abordando 

a questão comercial e a relação harmônica com as iniciativas sub-regionais de integração; os 

objetivos de infra-estrutura e de segurança; os nortes políticos de igualdade e justiça social; e 

a própria identidade sul-americana. 

As reuniões de presidentes seguintes aprofundaram as discussões sobre as temáticas 

avançadas em Brasília. Em Guaiaquil (2002), retoma-se o compromisso democrático e com a 

Zona de Paz Sul-Americana, mas a prioridade dos debates se dirige para a IIRSA e a 

construção de um espaço sul-americano: avaliam-se os passos já empreendidos e os desafios 
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futuros, discute-se a questão do financiamento e introduzem-se propostas de harmonização de 

marcos normativos e técnicos nos setores envolvidos.  

Interessante observar a centralidade que assume a infraestrutura nesses momentos 

iniciais da formação da Unasul, uma vez que a questão constituira importante obstáculo para 

as primeiras aspirações de integração continental do século XIX. De fato, o território sul-

americano é caracterizado por importantes formações geográficas que condicionam a 

integração física regional ao dividirem o território: a Cordilheira dos Andes, a Floresta 

Amazônica e seus rios, o Pantanal, o Istmo Centro-Americano (DUARTE, 2008). 

A Iniciativa para Integração da Infra-estrutura Regional Sul-Americana compreende 

obras de articulação territorial em três áreas principais: transporte, telecomunicação e energia. 

Orienta-se por Eixos de Integração e Desenvolvimento (EIRs)
10

 nos quais se objetiva facilitar 

o fluxo de matérias primas e mercadorias, estrategicamente definidos tendo em conta a 

localização de recursos naturais e as possibilidades de seu aproveitamento – em uma ótica 

geoeconômica do espaço sul-americano (VITTE, 2009). Concebem-se pontes entre ilhas 

demarcadas pelas formações geográficas mencionadas, visando formar um corredor 

bioceânico, potencializar a rede de hidrovias amazônica e do Prata, ligar o espaço do 

Mercosul ao da Comunidade Andina, dentre outros objetivos. 

Para além das obras em si, a IIRSA se engaja na coordenação dos planos e 

investimentos, na harmonização dos aspectos regulatórios e institucionais associados, e na 

geração de mecanismos inovadores de financiamento público e privado
11

. Nesse sentido, a 

iniciativa atua também por meio de Processos Setoriais de Integração, isto é, pela 

identificação de obstáculos normativos, operacionais e institucionais que dificultam o 

desenvolvimento e a eficiência da infraestrutura básica da região, seguida de esforços para 

suas harmonizações. 

A IIRSA possui estrutura institucional própria, formada por: i) Comitê de Direção 

Executiva – instância diretiva composta de ministros de infraestrutura ou planejamento, 

responsável por definir as orientações estratégicas e metas do projeto e aprovar os planos de 

ação; ii) Coordenações Nacionais – responsáveis por realizar o intercâmbio entre os níveis 

domésticos e regional; iii) Comitê de Coordenação Técnica – formado por membros do BID, 

                                                           
10

 Eixos Andino, Andino do Sul, Capricórnio, Hidrovia Paraguai-Paraná, Amazonas, Escudo Guianês, do Sul, 

Interoceânico Central, MERCOSUL-Chile, Peru-Brasil-Bolívia (IIRSA, 2012). 
11

 Disponível em : http://www.irsa.org. Acesso em: 04 jan. 2012. 
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da CAF e da FONPLATA responsáveis pela captação e gerência de recursos financeiros; iv) 

Grupos Técnicos Executivos, formado for funcionários e especialistas encarregados da 

execução dos projetos.  

O financiamento é partilhado entre os governos sul-americanos, a iniciativa privada e 

instituições financeiras como o BID
12

, a CAF
13

, a FONPLATA
14

 e o BNDES
15

. No ano de 

2007, 62% dos investimentos foram financiados com recursos diretos dos Tesouros Públicos, 

21% com recursos do setor privado e 16% por CAF, BID e FONPLATA (DUARTE, 2008). 

Na III Reunião de Presidentes (2004), ratificou-se a Agenda de Implementação 

Consensuada 2005-2010, prevendo um orçamento de 14 bilhões de dólares americanos a 

serem investidos em 31 projetos prioritários. Ressalte-se que em 2001, a carteira da IIRSA 

contemplava 123 projetos, com orçamento previsto de 40 bilhões de dólares; e em 2010, já 

englobava 524 projetos, com investimento estimado em mais de 96 bilhões de dólares
16

. 

Quanto aos avanços concretos do programa, segundo os dados oficiais da IIRSA, 10,1% dos 

projetos (correspondentes a investimento de U$ 8 bilhões) foram concluídos, estando 33,4% 

(U$ 45 bilhões) em fase de execução e 30,2% em fase de pré-execução
17

. Com a criação, no 

quadro da Unasul, do Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento e do 

Conselho Energético, a IIRSA foi incorporada nos seus marcos de trabalho, mantendo 

contudo sua independência organizacional. 

A questão energética assume uma grande importância nesse espaço que engloba países 

exportadores de petróleo e gás, de biocombustível, bem como usinas hidroelétricas em áreas 

de fronteiras.  Assim, em abril de 2007 realizou-se a I Cúpula Energética Sul-Americana, na 

Ilha de Margarita – Venezuela, a qual culminou no estabelecimento de diretrizes para a 

política energética regional e na criação do Conselho Energético Sul-Americano. Resultou, 

ainda, na substituição da CASA pela Unasul. 

Assinado em 2008, o Tratado Constitutivo da Unasul só obteve a vigência completa 

em março de 2011, com a ratificação e depósito do instrumento de nove países, momento a 

                                                           
12

 Banco Interamericano de Desenvolvimento. 
13

 Corporação Andina de Fomento. 
14

 Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata. 
15

 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 
16

 Dados disponíveis em IIRSA, sítio oficial: http://www.iirsa.org. Acesso em: 04 jan. 2012. 
17

 Idem. 

http://www.iirsa.org/
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partir do qual a organização passou a exercer personalidade jurídica internacional. Paraguai, 

Brasil e, por último, Colômbia completaram em 2011 a ratificação em todos os países 

membros.  

 A Unasul possui quatro órgãos principais: Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de 

Governo, Conselho de Ministras e Ministros das Relações Exteriores, Conselho de Delegados 

e Secretaria Geral
18

. O Conselho de Chefes de Estado e de Governo seria o nível decisor do 

organismo, órgão máximo que se reune ordinariamente com frequência anual. Já o Conselho 

de Ministros das Relações Exteriores representaria um nível de coordenação da atividade do 

Conselho de Chefes de Estado: emite resoluções para implementar suas decisões, organiza 

suas reuniões, propõe projetos de decisões, concerta o diálogo sobre a integração. Detém, 

ainda, poder decisório de aprovar o plano anual de atividades da Unasul e seu orçamento, o 

financiamento de iniciativas comuns e resoluções, e regulamentos de caráter institucional.  

 O Conselho de Delegados, formado por um representante de cada país membro, emite 

disposições para implementação de decisões do Conselho de Chefes de Estado ou de 

resoluções do Conselho de Ministros. Constitui ademais um nível de coordenação das 

atividades do Conselho de Ministras e Ministros, organizando suas reuniões e elaborando 

projetos a serem pelo último considerados.  

O nível operativo funcional dos três Conselhos é organizado pela Secretaria Geral 

Permanente, a qual também representa a instituição sob delegação dos Estados-membros e é 

liderada por um Secretário Geral designado pelo Conselho de Chefas e Chefes de Estado por 

um período de dois anos.  

A Unasul possui, ainda, uma Presidência Pro Tempore, exercida sucessivamente por 

cada um dos Estados membros, por períodos anuais, cabendo-lhe convocar, preparar e presidir 

as reuniões da organização e representá-la em atos e eventos internacionais mediante prévia 

delegação dos Estados partes. Ademais, conta atualmente com nove conselhos setoriais, 

instâncias de diálogo, reflexão, consulta e cooperação: energia; saúde; defesa; problema 

mundial das drogas; infraestrutura e planejamento; desenvolvimento social; educação, cultura, 

ciência, tecnologia e inovação; economia e finanças; e eleitoral.  

                                                           
18

 Dados disponíveis em Secretaria Geral da Unasul, sítio oficial: http://unasursg.org/. Acesso em: 04 jan. 2012. 

http://unasursg.org/
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Há, finalmente, o Banco do Sul e o Parlamento Sul-Americano, a ser composto por 

membros de parlamentos nacionais e regionais, com sede em Cochabamba, Bolívia, pendente 

de um protocolo adicional para ser colocado em prática. Ventura e Baraldi  (2008) observam 

que, com o Parlamento Andino em crise e em fase incipiente do Parlamento do Mercosul, a 

formação de um Parlamento Sul-Americano parece avolumar dificuldades e não soluções: de 

fato, questionam as autoras, “o que teria a classe política a dizer nas tribunas de três 

Parlamentos sub-regionais?” (p.15). 

Quanto ao Banco do Sul, constitui fundo monetário de fomento ao desenvolvimento 

regional na América do Sul, com sede em Caracas, concebido por Hugo Chávez, com especial 

apoio de Néstor Kirchner, como alternativa ao BID e ao Fundo Monetário Internacional. 

Brasil, Argentina, Bolívia, Uruguai, Venezuela, Equador e Paraguai aderiram à iniciativa em 

09 de dezembro de 2007, mas sua Ata Constitutiva ainda precisa ser ratificada pelos 

Congressos do Brasil e Paraguai. Colômbia, Chile, Peru, Suriname e Guiana não o 

subscreveram. 

No que atine à atuação política da Unasul, dois pontos merecem destaque: sua atuação 

externa enquanto bloco regional e sua intervenção na gestão de crises internas. A Unasul 

exerce sua personalidade jurídica internacional amiúde em cúpulas birregionais de 

cooperação: a ASPA (Cúpula América do Sul-Países Árabes) e a ASA (Cúpula América do 

Sul-África). Ademais, a instituição designou em 2009 uma Secretaria Técnica especial para o 

Haiti, lidando com a situação de crise pós-terremoto com foco no desenvolvimento de 

programas de saúde coletiva e no combate à epidemia de cólera, prevista para atuar até agosto 

de 2012.  

 Mas é na intervenção em crises internas que a Unasul ganha destaque. Na crise do 

Equador de 2005, os países sul-americanos tiveram um papel positivo nas negociações 

políticas (VALDÉS, 2009) que culminaram na destituição do presidente Lucio Gutiérrez e seu 

asilo político no Brasil. Em 2008, os mesmos países atuaram na crise entre Equador e 

Colômbia, desencadeada pela incursão em território equatoriano de forças militares 

colombianas em ação contra as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), e que 

envolveu inclusive o rompimento das relações diplomáticas entre os dois Estados. 

Entretanto, embora países membros da Unasul tenham participado da gestão das 

mencionadas crises, não o fizeram em sua condição de instituição regional. Isso vem a ocorrer 
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ainda em 2008 na intervenção em crise interna da Bolívia, desencadeada por violentos 

protestos no leste do país. A participação da Unasul, marcante porque caracterizada pela não-

ingerência dos Estados Unidos, materializou-se na Declaração de La Moneda, reafirmando 

apoio pleno ao governo boliviano, considerando-o legítimo, e a suas instituições.  

 Em 2009, a instituição atuou no problema das bases militares americanas em território 

colombiano, que geravam forte oposição de Venezuela, Equador e Colômbia. A Unasul 

convenceu então Colômbia a assistir às discussões sobre o tema (VALDÉS, 2009), 

empreendidas na Reunião Extraordinária de Bariloche, o que contribuiu para a distensão do 

ambiente. No ano seguinte, ante a sublevação contra o governo de Rafael Correa no Equador, 

a União condenou uniformemente o golpe de Estado e posicionou-se afirmando que governos 

inconstitucionais dele advindos não seriam reconhecidos por qualquer de seus países 

membros. 

A intervenção em situações de crise se enquadra no objetivo da Unasul de reforçar a 

configuração do subcontinente como uma zona de paz e de avançar na consolidação de sua 

estabilidade política. Também nesse objetivo, criou-se em 16 de dezembro de 2008, após 

iniciativa brasileira, o Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS), como uma instância de 

“consulta, cooperação e coordenação em matéria de defesa” (Estatuto do CDS, 2008, artigo 

1º), sujeito aos princípios e propósitos da Carta das Nações Unidas, da Carta da Organização 

de Estados Americanos e do Tratado Constitutivo da Unasul.  

Integrado pelas Ministras e Ministros de Defesa dos países membros da Unasul, além 

de instâncias executivas formadas por funcionários enviados pelos Ministérios, o CDS está 

comprometido a princípios soberania e autodeterminação dos povos, bem como a valores 

democráticos e de direitos humanos, visando avançar gradualmente na análise e discussão de 

uma visão conjunta em matéria de defesa, assim como promover o intercâmbio de 

informações e o debate sobre a situação regional e internacional com o propósito de 

identificar fatores de risco e ameaça (Estatuto do CDS, 2008, artigo 5º). Objetiva fomentar a 

troca de experiências de missões de paz e de exercícios militares entre os países; medidas de 

aprofundamento de confiança reciproca; e a ajuda coordenada em regiões de desastres 

naturais (Idem, ibidem). Além disso, tem por fim construir uma identidade sul-americana em 

matéria de defesa (Idem, artigo 4º). 
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2.2 Configuração geral das percepções dos Estados 

Entre o esgotamento do desenvolvimentismo nacional e a abertura neoliberal, a 

integração regional sul-americana é pensada como plataforma de inserção global e 

instrumento de afirmação de sua autonomia. A diminuição do peso relativo dos Estados 

Unidos na região e a importância cada vez maior dos fluxos comerciais com a China 

informam a nova percepção que os países da região têm de sua inserção no mundo, e 

paralelamente são dela consequência. Não obstante, tais percepções variam acentuadamente, 

dadas as diversas e assimétricas conjunturas domésticas. 

Formada por países com prévias experiências de integração regional, a Unasul tem o 

objetivo expresso de estimular a convergência dos processos sub-regionais em curso (Tratado 

Constitutivo da Unasul, 2008, Preâmbulo).  Nesse sentido, uma análise das iniciativas de 

integração paralelas à Unasul pode auxiliar no entendimento dos interesses de seus membros 

na região, além de fornecer elementos para a investigação de que papel exerce a Unasul nesse 

emaranhado de processos regionais. 

O Mercosul é apontado como iniciativa  de integração de maior sucesso na América 

Austral, constituindo atualmente uma união aduaneira – a despeito de numerosas exceções. 

Formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, o Mercosul conta ainda com Bolívia, 

Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela como Estados associados, sendo que este último 

pleitea sua entrada no bloco como membro pleno, requerimento pendente de aprovação no 

Congresso paraguaio. Com vinte anos de existência, o Mercosul ainda não atingiu vários dos 

objetivos traçados em seu tratado fundador (Tratado de Assunção, 1991), e suas instituições 

têm obtido parco êxito em estabelecer regras comuns (MALAMUD, 2005; VENTURA, 

2005). No entanto, seus efeitos nos fluxos de comércio intra-regionais e extra-regionais são 

nítidos, de modo que em 2010 o Brasil exportou 22,6 bilhões de dólares ao Mercosul, o 

equivalente a 11% de suas exportações totais. As exportações da Argentina à zona 

mercosulina corresponderam a 19% do volume total exportado, as do Paraguai a 50% e as do 

Uruguai a 30%
19

. 

O Mercosul tem raízes nos tratados de cooperação estabelecidos nos anos 1980 entre 

Brasil e Argentina, dentre os quais o Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento 
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 Fonte : base de dados Alice, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, disponível em: 

http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/; e base de dados Scavage, disponível em: http://www.scavage.com/. 

Acessos em: 15 jan 2011. 
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assinado em 1988 pelo presidente brasileiro José Sarney e seu homólogo argentino Raúl 

Alfonsín. Em 1990, Brasil e Argentina direcionam as negociações no sentido de um mercado 

comum, e Uruguai e Paraguai nelas tomam parte. Em 26 de março de 1991, os chefes de 

Estado dos quatro países assinam o Tratado de Assunção fundando o Mercado Comum do 

Sul. 

Observe-se que as negociações entre Brasil e Argentina durante a década de oitenta 

correspondem a iniciativas de dois países que acabavam de sair de regimes autoritários. 

Também o Paraguai e o Uruguai aderiram às negociações em seguida a suas transições 

democráticas. A integração regional representava, nesse contexto, um apoio externo a suas 

incipientes democracias, reforçando sua estabilidade por meio de acordos internacionais que 

erigiram o princípio democrático como condição essencial para o desenvolvimento do 

processo de integração (Protocolo de Ushuaia, 1996, artigo 1º). 

A convergência de interesses políticos se baseava, outrossim, no objetivo da 

autonomia. A abertura econômica dos países membros em um contexto de globalização 

econômica e o risco de serem marginalizados frente à formação de grandes blocos 

econômicos (AMORIM, 2009) inseriu a alternativa regional dentro de uma estratégia dos 

países de participação ativa no sistema mundo – apoiada justamente na consolidação da 

democracia, a qual conferia aos Estados respeito e credibilidade na cena internacional. 

Desde sua democratização, o Brasil passou a perceber a América Latina como uma das 

prioridades de sua política exterior (LIMA e HIRST, 2006). De fato, a própria Constituição da 

República de 1988 afirma, em seu artigo 4º, parágrafo único, que “A República Federativa do 

Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América 

Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações”. O Mercosul é a 

dimensão em que os esforços são centrados, focada no governo Cardoso como um 

instrumento para inserção internacional do país (LAFER, 2009). As discussões sobre a 

ALCA, Área de Livre Comércio das Américas, são também na década de 1990 colocadas 

como prioridade (Idem, ibidem), tendo o Brasil participado ativamente das reuniões de 

Denver (1995), Cartagena das Índias (1996), Belo Horizonte (1997) e São José da Costa Rica 

(1998). 

 A diplomacia brasileira tem historicamente assumido o objetivo da autonomia para sua 

política exterior (VIGEVANI e CEPALUNI, 2007; LAFER, 2009), traçando para tanto 
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diferentes estratégias. Nesse sentido a construção de um espaço integrado de coordenação 

política com os vizinhos do subcontinente tornou-se uma estratégia já no governo Cardoso. 

Naquele momento, segundo apontam Sorj e Fausto, 

 A valorização da América do Sul (como uma área explicitamente diferenciada do 

resto da América Latina, excluindo a América Central e o México) contribuía, 

principalmente, para fortalecer a posição do país no processo de negociação da Área 

de Livre Comércio das Américas (ALCA), em meio a crescentes dificuldades de 

integração no âmbito do Mercosul. (2011, p.12).  

A perspectiva foi reforçada no mandato de Lula da Silva, quando se tornou uma 

prioridade. Assim, em 02 de janeiro de 2003, Celso Amorim toma posse no Ministério das 

Relações Exteriores exaltando “uma América do Sul politicamente estável, socialmente justa 

e economicamente próspera [como] um objetivo a ser perseguido não só por natural 

solidariedade, mas em função de nosso próprio progresso e bem-estar
20

”. 

Nesse contexto, o Brasil toma a liderança de iniciativa de integração de uma região da 

qual constitui a economia mais forte, o maior mercado consumidor, o território mais vasto. 

Liderança essa ligada ao objetivo de projeção no sistema internacional, de um exercício de 

global player que seria alavancado pela condição de líder regional. Entretanto, essa liderança 

depende da existência de um reconhecimento da mesma pelos outros países da região, o que 

resultará não apenas da capacidade do Brasil de oferecer trade-offs aos seus vizinhos, mas 

também de sua habilidade para construir a ideia de uma América do Sul unida e voltada a 

objetivos comuns. 

A década de 1980 assistiu também ao fim da ditadura argentina, e ao consequente 

direcionamento dos eixos principais de sua política exterior para: busca de apoio ao novo 

regime democrático entre os governos europeus, continuação das relações argentino-

soviéticas nos planos econômico e diplomático, empenho em consolidar uma relação com os 

EUA, e esforço de aproximação dos países latino-americanos, este último corroborado pelas 

primeiras negociações do Mercosul. Entretanto, se a tônica desse primeiro período fora a 

vontade política, a década de 1990 foi marcada pelo papel que assumiu o mercado na 

condução do processo de integração, tendência que se faz reverter nos governos Kirchner 

(RAPOPORT, 2009). 

                                                           
20 AMORIM, Celso. Discurso de posse como Ministro das Relações Exteriores do Brasil, 02 de janeiro de 2003. 

Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/discursos-artigos-entrevistas-e-outras-

comunicacoes/embaixador-celso-luiz-nunes-amorim/Discurso-proferido-pelo-Embaixador-Celso-Amorim. 

Acesso em: 21 dez. 2011. 
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http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/discursos-artigos-entrevistas-e-outras-comunicacoes/embaixador-celso-luiz-nunes-amorim/Discurso-proferido-pelo-Embaixador-Celso-Amorim
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Saraiva e Ruiz (2009) apontam que as posições quanto ao Mercosul na Argentina são 

marcadas por debates sobre a ideia de uma dependência em relação ao Brasil, os riscos de se 

ter um parceiro imprevisível com uma economia instável, o nacionalismo e a autonomia 

brasileiros. Os importantes trade-offs comerciais e o aumento da confiança mútua advindos da 

experiência mercosulina, porém, têm estimulado a convergência de posições favoráveis. 

Mantém-se, contudo, a oposição a um assento permanente do Brasil no Conselho de 

Segurança da Organização das Nações Unidas. 

Paraguai e Uruguai são os países mais integrados ao Mercosul em termos de fluxos 

econômicos intrarregionais. No entanto, justamente em razão dessa abertura, ambos os países 

se encontram muito mais dependentes de um bloco cujos avanços institucionais não 

acompanharam os acordos comerciais, especialmente no caso do mecanismo de solução de 

controvérsias. Rodríguez coloca que  

El Mercosur ha conducido a estos pequeños países a disminuir su comercio con el 

mundo internacional extrarregional, sin compensaciones. Puede decirse que en 

cierto sentido, Brasil y Argentina se integran al mundo mientras que Uruguay y 

Paraguay se integran al „Mercosur‟ (2001, p.367). 

 A Unasul, como instância multilateral mais ampla, traria a oportunidade de diluir o 

impasse entre os interesses de dois Estados com maiores capacidades econômicas e aqueles de 

dois Estados mais vulneráveis, desde que estabeleça meios institucionais eficazes para lidar 

com as assimetrias internas.  

A Comunidade Andina (CAN) é uma reformulação realizada nos anos 1990 sobre o 

Pacto Andino (1969), marcada por uma alta institucionalização, embora de amplitude mais 

modesta que a estrutura supranacional prevista pelo esquema da década de 60 (MALAMUD, 

2004). Trata-se de união aduaneira imperfeita, com objetivo de se constituir em mercado 

comum, formada por Bolívia, Colômbia, Equador e Peru; tendo como membros associados 

Chile, Argentina, Uruguai, Brasil e Paraguai. Sua inserção nos quadros da Unasul acompanha 

movimento de aproximação do Mercosul iniciado em 1998, com a subscrição do Acordo 

Marco para criação de uma Zona de Livre Comércio entre a CAN e o Mercosul
21

. 

 Entretanto,  as instituições andinas experimentam nos últimos anos um franco 

declínio (VENTURA e BARALDI, 2008), para que contribuíram inclusive conflitos  entre 

                                                           
21

 Disponível em CAN, sítio oficial: http://www.comunidadandina.org/documentos/actas/acu16-4-98.htm. 

Acesso em: 23 dez. 2012. 

http://www.comunidadandina.org/documentos/actas/acu16-4-98.htm
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seus membros, como a disputa territorial armada entre Equador e Peru em 1995 e a crise 

diplomática entre Colômbia e Equador de 2008. Os comportamentos de seus países partes 

parecem denotar interesses distintos sobre a região: enquanto Colômbia e Peru assinaram 

autonomamente tratados bilaterais de livre comércio com os Estados Unidos, Bolívia e 

Equador tornaram-se partes da ALBA – a qual é liderada por um antigo membro da CAN, a 

Venezuela. Nesse sentido, a Unasul representaria um novo fôlego para países com impulso de 

integrar-se regionalmente para além de uma estrutura quadrangular que, embora gere frutos 

comerciais razoáveis, não teve êxito em estabelecer um projeto político comum. 

A ALBA-TCP, Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América – Tratado de 

Comércio entre os Povos, criada em 2004, é atualmente constituída por Venezuela, Cuba, 

Bolívia, Equador, Dominica, Nicarágua, Antígua e Barbuda, São Vicente e Granadinas. Foi 

concebida como uma integração econômica alternativa, baseada no bem-estar social, no 

desiderato de formar um “espacio de encuentro de los pueblos y gobiernos que entienden que 

la América Latina Caribeña conforma una Gran Nación
22

”.  

No início dos anos 1990, a política exterior da Venezuela se orientava sobretudo para 

a região andina e do Caribe (SARAIVA e RUIZ, 2009), tendo o petróleo como princípio norte 

e os Estados Unidos como parceiro natural. Com a subida de Hugo Chávez ao poder e sua 

declaração de um governo anti-imperialista,  a estratégia regional da Venezuela passou a 

englobar críticas à Alca, a retirada da CAN (dada a aproximação com os Estados Unidos) e a 

solicitação de entrada no Mercosul em 2005. Paralelamente, a Venezuela impulsiona a 

Unasul, lidera a ALBA e estimula a CELAC, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e 

Caribenhos. Conforme analisam Saraiva e Ruiz, a Venezuela constitui 

[...] um país caribenho e andino, além de amazônico [...]. Estas múltiplas identidades 

explicam em boa medida a política externa venezuelana e, como conseqüência, suas 

estratégias em matéria de integração e cooperação regionais promovidas pelos 

governos desde o início da era democrática. (2009, p.157) 

O Chile não é membro pleno de qualquer das iniciativas sub-regionais mencionadas, 

participando como associado do Mercosul e da CAN. Para Larraín (2005), a visão chilena da 

integração regional estaria associada aos distintos discursos sobre a identidade nacional. Se o 

discurso empresarial salienta um Chile exitoso, diferente, desenvolvido e modelo para a 

América Latina, trata-se de uma das versões públicas dessa identidade, em concorrência com 
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 ALBA-TCP, sítio institucional. Disponível em: http://www.alianzabolivariana.org/ 

modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2080. Acesso em: 23 dez. 2011. 



28 

 

outras dentro da estrutura social. Essa versão estaria relacionada com um Chile que se faz 

presente, mas não faz parte. Sua inserção e ativa participação no quadro da Unasul, contudo, 

pode apontar para novas construções identitárias nacionais em emergência. 

Guiana e Suriname, por último, são membros do Caricom
23

, Comunidade do Caribe, 

bloco econômico cujas origens se situam em 1973, na primeira geração de acordos de 

integração latino-americanos, renovando-se nos anos 1990 com avanços institucionais que o 

conduziram à constituição de uma união aduaneira incompleta, ainda não tendo atingido, 

porém, o objetivo final de mercado comum (VALENCIA, 2002). Tanto Guiana quanto 

Suriname vêem na Unasul, assim, a primeira oportunidade de maior envolvimento político e 

econômico com a América do Sul, continente com o qual compartilham fronteiras terrestres e, 

consequentemente, junto ao qual enfrentam desafios relacionados especialmente à segurança e 

à questão da Amazônia. 

Em suma, não obstante acolher os processos de integração sub-regionais existentes, a 

Unasul surge como resposta a frustrações ou descontentamentos nos seus quadros, como se a 

ampliação do espectro multilateral atenuasse os conflitos de interesse e as assimetrias de 

poder que ocorrem na menor escala. Paralelamente, é de se observar que as construções 

identitárias e culturais encontram na história da América do Sul um respaldo mítico e 

simbólico mais consistente que os que poderiam ser evocados em uma identidade da zona 

Mercosul excluindo o Chile e incluindo o Brasil, ou de uma Colômbia identificada com a 

Bolívia mais que com a Venezuela. Nesse sentido, passa-se a uma análise da questão da 

identidade social dentro da política internacional. 
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 Formado por: Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Granada, Guiana, Haiti, Jamaica, 

Montserrat, Santa Lúcia, São Cristóvão e Nevis, São Vicente e Granadinas, Suriname, Trindade e Tobago. 
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3 IDENTIDADES SOCIAIS, INTEGRAÇÃO REGIONAL E AMÉRICA DO SUL 

O estudo de identidades coletivas, seja ele realizado sob uma perspectiva psicológica, 

culturalista, sociológica ou política, parte inicialmente de conceitos da psicologia social, e de 

sua definição básica de identidade social como o liame psicológico entre indivíduos e os 

grupos sociais ou comunidades a que pertencem (ABRAMS e HOGG, 1990, apud 

HERRMANN e BREWER, 2004). Ademais, ao contrário de perspectivas essencialistas que 

tratam de identidades imutáveis e unificadas, a maior parte dos estudos contemporâneos 

assumem-na como dinâmica e construída, variável portanto no transcorrer do curso histórico 

(HALL, 2000; LARRAÍN, 1994).  

Para além desses dois pontos em comum, porém, os estudos identitários apresentam 

inúmeras divergências, especialmente quanto mais se focam na dinâmica entre identidades e 

interesses. Assim, nesse primeiro momento da pesquisa realiza-se uma abordagem conceitual 

básica e geral da questão nos termos utilizados pela literatura política contemporânea – 

literatura essa eminentemente construtivista, dada a ressalva (ou a rejeição) das demais 

perspectivas em tratar do tema. Procura-se evitar, desta maneira, partir de várias assunções 

teóricas específicas sem testá-las empiricamente, o que poderia adiante afetar a coerência da 

operacionalização do método utilizado dentro do marco teórico e, consequentemente, as 

conclusões obtidas. 

 

3.1 Identidades coletivas, sociais e políticas: precisões conceituais 

Como mencionado, identidades sociais se referem ao liame psicológico entre 

indivíduos e grupos sociais, o que corresponde a sua dimensão cognitiva. Entretanto, esse 

vínculo entre o indivíduo e o grupo, o qual engendra a autodefinição do primeiro como um 

partícipe do segundo, não se constitui como um processo autonômo sem intermédio da 

coletividade, já que identidades sociais são também “collectively shared social 

constructions
24

” (RISSE-KAPPEN, 2010, p.9). Possuem, assim, uma necessária dimensão 

social, sem a qual permaneceriam identidades individuais. O compartilhamento coletivo dessa 

construção social se dá através de símbolos, signos, histórias e ritos expressos direta ou 

indiretamente no discurso dos seus membros  (MARCUSSEN et al., 1999), os quais conectam 
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 “construções sociais coletivamente compartilhadas” (tradução da autora). 



30 

 

indivíduos ao grupo social fornecendo orientações para convergir a interpretação dos 

significados do liame identitário.   

Desenhar os limites de uma comunidade se relaciona com a questão de quem está 

dentro e quem dela está fora, o que leva à construção de significados sobre status do grupo, 

critérios de pertinência ao mesmo e relação com o externo.  A dinâmica de construção dessas 

identidades envolve, portanto, de um lado um conjunto de ideias e conceitos aos quais os 

membros podem se relacionar positivamente, tornando reais comunidades imaginadas e, do 

outro, um processo de diferenciação do “outro”. O self é assim definido em estreita relação 

com a definição do “outro”, em um processo dinâmico no qual a identificação é inextrincável 

da diferença.  

Nas palavras de Stuart Hall, “identities are constructed through, not outside, 

difference
25

” (2000, p.17). Nesse sentido, Marilynn Brewer (1991) propõe um modelo de 

distintividade ótima (optimal distinctiveness) para entender o movimento da identidade 

pessoal à social, segundo o qual esta última é vista como uma reconciliação de necessidades 

opostas de assimilação e diferenciação dos outros. Segundo o modelo de Brewer, círculos 

concêntricos representam definições do self em diferentes níveis de inclusividade em alguns 

domínios particulares. Identidades sociais ou coletivas seriam categorizações do self em 

unidades sociais mais inclusivas que despersonalizam o autoconceito, “where I becomes 

we
26

” (BREWER, 1991, p.476), de modo que a passagem da unidade individual para a social, 

ou de uma identidade social para outra mais inclusiva, é feita pela expansão de uma 

autodefinição menos inclusiva paralela à diferenciação de uma categoria mais extensa – como 

se pode verificar na Figura 3.1. 

Outros modelos se propõem para a coexistência de múltiplas identidades, como o do 

marble cake
27

 (RISSE-KAPPEN, 2010), no qual identidades sociais são distintas e separadas 

(e não contidas uma na outra no esquema de círculos concêntricos), porém se interpenetram; 

ou o modelo de teia de aranha, no qual identidades separadas se entrecruzam e formam redes 

(HERRMANN e BREWER, 2004). Tais modelos não se excluem mutuamente, mas se 

aplicam a distintas situações, segundo a percepção dos membros dos grupos sobre o 

compartilhamento de características e, consequentemente, de sua percepção sobre a 
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 “identidades são construídas através da diferença, não fora dela” (tradução da autora). 
26

 “onde „eu‟ se torna „nós‟” (tradução da autora). 
27

 “bolo mármore” (tradução da autora). 
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sobreposição de vínculos. Nesta dinâmica, assim, todos os indivíduos sustentam identidades 

sociais múltiplas, cujas diversas identificações são invocadas de diferentes maneiras segundo 

o contexto social, a área da questão ou a audiência do interlocutor (RISSE-KAPPEN, 2010; 

HERRMANN e BREWER, 2004; HOPF, 2002). 

Figura 3.1: Modelo da distintividade ótima e modelo do 

bolo de mármore para identidades sociais 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria com base em Brewer (1991) e Risse-

Kappen (2010) 

 

No contexto do presente trabalho, o essencial a enfatizar-se, visto que não se objetiva 

tecer aqui uma teorização de psicologia social, é o caráter relacional das autodefinições. Na 

formulação de Hopf, “an individual needs her own identity in order to make sense of herself 

and others and needs the identities of others to make sense of them and herself
28

” (2002, p.5). 

Ressalte-se que não se assume de antemão uma tensão entre o “si” e o “outro”, frisa-se apenas 

a interação entre ambos por meio da diferenciação. Ademais, tampouco se presume que este 

“outro” constituirá necessariamente um indivíduo ou Estado, havendo a possibilidade de se 

referir a uma ideia ou a uma identidade diversa. 

Brubaker e Cooper (2000) contestam as conotações materializadoras da palavra 

identidade, propondo a utilização do conceito de identificação: termo ativo, derivado de um 

verbo e apontando para o processo perpetrado por agentes, não para algum resultado 

delimitável e estanque daquele. Um tal conceito, pois, não pressuporia que esta identificação, 

ainda que conduzida por agentes poderosos, resultasse em uma mesma identidade coletiva 

homogeneamente interiorizada. Não obstante a razoabilidade do argumento dos autores, é de 

se notar que o termo “identidade” se encontra bem estabelecido na literatura especializada e 

no discurso político, sem com isso referir-se a algo claramente delimitável e estanque – 

motivo pelo qual optamos por adotá-lo. 
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Por sua vez, a teoria sociológica, especialmente autores inspirados em Pierre 

Bourdieu, fornece instrumentos para compreender-se a dimensão social das identidades 

coletivas, particularmente sua reprodução e mudança. Um vez que essas identidades são 

produtos histórico-sociais, sua reprodução se dá por meio de interações sociais. Embora se 

reconheça o papel de determinados agentes, como líderes políticos e carismáticos e a mídia, 

em promover identidades sociais (conforme será desenvolvido nos capítulos seguintes), a 

ação desses atores não garante, por si só, a internalização do discurso identitário e a 

identificação dos membros ao grupo. É entre esses últimos que ocorre a reprodução de sua 

identidade, de forma absolutamente espontânea ou mais ou menos conduzida, por meio de 

hábitos e práticas relativamente imotivadas (HOPF, 2002).  

De fato, indivíduos não se despertam todas as manhãs recapitulando conscientemente 

todas as comunidades a que se identificam e em função das quais definem a si mesmos. 

Tampouco identidades são objetos dotados de autodeterminação que se disseminam 

independentemente das pessoas. Como construções sociais, operam dentro de uma estrutura 

social intersubjetiva, e são reproduzidas por hábitos e práticas que, com o tempo, conduzem à 

absorção e eventual naturalização pelos indivíduos de uma coleção de atitudes, representações 

e visões de mundo, em uma reprodução diária e espontânea do self e do “outro”.  

Os hábitos munem os indivíduos de uma coleção de possíveis respostas ao mundo que 

eles executam irrefletidamente (HOPF, 2010). De um ponto de vista discursivo, 

considerando-se a sociedade como uma estrutura cognitiva social, isto é, um locus temporal 

sócio-histórico dentro do qual há uma coleção predominante de significados intersubjetivos 

concernentes às práticas discursivas de seus membros
29

 (HOPF, 2002), as identidades 

correspondem a práticas discursivas que são automaticamente reproduzidas fazendo 

referência a significados socialmente estabelecidos, ou seja, sem que haja uma reflexão 

individual consciente e rotineira sobre as representações. 

A dinâmica desses hábitos e práticas discursivas se aproxima à descrita por Bourdieu 

em suas elaborações sobre o habitus – ressalvando-se que o autor desenvolve o conceito com 

foco nas relações de produção e reprodução de poder em economias capitalistas, em quadro 

no qual a identidade é apontada como fator de influência, porém não recebe uma atenção 

teórica ou empírica em particular. O habitus é concebido por Bourdieu como conceito hábil a 
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 Na ausência da qual os indivíduos deveriam estar sempre renegociando significados. 
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mediar a oposição entre objetivismo e subjetivismo, entre agente e estrutura, já que o autor 

percebia capacidades criadoras, ativas e inventivas no habitus e nos agentes (BOURDIEU, 

2011). Isso porque o conceito capta a interiorização da sociedade pelas pessoas por meio de 

capacidades e propensões estruturadas para pensarem, sentirem e agirem de modos 

determinados, o que então condicionará a atuação dessas pessoas na sociedade – tornando o 

habitus assim ao mesmo tempo estruturado por configurações sociais passadas e estruturante 

das ações e representações presentes (WACQUANT, 2004).  

É nesse sentido que o habitus interfere na história e a atualiza, posto tratar-se de um 

“produto de uma aquisição história que permite a apropriação do adquirido histórico” 

(BOURDIEU, 2011, p.83). É definido como: 

“[...] sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as 

experiências passadas, funciona em cada momento como uma matriz de percepções, 

apreciações e ações e torna possível cumprir tarefas infinitamente diferenciadas, 

graças à transferência analógica de esquemas adquiridos em uma prática anterior” 

(BOURDIEU, 1972, apud WACQUANT, 2004, p.37). 

O habitus é, portanto, durável mas não eterno. Da mesma forma, a psicologia social 

prevê que as identidades sociais não tendem a mudar frequentemente, já que “individuals 

cannot constantly adjust their cognitive schemes to the many complex and often contradictory 

signals from the social world around them
30

” (MARCUSSEN et al.,1999, p. 616) – mas 

reconhece que, enquanto construções históricas, tampouco se trata de objetos estanques. 

Diante do exposto sobre as dimensões cognitiva e social das identidades coletivas, 

verifica-se que elas compreendem:  

i) Base histórico-cultural comum: as “comunidades imaginadas” (ANDERSON, 

2008) a que se identificam os indivíduos possuem um conteúdo que lhes confere 

significação, representado por atributos, símbolos e valores comuns incorporados 

historicamente; 

ii) Processos sociais presentes: hábitos e práticas sociais presentes reproduzem as 

identidades, mas estão sujeito a modificações por iniciativa de agentes ou pela 

superveniência de novas condições sociais internas ou externas; 

iii) Dinâmica de diferenciação do “outro”. 

                                                           
30

 “indivíduos não podem constantemente ajustar seus esquemas cognitivos aos vários complexos e 

frequentemente contraditórios sinais do mundo social ao seu redor” (tradução da autora). 
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Observe-se que outro elemento apontado por determinados autores como componente 

das identidades coletivas é o sentimento de destino comum pelos membros da unidade 

(SMITH, 1992; WENDT, 1994), ou ao menos narrativas deste destino (RISSE-KAPPEN, 

2010). No entanto, consideramos constituir um elemento com tendência a obscurecer o 

conceito de identidade, levantando diversos questionamentos (O que seria um destino 

comum? É possível encontrar-se sentimento de ligação passada e presente a uma comunidade 

sem, no entanto, uma percepção de destino em comum com a mesma? Essa ausência 

descaracterizaria o vínculo identirário?), sendo trabalhado na literatura de maneira demasiado 

controversa para que o presumamos – não obstante, o testaremos empiricamente. 

Nesse sentido, tomando-se em conta, de um lado, a identidade como background de 

hábitos e práticas sociais, e de outro a capacidade dos agentes de atuar sobre ela, 

modificando-a ou fomentando sua reprodução, falando-se então em “identidade como 

projeto” (CHECKEL e KATZENSTEIN, 2009) – a qual tem raízes no condicionamento 

histórico-cultural e nas interações sociais presentes; pode-se conceber a dinâmica da 

morfogênese das identidades sociais consoante esquema da figura 3.1. 

Figura 3.2: Morfogênese das Identidades Sociais 

 

Fonte: Elaboração da autora, com base em Archer (1995) 

O conceito de identidades políticas, por sua vez, se refere a identidades sociais que 

possuem consequências políticas, relacionadas a uma autoridade tomadora de decisão ou à 

reivindicação de autoridade. A identidade política por excelência é, portanto, a nacional, a 

qual se refere a uma comunidade imaginada dotada de soberania (ANDERSON, 2008). Como 

identidades sociais que são, consistem em crenças coletivas sobre os limites do grupo e as 

condições de pertinência, sendo que os repertórios de símbolos e significados a elas referentes 

são invocados também em interações políticas, as quais influem sobre seus significados. 

Nesse sentido, Castiglione (2009) as define como 
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Political identity is both a social and a historical construct. As a social construct, it 

reflects the institutional nature of the political community. As a historical construct, 

its emergence and consolidation is bound up with historical contingencies and with 

the way in which competing narratives and ideologies shape the self-perceptions of 

the members of the community
31

 (2009, p.29). 

Por se inserirem em um contexto no qual operam autoridades com poder de decision-

making, as identidades políticas se revelam e se reproduzem não apenas em interações sociais 

de modo geral, mas também em instituições, debates públicos, provimentos normativos, 

documentos oficiais. Nessa conjuntura, as elites políticas constituem atores com especial 

poder de interferir nessas identidades, o que pode se dar tanto mediante discursos públicos 

quanto por meio de suas decisões e políticas implementadas. 

 Esse ponto nos remete à questão do nível de análise trabalhado na presente pesquisa. 

Como se examina a reprodução proativa da identidade sul-americana no contexto da Unasul, 

os Estados e os tomadores de decisão são os focos adotados. Entretanto, não se pode deixar de 

ter em conta a sociedade desses mesmos Estados, uma vez que os tomadores de decisão são 

membros da sociedade, isto é, fazem parte de uma estrutura cognitiva social que compreende 

identidades que determinam o entendimento que têm de si, do sistema internacional e do 

papel que seus países exercem naquele. Como coloca Jutta Weldes, esses agentes “do not 

approach international politics with a blank slate onto which meanings are written as a result 

of interaction among states
32

” (1996, p.280). 

E os Estados, possuem identidades? Focando-se nos atores estatais, Wendt (1994) faz 

um paralelo entre a identidade pessoal e social do indivíduo e distingue entre a identidade 

corporativa (corporate identity) do Estado e sua identidade social. A identidade corporativa se 

referiria a qualidades auto-organizadoras que constituem a individualidade do ator, 

correspondendo a seus indivíduos constituintes, geografia, crenças compartilhadas e 

instituições em virtude dos quais os indivíduos operam como uma coletividade estatal. A 

identidade social por sua vez seria o conjunto de características que o Estado se atribui em um 

contexto de interação com o “outro”.  
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 “Identidade política é uma construção tanto social quanto histórica. Como construção social, reflete a natureza 

institucional da comunidade política. Como construção histórica, sua emergência e consolidação está ligada a 

contingências históricas e à maneira pela qual narrativas opostas e ideologias moldam as autopercepções dos 

membros da comunidade” (tradução da autora). 
32

 “não abordam a política internacional com uma lousa em branco na qual os significados são escritos como 

resultado da interação com outros Estados” (tradução da autora). 
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Entretanto, a preocupação quiçá metodológica de Wendt em separar identidade 

corporativa da social, possibilitando destarte a análise em separado dos níveis doméstico e 

internacional, não parece ter respaldo empírico, e suscita determinados questionamentos. 

Primeiramente, o Estado não é um indivíduo, não tem um aparato cognitivo tal qual o dos 

seres humanos, logo todas as suas identidades são identidades sociais, ou seja, socialmente e 

interativamente construídas. A separação entre o interno e o externo é artificial, uma vez que 

no âmago da construção do Estado está o estabelecimento de fronteiras que o diferenciam do 

“outro”, e no centro de seu autoconceito está a soberania exterior. Desta forma, o auto-

entendimento do Estado é formado por meio de processos internos e externos, não obstante 

alguns de seus atributos relevarem primariamente de relações na sociedade doméstica (país 

“democrático”, “liberal”, “laico”) e outros da sociedade internacional (“hegemônico”, 

“periférico”, “neutro”), como aponta o próprio Wendt. 

Além disso, Wendt (1994) situa na identidade corporativa quatro interesses básicos, 

inerentes a todos os Estados: segurança física, segurança ontológica, reconhecimento do ator 

pelos outros e desenvolvimento. Trata-se pois de interesses exogenamente fornecidos. Uma 

tal formulação, contudo, parece teoricamente incongruente: se o construtivismo enfatiza 

estruturas que são construídas em interações sociais, por que assumir previamente que certas 

identidades, e não outras, estão presentes naturalmente em todos os Estados?   

Independentemente das identidades essencializadas da concepção de Wendt, os 

Estados possuem identidades construídas sobre uma base histórico-cultural por meio de 

processos sociais e políticos e em relação dinâmica com vários “outros” (outros países, outras 

ideologias, outros papeis no sistema internacional). De fato, a questão identitária está no 

centro da própria formação do Estado-nação, o qual é forjado não apenas como entidade 

soberana territorial e política, mas também como comunidade formada por liames de 

identificação entre seus indivíduos. Anderson (2008) mostra que a criação do nacionalismo, 

no final do século XVIII, foi uma destilação primeiramente espontânea do cruzamento 

complexo de diferentes forças históricas, porém em seguida conduzida em um processo 

discursivo de fusão entre nação e governo estabelecido, muitas vezes a despeito de 

movimentos nacionais populares. Para Hall,  

Les discours sur la nation ne reflètent pas, comme nous sommes conduits à le 

supposer, un Etat déjà unifié et achevé. Leur propos est plutôt de forger ou de 

construire une forme unifiée d'identification, en dehors des nombreuses différences 

de classe, de genre, de région, de religion et de localité qui, en réalité, divisent la 

nation. Pour y parvenir, ces discours doivent ancrer profondément la culture soi-
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disant libre de l'Etat 'civil' dans un mélange dense de significations, de traditions et 

de valeurs culturelles qui sont censées représenter la nation. C'est seulement dans la 

culture et la représentation que l'identification à cette 'communauté imaginée' peut 

être construite
33

 (2007, p.315). 

Ademais, a evolução histórica do Estado-nação o tornou um potente engendrador de 

identificações, já que possui os recursos materiais e simbólicos para impor categorias, 

esquemas classificatórios e modos de interpretação social com os quais burocratas, juízes, 

professores, médicos têm obrigatoriamente de lidar e aos quais atores não-estatais devem se 

referir (BRUBAKER e COOPER, 2000). 

Admitindo assim que os Estados possuem identidades, poderiam eles ultrapassar as 

identidades nacionais e assumir, paralelamente, uma identidade transnacional? No momento 

em que os Estados decidem iniciar processos de integração política e econômica, eles elegem, 

em uma certa medida, a união de seus destinos com os das outras unidades, o que engendra 

uma identificação mínima entre as partes. As elites que lideram a integração política, por sua 

vez, podem fomentar esta identificação no decorrer de sua construção institucional: como 

observam Herrmann e Brewer, baseando-se em Haas e Mitrany, “Efforts to move people's 

thinking and identities beyond the nation-state drove a substantial portion of the post-war 

effort to build international institutions in Europe
34

 (2004, p.1)”. 

Pode-se argumentar que, ante a força das identidades nacionais, as identidades 

transnacionais não persistiriam. Não obstante, a própria identidade nacional é um conjunto de 

outras identidades coletivas, sendo que todos os Estados modernos são historicamente 

multinacionais (HALL, 1997). Além disso, a globalização aumentou de tal modo a 

permeabilidade de fronteiras territoriais, sociais e identitárias, atenuando a diferença entre o 

“dentro” e o “fora”, que a possibilidade de um indivíduo sustentar vínculos múltiplos se 

mostra ainda maior.  

Entretanto, como a existência de uma identidade transnacional poderia favorecer 

iniciativas de integração regional? Por que fomentá-la? Dois argumentos principais podem ser 
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“Os discursos sobre a nação não refletem, como nós somos conduzidos a supor, um Estado já unificado e 

alcançado. Seu propósito é sobretudo o de forjar ou construir uma forma unificada de identificação, para além 

das várias diferenças de classe, gênero, região, religião e localidade que, em realidade, dividem a nação. Para 

atingi-lo, esses discursos devem ancorar profundamente a cultura autodefinida livre do Estado „civil‟ em uma 

mistura densa de significações, tradições e valores culturais que devem representar a nação. É apenas na cultura 

e na representação que a identificação a esta 'comunidade imaginada' pode ser construída” (tradução da autora). 
34

 “Iniciativas para mover as identidades e pensamentos das pessoas para além do Estado-nação conduziu uma 

porção substancial do esforço pós-guerra para construir instituições internacionais na Europa” (tradução da 

autora). 
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avançados: i) a identidade pode constituir importante catalisador da integração quando 

absorvida em sua dinâmica institucional (ponto que será desenvolvido no capítulo 4); ii) a 

questão da legitimidade da organização ante a população. 

O fomento a processos de identificação por iniciativas transnacionais permite a 

mobilização de lealdades entre os cidadãos, ou seja, sentimentos de apoio à organização e de 

obrigação ante a mesma e suas normas. Esse sentimento, por sua vez, contribuiria para a 

legitimidade da organização: 

Identification with a political order is seen as a source of diffuse support and, this, 

of legitimacy. The higher the sense of loyalty toward a political community among 

citizens, the more they are prepared to accept inconvenient decisions and policies of 

their governments, that is, to pay a price for their identity (RISSE, 2004, p. 270). 

 Iniciativas regionais enfrentam desafios de legitimação distintos do Estado-nação uma 

vez que, tratando-se de ordens políticas que se projetam para além de suas fronteiras, 

desafiam o conceito tradicional de soberania territorial (MALAMUD e SOUSA, 2007). 

Outrossim, a dimensão de eficiência técnica da integração econômica; os intrincados 

mecanismos de legitimação internos dos corpos executivos; a governança multinível que 

dificulta a clareza dos atores responsáveis por uma decisão constituem características 

especiais de organizações que possuem objetivos distintos daqueles do Estado-nação, 

assumindo portanto papeis diferentes ante os cidadãos.  

Nesse sentido, a identificação dos cidadãos à ordem política regional pode ser de 

extrema valia para sua legitimidade, entendida essa como “normative belief by an actor that a 

rule or institution ought to be obeyed
35

” (HURD, 1999, p.381). Na definição de Lipset, 

A legitimidade envolve a capacidade do sistema para engendrar e manter a crença de 

que as instituições políticas vigentes são as mais apropriadas para a sociedade. [...] 

Os grupos encaram um sistema político como legítimo ou ilegítimo segundo o modo 

como os seus valores se ajustam aos deles (1967, p.78). 

Legitimidade constitui, portanto, uma percepção do indivíduo sobre a instituição que, 

quando por ele interiorizada, afeta sua disposição para seguir normas, assumir obrigações e 

contextualizar sua conduta em uma estrutura na qual reconhece a existência daquela 

instituição, construindo suas preferências dentro dessa visão de mundo. Esta percepção é 

assim favorecida quando o cidadão se sente ligado à organização por vínculos identitários, o 

que facilita a harmonização da nova ordem política e o discurso a ela concernente a 
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  “Crença normativa de um ator que uma regra ou instituição deve ser obedecida” (tradução da autora). 
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repertórios de significados com os quais os indivíduos estão familiarizados e já classificam 

como legítimos. A identificação coletiva não é equivalente à instituição nem mesmo essencial 

àquela, porém “common identity and the idea of community are seen as providing diffuse 

support that can sustain institutions even when these institutions are not able to provide 

immediate utilitarian payoffs
36

” (HERRMANN e BREWER, 2004, p.03). 

 

3.2 Identidade e integração regional : o caso europeu 

 Após a II Guerra Mundial, uma Europa devastada buscava superar a herança totalitária 

e de rivalidade entre seus componentes, passando a conceber a união entre eles como meio 

para construção de uma paz durável. Dessa forma, no próprio centro da iniciativa de 

integração europeia estava o desiderato de rejeitar o nacionalismo associado aos movimentos 

fascistas, de modo que os arquitetos das Comunidades Europeias empreenderam um esforço 

ativo para conceber desenhos e práticas institucionais que favoreceriam uma construção 

identitária para além do Estado-nação. 

 De fato, a estratégia neofuncionalista previa que a cooperação interestatal em séries de 

questões funcionais aprofundariam a integração pois gerariam a sua propagação  para outros 

setores por meio do mecanismo de spill-over. Esse processo de contaminação entre os setores 

acabaria promovendo o desenvolvimento de identidades, compartilhadas inicialmente entre as 

elites burocráticas, depois se expandindo para o resto da população (HERRMANN e 

BREWER, 2004). Nesse sentido, Ernst Haas sugeria que as instituições regionais 

contribuiriam para a formação de um sentimento de comunidade: 

Political integration is the process whereby political actors in several distinct 

national settings are persuaded to shift their loyalties, expectations and political 

activities toward a new centre, whose institutions possess or demand jurisdiction 

over the pre-existing national states
37

 (2004, p.16, grifo nosso).  

Atores políticos engajados na construção europeia em suas primeiras décadas não se 

preocuparam, porém, com o aspecto simbólico, fundando-se sobretudo em um raciocínio 

utilitário. Entretanto, com o passar dos anos e distanciamento das memórias da guerra, esses 
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 “Uma identidade comum e a ideia de comunidade são vistas como fornecedoras de apoio difuso que pode 

sustentar instituições mesmo quando elas não sejam capazes de fornecer payoffs utilitários imediatos” (tradução 

da autora). 
37

 “Integração política é o processo onde atores políticos em diversos contextos nacionais são persuadidos de 

mudar suas lealdades, expectativas e atividades políticas em direção a um novo centro, cujas instituições 

possuem ou reivindicam jurisdição sobre os Estados nacionais pré-existentes” (tradução da autora). 
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atores começaram a conscientemente desenvolver a dimensão simbólica da União, a qual 

inclui bandeira, hino e o próprio Euro (LAFFAN, 2004). 

Surveys conduzidos pela Comissão Europeia (Eurobarômetro) mostram que a 

identidade europeia é assumida por boa parte dos cidadãos, verificando-se que 54% dos 

entrevistados no território de toda UE em 2006
38

 responderam que se entendem como europeu 

adicionalmente à sua própria nacionalidade frequentemente ou às vezes – ante 43% que nunca 

o fazem
39

 (Figura 3.3). Em 1990, antes do tratado de Maastricht, a maioria afirmava nunca 

assumir essa identidade (51%), o que aponta para a eficiência da organização para fomentar 

identificações. Ressalte-se ainda que tal resultado se confirma em experimentos sócio-

psicológicos (CASTANO, 2004)
40

.  

 
Figura 3.3: Você alguma vez pensa em si não apenas como [nacionalidade], mas 

também como Europeu? Isso acontece frequentemente, às vezes ou nunca?  

(Abril 1990 e Setembro 2006) 

 
Fonte: Elaboração da autora com dados do Eurobarômetro (COMISSÃO EUROPEIA, 2011). 

 

Entretanto, essa identificação não parece se desenvolver de uma maneira constante no 

decorrer dos anos. A questão “Em um futuro próximo, você se vê como...”
41

, tendo como 

opções nacionalidade apenas, nacionalidade e europeu, europeu e nacionalidade, europeu 

                                                           
38

 2006 foi o último ano em que esta pergunta sobre percepções identitárias figurou nas pesquisas do 

Eurobarômetro. 
39

 Pergunta realizada pelo Eurobarômetro em inglês, conforme disponível em seus dados: “Do you ever think of 

yourself as not only (nationality) but also European? Does this happen often, sometimes or never?” 

(COMISSÃO EUROPEIA, 2011) 
40

 O que não significa, porém, que as identidades coexistam de maneira pacífica em todas as ocasiões: estudos 

mostram que identidades nacionais e europeias podem entrar em conflito, situação experimentada por exemplo 

por jornalistas e funcionários europeus, os quais devem trabalhar por um objetivo comum europeu mas, ao 

mesmo tempo, são representantes nacionais (RISSE, 2004). 
41

 Pergunta realizada pelo Eurobarômetro em inglês, conforme disponível em seus dados: “In the near future, do 

you see yourself as...?” (COMISSÃO EUROPEIA, 2011) 
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apenas e não sabe (em 2010 computaram-se, ainda, as respostas espontâneas “nenhuma”), 

apresenta uma ampla variação em seus resultados entre 1992 e 2010, como se verifica na 

Figura 3.4. Observa-se, por exemplo, um acentuado crescimento na identificação apenas à 

nacionalidade entre 1994 (33%) e 1996 (46%), bem como entre 2005 (41%) e 2010 (46%).  

 
Figura 3.4: Em um futuro próximo você se vê como...?  (1992-2010) 

 
Fonte: Elaboração da autora com dados do Eurobarômetro (COMISSÃO EUROPEIA, 2011)

42
. 

 

Pode-se tentar encontrar razões atinentes à satisfação com a União Europeia para 

explicar essas variações: no primeiro período, poder-se-ia, por exemplo, apontar a influência 

das tratativas sobre o Pacto de Estabilidade e Crescimento que fora assinado em 1997 com 

critérios orçamentários a serem respeitados pelos países candidatos a formar a zona euro, 

afetando portanto a soberania dos Estados; enquanto no segundo período seria possível 

identificar o fator da crise econômica de 2008. Entretanto, no intuito de observar se há uma 

correlação entre a variação nas respostas sobre identificações sociais e a daquelas 

concernentes a percepção de auferir benefícios com a União Europeia, estimamos o 

coeficiente de correlação linear de Pearson entre os dados referentes à questão “Em um futuro 

próximo você se vê como...” e aqueles relativos aos mesmos marcos temporais para a questão: 

“Tomando tudo em consideração, você diria que seu país tem se beneficiado ou não de ser um 
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 Figura inspirada em gráficos do Eurobarômetro. 
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membro da Comunidade europeia (mercado comum)
43

?”. Foram encontrados valores de 

coeficiente de correlação não significativos entre as respostas sobre as prognoses de vínculos 

identitários e as opiniões sobre se o país do entrevistado se beneficiara ou não com a 

integração, como se verifica no Apêndice 1. 

Por outro lado, em estudo empírico aprofundado sobre o tema, Hooghe e Marks 

(2005) demonstram que aqueles que incorporam a Europa em seu senso de identidade tendem 

a apoiar a União Europeia mais do que os que se atêm unicamente às identidades nacionais, o 

que mostra a ligação entre identidade coletiva transnacional e legitimidade da organização 

regional. Os autores adicionam, ainda, que uma identificação exclusiva com o Estado-nação 

tem mais poder de explicar a oposição à integração europeia do que cálculos de custos e 

benefícios econômicos. 

 Bruter (2004), diferenciando uma identidade de base cultural (forjada sobre 

similaridades sociais como história, etnicidade, símbolos) de uma de base cívica 

(identificação dos cidadãos com uma estrutura política em particular), sugere que a identidade 

cultural formaria parte substancial do processo de identificação dos cidadãos com a Europa. 

Nesse sentido, é interessante examinar iniciativa da Comissão Europeia em parceria com o 

governo português intitulada Preparar o Futuro da União Europeia
44

, compreendendo projetos 

pedagógicos de comunicação dos assuntos europeus a serem desenvolvidos em Portugal, 

voltados especialmente para alunos e professores de estabelecimentos de ensino e formação. 

Observa-se que o material elaborado no quadro dessa iniciativa
45

 explica uma identidade 

europeia que reside, de um lado, em percursos históricos semelhantes, raízes cristãs, 

multiculturalismo e valores democráticos e, de outro, na cidadania europeia e nos direitos 

auferidos por todos os cidadãos europeus. Nesse caso, a prática discursiva procura entrelaçar a 

base cultural à base cívica, o que sugere uma estratégia de vincular os significados de uma aos 

da outra. 

De todo modo, ainda que a identidade seja europeia mais que da União Europeia, 

consoante sugere Bruter (2004), a organização regional enquanto agente discursivo ativo 
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 Pergunta realizada pelo Eurobarômetro em inglês, conforme disponível em seus dados: “Taking everything 

into consideration, would you say that (your country) has on balance benefitted or not from being a member of 

the European community (common market)?” (COMISSÃO EUROPEIA, 2011) 
44

 A iniciativa está disponível em: http://www.prepararfuturo-ue.eu. Acesso em 19 jan. 2012. 
45

 Projeto Preparar o Futuro da União Europeia, Ficha Temática “A Identidade Europeia”.  Disponível em: 

http://www.prepararfuturo-ue.eu/files/fichas_tematicas/Ficha%20Tematica_Identidade%20Europeia.pdf. Acesso 

em: 19 jan. 2012. 
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atingiu uma hegemonia em termos de influenciar na definição do que significa pertencer à 

Europa. A União Europeia está atualmente inserida nas estruturas normativas e cognitivas dos 

diversos países da Europa, presente com profundidade em seus discursos políticos, sociais e 

econômicos (LAFFAN, 2004). Assim, embora tenha raízes em uma herança histórico-cultural 

mais ampla, a ideia de Europa e sua identidade hoje perpassa inevitavelmente a instituição 

regional, bem como a influência da identidade transnacional na reconstrução das várias 

identidades nacionais tem a organização como vetor, como mostram Marcussen et al. (1999). 

 

3.3 Uma identidade sul-americana? Histórias, símbolos, personagens. 

Identidades sociais não podem ser materialmente encontradas, como uma nuvem 

pairando em cima da comunidade a que se referem: é necessário, para entendê-las, observar a 

teia de intersubjetividades que as formam, e sobre que bases se realiza sua construção.  Uma 

identidade social repousa, conforme abordado, em uma base histórica e cultural comum, bem 

como em processos sociais presentes. Dada a questão aqui trabalhada de promoção identitária 

da América do Sul no contexto da dinâmica de integração regional, haveria uma base histórica 

e cultural comum respaldando esta identidade sul-americana? O que se presume ser 

minimamente compartilhado pela comunidade?  

Tais questionamentos conduzem à reflexão sobre os conceitos de América do Sul e 

América Latina, especialmente dada a abordagem discursiva desta pesquisa. Por vezes 

utilizadas indiscriminadamente, as expressões têm distintas origens históricas e remetem, em 

determinados usos, a diferentes objetos. Enquanto América do Sul tem um forte significado 

geográfico, a Latina é culturalmente adjetivada, sendo frequentemente entendida como 

correspondendo aos países americanos conquistados e colonizados por Portugal e Espanha – 

bem como pela França, no caso do Haiti (ROUQUIÉ, 1987; LAMBERT, 1979; 

LATINOBARÓMETRO, 2011). 

 A primeira utilização do termo América Latina não é apontada sem controvérsias: 

enquanto autores como Ardao (1986) a identificam em livro de Michel Chevalier publicado 

em 1836, no qual se diferenciam as raízes latinas do sul do continente americano das anglo-

saxãs do norte e em que se utiliza o conceito de raça latina; outros apontam para o poema Las 

Dos Americas de José Maria Torres de Caicedo, de 1856  (FERES JR., 2005). Jornalista e 

escritor colombiano que vivia em Paris, Caicedo expõe em seu poema o temor do impulso 
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expansionista americano, e sugere a formação de uma aliança de repúblicas latino-americanas 

para a ele resistir. Posteriormente, em 1865, após em diversas ocasiões levantar a ideia da 

criação de uma liga entre as nações, Caicedo publicou livro intitulado Unión Latino-

Americana (ARDAO, 1986). 

Independentemente de quem tenha sido o primeiro a fazer uso da expressão, ambos os 

personagens se encontravam em um mesmo contexto: a França do governo de Napoleão III. 

Tendo se disseminado nos círculos intelectuais franceses e europeus, a ideia de América 

Latina embasou então a doutrina do panlatinismo, professando a unidade dos povos de origem 

latina – sob liderança da França. Marcava, assim, a desconstrução da dinâmica de oposição 

Europa-América, e embora de um lado se contrapusesse ao expansionismo americano, 

fundamentava contudo uma outra pretensão expansionista, a francesa.  

Já na língua inglesa, o termo Latin America só começou a ser usado na última década 

do século XIX (FERES JR., 2005)
46

.  Neste mesmo período, entretanto, os Estados Unidos se 

empenhavam em consolidar outro conceito: o de Pan América, forjado em 1889 dentro do 

contexto da Conferência Internacional Americana. Promovida em Washington pelo governo 

americano entre 1889 e 1890, a Conferência coroava os princípios da Doutrina Monroe de 

América para os Americanos e a diplomacia nela baseada, voltada para a necessidade 

comercial dos Estados Unidos de mercados consumidores externos para sua indústria em 

expansão e tendo como autor do projeto o político James G. Blance – apontado como pai do 

panamericanismo (ARDAO, 1986). Nesse contexto,  

Hacia el mes de junio anterior, la prensa de Estados Unidos había acuñado por sua 

cuenta, con tal motivo, el término Pan America. Para el 30 septiembre ya había 

cruzado el océano, acogido por el Times de Londres [...] [de modo que] el término y 

sus derivados se consagraron y difundieron con insólita rapidez en el léxico 

internacional
47

 (ARDAO, 1986, p.157-158). 

Em países que consolidavam seus processos de independência e se definiam enquanto 

nações, o panamericanismo não encontrou dificuldades para disseminar-se, de modo que os 

movimentos identitários latino-americanos pós-independência se desenvolvem em dialético 

confronto com aquele (ARDAO, 1986). No Brasil, o panamericanismo é assumido como 
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 Como demonstra Feres Jr. (2005), em trabalho que objetiva verificar as consequências ético-morais envolvidas 

em atos linguísticos de identificação, a Latin America tem sido definida no inglês americano, tanto na linguagem 

comum quanto nos textos especializados, como o oposto de uma imagem auto-glorificada de “America”. 
47

 “Por volta do mês de junho anterior, a imprensa dos Estados Unidos havia cunhado por sua conta, com tal 

motivo, o termo Pan America. Em 30 de setembro ele já havia cruzado o oceano, acolhido pelo Times de 

Londres [...], [de modo que] o termo e seus derivados se consagraram e difundiram com insólita rapidez no 

léxico internacional” (tradução da autora). 
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horizonte de inserção internacional na fase de transição do Império para a Primeira República, 

destacando-se o papel do Barão do Rio Branco na condução da ênfase da diplomacia 

brasileira para o continente americano (GEHRE, 2009). 

É na independência das nações da América Latina que um auto-reconhecimento 

coletivo regional pode ser primeiramente identificado. O atual desenho das fronteiras dos 

Estados latino-americanos é relativamente recente, ainda que suas raízes possam ser remetidas 

à cartografia colonial de Vice-Reinos e capitanías generales (MARTINIÈRE, 1978). Não 

obstante, os primeiros esforços de construção de limites territoriais estatais ocorreram entre 

1810 e 1825, com os movimentos de independência que eclodiram no continente. Esses 

movimentos tiveram forte caráter identitário, marcados pela rivalidade entre espanhóis-

europeus e americanos descendentes de espanhóis, os crioulos, que faziam parte das elites 

econômicas mas aos quais se impunham limitações de direitos. Além das tensões advindas da 

condição jurídica desigual, os crioulos reivindicavam livre comércio com a Grã-Bretanha e 

outros países europeus e liberação cultural da Igreja Católica (LARRAÍN, 1994). 

É interessante trazer-se a observação de Anderson (2008) de que as comunidades 

crioulas de territórios tão recentemente colonizados desenvolveram concepções sobre sua 

condição nacional até bem antes que a maior parte da Europa. Definiram, assim, populações 

indígenas que sequer falavam seu mesmo idioma como parte do “nós”,  apontando a Espanha 

como “o outro”.  Para além do recrudescimento do controle da Coroa ibérica e da difusão das 

ideias iluministas, Anderson aponta como fatores para este desenvolvimento identitário o fato 

de unidades administrativas territorialmente definidas preexistirem às repúblicas sul-

americanas, unidades estas a que se foram progressivamente atribuindo significados. 

A liberação latino-americana contou, ainda, com grandes líderes simbólicos – à 

exceção do caso brasileiro, proclamado independente pelo princípe português e estabelecido 

como monarquia. José de San Martín liderou campanhas por independência na Argentina, 

Chile e Peru, onde se tornou presidente. Simón Bolívar, oriundo da elite crioula venezuelana, 

comandou batalhas de independência na Bolívia, Colômbia, Equador, Panamá e Venezuela, o 

que lhe rendeu a denominação de El Libertador. Juntamente à liberação do México, 

comandada inicialmente por Miguel Hidalgo y Costilla, El Padre de la Patria, Simón Bolívar 

e suas campanhas infuenciaram diretamente movimentos de autodeterminação na América 

Central, bem como a posterior criação da República Federal da América Central conduzida 

pelo general hondurenho Francisco Morazán. 
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Além de presidente da Venezuela e do Peru, Bolívar foi também presidente da Grã-

Colômbia, Estado fundado em 1819 no Congresso da Angostura e que compreendeu 

Venezuela, Colômbia, Equador e Panamá até 1831. A este primeiro movimento de integração 

não se reduzia, contudo, a ambição do General : seu sonho de união compreendia Estados 

latino-americanos do México à Patagônia. Neste desiderato, ele convocou o Congresso 

Anfitiônico do Panamá em 1826 visando estabelecer uma Confederação Americana ancorada 

em objetivos securitários e políticos, inclusive o de respaldar a independência da região por 

meio da união entre suas partes.  

Nesse ponto, importa sublinhar-se que se fala em confederação americana, e não latina 

ou mesmo sul-americana
48

. Embora “Suramérica” seja termo utilizado por Bolívar – 

“Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana: vacilar es 

perdernos” (BOLÍVAR, Discurso na Sociedade Patriótica, 4 jul. 1811)
49

 – o é muito 

raramente, sendo menos frequente que a ideia de “América meridional” e a auto-referência 

como “americano meridional” (BOLÍVAR, Carta de Jamaica, 6 set. 1815)
50

. Diferenciada 

sistematicamente da América do Norte (e.g. BOLÍVAR, Discurso pronunciado ante o 

Congresso de Angostura, 15 fev. 1819), a base dos discursos de Bolívar é a ideia de 

“América”, muitas vezes associada ao predicado “de colonização espanhola”, como se vê no 

trecho que segue: 

Después de quince años de sacrificios consagrados a la libertad de América, por 

obtener el sistema de garantías que, en paz y guerra sea el escudo de  nuestro nuevo 

destino, es tiempo ya de que los intereses y las relaciones que unen entre sí a las 

repúblicas americanas, antes colonias españolas, tengan una base fundamental que 

eternice, si es posible, la duración de estos gobiernos (BOLÍVAR, Convocatória ao 

Congresso do Panamá, 07 dez. 1824)
51

. 

 O Brasil, embora convidado para o Congresso do Panamá, encontra-se em uma zona 

nebulosa na construção regional proposta por Bolívar. Monarquia de colonização portuguesa 

e processo de independência singular, o país não se enquadrava na categoria de repúblicas 
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 Também em escritos de San Martín encontramos referências a América ou mesmo Suramérica, mas não a 

Latinoamérica. Como exemplo, “La sangre americana que se vierte es muy preciosa y debía emplearse contra 

los enemigos que quieren subyugarnos. El verdadero patriotismo, en mi opinión, consiste en hacer sacrificios: 

hagámoslos, y la patria, sin duda alguna, es libre, de lo contrario seremos amarrados al carro de la esclavitud” 

(SAN MARTÍN, Carta a Estanislao López, 13 mar. 1819); ou “[...] No, el general San Martín jamás derramará 

la sangre de sus compatriotas y sólo desenvainará la espada contra los enemigos de la independencia de 

Sudamérica” (SAN MARTÍN, Discurso aos habitantes das Províncias Unidas, 22 jul. 1820). Disponíveis em: 

http://www.elhistoriador.com.ar. Acesso em: 10 jan. 2012. 
49

 Disponível em: Antología de Simón Bolívar. Caracas: Correo del Orinoco, 2011. p. 58 
50

 Idem, p.87 
51

 Idem, p. 43. 
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americanas de colonização espanhola levantada pelo Libertador em seus discursos em prol de 

uma confederação – porém tampouco é neles rechaçado ou combatido. Entretanto, os 

brasileiros não compareceram ao Congresso, assim como vários outros países, uma vez que 

apenas México, Grã-Colômbia e Panamá se fizeram presentes.  

Outras iniciativas de integração que sucederam o Congresso também não tiveram 

melhor sorte. Para tais fracassos, concorreu a geografia do subcontinente: sua extensão, 

relevo, as diferentes paisagens e escassa população constituíram importantes obstáculos à 

comunicação e ao transporte no século XIX
52

 (LAMBERT, 1979). A hostilidade política e a 

incipiência das nações e dos Estados também contribuíram: em um momento de vácuo de 

poder resultante da retirada da autoridade metropolitana, aliado à consciência nacional 

incipiente estar concentrada nas elites intelectuais e econômicas, o poder dos caudillos se 

impôs violentamente, a despeito das autoridades formais, criando estruturas políticas baseadas 

em vínculos de lealdade e proteção
53

. Como explica Rouquié, caudillo é 

l'homme politique qui fait passer les liens personnels avant les considérations 

d'idéologie ou de légitimité organisationelle, et qui n'admet que les structurations 

verticales du champ politique
54

 (1987, p.271).  

Nesse contexto, a construção nacional na América Latina se deu entre autoridades 

virulentas impondo obediência em troca de favores pessoais,  sentimentos de pertinência 

restritos a pequenas comunidades, e um sonho de união continental vista como capaz de 

garantir a emancipação de suas unidades. Contrariamente à Europa, portanto, a construção do 

nós-nação ocorreu paralelamente à do nós-região, e as fronteiras foram sendo construídas já 

dentro da utopia de desaparecerem.   

Retome-se que este nós-região se referia a uma América de colonização hispânica 

mas, especialmente, a um Novo Mundo em oposição ao Velho Mundo e ao subcontinente em 

oposição aos Estados Unidos. De fato, os países latino-americanos foram todos conquistados 

pela Ibéria e assimilados ao Velho Mundo pelo subjugo de suas populações nativas e suas 
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 Ressalte-se que Bolívar não ignorava esta dificuldade: “Es una idea grandiosa pretender formar de todo el 

mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un 

origen, una lengua, unos costumbres y una religión debería, por consiguiente, tener un solo gobierno que 

confederase los diferentes Estados que hayan de formarse; mas no es posible porque climas remotos, 

situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres desemejantes dividen a la América” (Carta de Jamaica, 6 

set. 1815, p.121). 
53

 No período, o Brasil tomou um rumo distinto: não houve vácuo institucional posto que não houve retirada de 

autoridade metropolitana, com a perpetuação da monarquia liderada pela família real portuguesa.   
54

 “O homem político que coloca os vínculos pessoais antes de considerações ideológicas ou de legitimidade 

organizacional, e que só admitem estruturações verticais do campo político” (tradução da autora). 
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culturas em um processo de intensa ocidentalização que compreendeu idioma, religião, 

instituições e cultura política. Porém, apesar de apresentarem determinadas convergências 

históricas, como períodos de ditadura militar entre as décadas de 1950 e 1980 e adoção de 

modelos de desenvolvimento protecionistas nesses períodos, os Estados da América Latina 

possuem importantes diferenças e assimetrias. Todos eles compartilham historicamente, 

contudo, uma dependência cultural, política e particularmente econômica dos Estados Unidos 

da América – em oposição ao qual reforçam sua unidade.  

De acordo com Rouquié, as relações entre os Estados Unidos e a América Latina 

representariam para a última “un facteur d‟unité indéniable
55

” (1987, p.19). Elas são 

estabelecidas consistentemente com a Doutrina Monroe de 1823, época em que a região era 

especialmente dominada pela Grã-Bretanha. A partir de 1900, os norte-americanos inauguram 

uma política intervencionista na América Central, e após a Grande Depressão resolvem adotar 

uma estratégia menos dominadora e mais amigável para conquistar aliados no continente. 

Neste período, a influência norte-americana supera a britânica e se torna hegemônica, 

compreendendo uma dependência econômica e política, aprofundada no decorrer da Guerra 

Fria.   

Paralelamente a esta condução de política exterior, debates ideológicos se instauram 

na América Latina entre aqueles ansiando uma aproximação ou mesmo um alinhamento aos 

EUA e outros a isso contrários. Essa dinâmica de contraponto entre latino-americanismo e 

panamericanismo marcou o subcontinente na segunda metade do século XX, quando se 

mesclou a considerações sobre relações de poder e dependência dentro da sociedade 

internacional. Nesse sentido, os Estados Unidos influenciam o reforço do processo de 

construção identitária latino-americana ao constituir-se como um “outro” comum, 

observando-se que esse processo de identificação-diferenciação da região se mostra 

caracterizado pelo desejo de emancipação do “outro”. 

Nesta conjuntura, a Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) foi concebida e 

proposta por Washington na década de 1990, idealizada de um lado como reação estratégica à 

formação da União Europeia e à ascensão da Ásia Oriental e, de outro, como resposta aos 

esforços de integração sub-regionais que se estabeleciam na região (VIZENTINI, 2007). A 

iniciativa enfrentou já de início uma forte oposição de parte da sociedade civil e da elite 
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 “um fator de unidade inegável” (tradução da autora). 
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política, bem como de líderes nacionais como Hugo Chávez. Em um primeiro momento, o 

Brasil participou ativamente das negociações com Fernando Henrique Cardoso, até delas 

retirar-se na Cúpula de 2005 – assim como o fizeram o Chile e a Argentina. Uma razão 

central para o recuo de países latino-americanos foi a mesma levantada frequentemente pela 

oposição da sociedade civil: a apreensão quanto à influência que uma tão grande potência 

poderia exercer no interior de seus territórios nas condições de uma área de livre comércio.  

Assim, se as relações com os Estados Unidos foram centrais para a consolidação do 

conceito de América Latina e para a autopercepção da região, o desenrolar dessas mesmas 

relações marcam uma separação entre América do Sul e América Central. Efetivamente, 

México e América Central são muito mais dependentes dos EUA, cuja enorme economia 

exerce uma força centrípeta sobre seus vizinhos. Brasil, Argentina, Chile, Peru e Colômbia 

mantêm com eles relações abertas e amigáveis, enquanto Venezuela, Equador e Bolívia 

sustentam posicionamentos particularmente hostis. Nesse sentido, interessante observar que 

dados do Latinobarômetro (2011)
56

 mostram o Brasil como percebido pelos latino-americanos 

como maior liderança da região (20%, seguido de EUA e Venezuela, ambos com 10%). 

Entretanto, enquanto mais de 50% dos uruguaios e dos argentinos afirmam esta liderança, 

apenas 4% dos panamenhos e guatemaltecos, 3% dos dominicanos e 2% dos hondurenhos 

percebem o Brasil como líder (apontando para a liderança norte-americana, respectivamente, 

em 15%, 15%, 21% e 21% dos casos). 

Ciente deste contraste, o Brasil passou a restringir o alvo América Latina para 

América do Sul dentro de um cálculo operacional de delimitação de novo quadro geográfico 

prioritário para sua política externa, conforme descreve Celso Amorim (2009), chanceler do 

governo Lula da Silva. Esta mudança de foco já havia começado a ser empreendida por 

Fernando Henrique Cardoso quando Ministro das Relações Exteriores, entre 1992 e 1993, em 

movimento que, segundo Gehre, é acompanhado de uma reinvenção de tradição da sul-

americanidade, o que, para o autor, 

 [...]não significa a propagação de uma inverdade, mas a reconstrução do mundo a 

nossa volta, ou seja, um espaço sul-americano organizado que visa restabelecer o 

prestígio internacional de seus Estados e os afastar do estereótipo latino-americano 

atrasado e subdesenvolvido (2009, p.67). 
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Nesse contexto, cabe trazer afirmação de Bourdieu, para quem “personne ne voudrait 

soutenir aujourd‟hui qu‟il existe des critères capables de fonder des classifications 

„naturelles‟ en régions „naturelles‟ séparées par des frontières „naturelles‟
57

” (1980, p.66). 

Conceitos de regiões são socialmente construídos, assim como identidades coletivas que 

ligam os indivíduos às comunidades imaginadas que elas constituem. Assim, América Latina 

e América do Sul são ideias que, embora de significados próximos e utilização 

frequentemente indiscriminada, têm origens e evoluções distintas, e apontam para diferentes 

conjunturas de interesses nacionais e regionais em dinâmica com a influência de terceiros. As 

identificações regionais a elas associadas não estão, deste modo, desvinculadas desses 

interesses e contextos, e a análise de suas utilizações em ambientes institucionalizados pode 

contribuir para compreensão dos interesses. 

 Para analisar a lógica que subjaz a construção identitária na dinâmica de formação 

institucional da Unasul, a observação dos discursos dos líderes nacionais no contexto regional 

pode ser um instrumento relevante. O discurso regional difunde as ideias-núcleo das políticas 

regionais dos países e podem afetar desta forma: i) a maneira pela qual os outros países 

percebem a integração regional; e ii) o modo pelo qual as diferentes populações o fazem. 

Ademais, conforme já apontado, cada identidade social está associada a um conjunto de 

práticas discursivas, de modo que uma análise do discurso apropriada pode medir a identidade 

em uso, isto é, “how social identities are activated in discursive practices and in particular 

contexts
58

” (RISSE-KAPPEN, 2010, p.34). Para tanto, um marco construtivista e neo-

institucionalista discursivo se apresenta como um adequado quadro de análise. 
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 “Ninguém sustentaria atualmente que existem critérios capazes de fundar classificações „naturais‟ de regiões 

„naturais‟ separadas por fronteiras „naturais‟” (tradução da autora). 
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 “como identidades sociais são ativadas em práticas discursivas e em contextos particulares” (tradução da 

autora). 
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4 CONSTRUTIVISMO SOCIAL E NEOINSTITUCIONALISMO DISCURSIVO: PALAVRAS EM AÇÃO 

Expostos os conceitos gerais concernentes ao problema de pesquisa, passa-se à análise 

da abordagem teórica aqui adotada, bem como das perspectivas concorrentes. Afinal, quais 

marcos teóricos são aptos a respaldar um estudo identitário? Como essas abordagens 

concebem a relação entre identidades e interesses e, ainda, qual o papel que o discurso pode 

exercer nesta dinâmica? 

 

4.1 Identidades e interesses: uma abordagem construtivista 

As perspectivas racionalistas, sejam elas de orientação realista ou liberal, tendem ou a 

negar a importância de identidades para o estudo da política internacional, ou a limitar esta 

importância ao uso estratégico do argumento identitário por Estados auto-interessados. Nesse 

último caso, estuda-se a identidade como artifício retórico, asserções que serviriam a 

interesses materiais de determinados atores, “instrumental social constructions developed by 

elites in their struggle for political power insofar as they rationalize and legitimize the 

instrumental and material „taken-for-granted‟ preferences of actors
59

” (MARCUSSEN et al. 

1999 p. 616). 

Para perspectivas racionalistas, atores são racionais e estão motivados por uma lógica 

de consequência, na qual os interesses são prévios e exogenamente fornecidos; há um cálculo 

de antecipação das consequências das decisões por parte de seus tomadores; e a ação 

coordenada é atingida por meio de barganha cujo resultado dependerá das capacidades prévias 

dos atores. Nesse contexto, os atores empregariam a linguagem para perseguir interesses 

instrumentais.  

O impacto de instituições sobre as identidades dos atores é muitas vezes 

desconsiderado e, outras vezes, observado como auto-interesse das próprias instituições. Em 

uma abordagem racionalista que contempla ideias e normas, Schimmelfennig (2007) sugere 

que a propagação e adoção de crenças e práticas institucionalizadas no sistema internacional 

podem ser explicadas pelo auto-interesse dos Estados, os quais em um sistema 
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 “Construções sociais instrumentais desenvolvidas por elites em sua luta por poder político  uma vez que elas 

racionalizam e instrumentalizam preferências dos atores instrumentais, materiais e tomadas como certas” 

(tradução da autora). 
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institucionalizado consideram que o comportamento de acordo com aquelas representa a 

escolha racional, e das próprias instituições, em sua busca por legitimidade.  

O construtivismo, por sua vez, observa identidades em sua inter-relação com 

interesses e formação de preferências. A proposição construtivista básica é a de que os atores 

agem em um ambiente ao qual se confere significado em uma dinâmica de construção social, 

de modo que interesses, tal como identidades, estão ligados a processos sociológicos de 

interação. Desta maneira, em uma perspectiva construtivista, 

Social identities that link individuals to social groups are not presocially given or 

exist in some “objective reality” out there waiting to be discovered. Identities 

emerge in the very process by which individuals and social groups make sense of 

who they are and what they want.
60

 (RISSE-KAPPEN, 2010, p.20). 

De fato, um alemão nasce com um passaporte alemão, mas não há nada de genético ou 

natural em sua condição de alemão (RISSE-KAPPEN, 2010). Ao contrário, ele adquire o 

conhecimento social sobre o que é ser alemão por meio de processos de socialização. 

Concebendo a realidade como socialmente construída
61

, o construtivismo possibilita tanto a 

análise da morfogênese e reprodução das identidades, quanto a do eventual papel que atores 

políticos, inclusive instituições, podem assumir nessa dinâmica. 

O debate construtivista parte da premissa de que o mundo não é um dado 

predeterminado, mas construído a partir da interação entre estruturas e agentes. Nega-se 

destarte qualquer antecedência ontológica entre agente e estrutura: um não determina o outro, 

ambos são co-constituídos. Por isso se fala em paradigma reflexivo, no qual pessoas e 

sociedades se constroem mutuamente – e é nesse sentido a afirmação de Wendt de que 

“anarchy is what states make of it
62

” (1992, p.395). Tendo em vista as dimensões cognitiva e 

social das identidades, observa-se que elas se situam em um ponto médio na dinâmica entre 

agentes e estruturas: moldadas pelas estruturas sobre agentes que as percebem, sofrem 

contudo influência da atuação desses mesmos agentes (Figura 4.1). É o contexto cognitivo 

                                                           
60

 “Identidades sociais que ligam indivíduos a grupos sociais não são dadas pre-socialmente ou existem em 

alguma „realidade objetiva‟ que espera ser descoberta. Identidades emergem no próprio processo pelo qual 

indivíduos e grupos sociais fazem o sentido de quem são e do que querem” (tradução da autora). 
61

 Isso não significa, porém, que os construtivistas desconsiderem por completo a materialidade, mas que a 

ênfase da abordagem será nos valores e percepções que informam a autação dos agentes sobre o mundo material. 

Assim, a noção construtivista de estrutura engloba tanto os recursos (poderio econômico, tecnológico, 

demografia, condições geográficas) como os processos de comunicação entre indivíduos e grupos e as regras de 

conduta. Nesse sentido, Adler define construtivismo como a visão em que “a maneira pela qual o mundo 

material molda e é moldado pela ação e interação humana depende da dinâmica normativa e das interpretações 

epistêmicas do mundo material” (1997, p. 322). 
62

 “anarquia é o que os Estados fazem dela” (tradução da autora) 
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dos agentes que, realizando definições subjetivas sobre estas práticas inclusive sob influência 

de outras práticas sociais, responde por variações nas primeiras. Reconciliar agente e estrutura 

constituia, aliás, o alvo de Bourdieu em sua elaboração do habitus – estruturas objetivas 

tendem a produzir representações subjetivas que produzem ações que, por sua vez, 

reproduzem as estruturas objetivas.  

 
Fonte: Elaboração da autora. 

Explicações construtivistas, porém, são muitas vezes criticadas por, ao enfatizarem 

demasiadamente identidades e/ou normas, negligenciarem o papel dos interesses na dinâmica 

política. Efetivamente, entre as abordagens construtivistas, percebe-se autores cuja concepção 

de identidade se erige como um conceito oposto ao de interesse, em um esforço de 

demonstrar-se modos não-instrumentais de ação política e social (BRUBAKER e COOPER, 

2000).   

Não obstante, é possível pensar identidades dentro de um contexto construtivista sem 

assumir atores não-egoístas que, ao internalizarem normas internacionais, se identificariam 

com uma sociedade internacional cujos interesses comuns absorveriam. A postura ontológica 

construtivista não abandona a razão e a racionalidade, mas se propõe a redescobrir como as 

considerações racionais são aplicadas a empreendimentos e situações humanas coletivas 

(ADLER, 1999). Assim, atores racionais e auto-interessados podem, sob uma ótica 

construtivista, ser ao mesmo tempo atores dotados de identidades sociais. Uma tal perspectiva 

possibilita, desta forma, considerar-se o papel das identidades na formação de preferências. 

O construtivismo não representa, todavia, um todo coerente e regular: ao contrário, 

tratando-se de uma orientação ontológica para os estudos de política internacional, não propõe 

pressupostos epistemológicos homogêneos para os que optem por suas lentes – de modo que o 

debate entre construtivistas positivistas e pós-positivistas se prolonga e ramifica. Ademais, 

Figura 4.1: Estrutura e Agência na Morfogênese da Identidade 

Social 

Estrutura Agentes 
Práticas sociais 

identitárias 

produz internalização 

reproduzem ou 

modificam 
reproduzem ou 
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mesmo no quadro do paradigma ontológico os autores construtivistas dirigem sua ênfase a 

distintos objetos do estudo político. 

Assim, para Wendt (1999), por exemplo, identidades e interesses de atores 

intencionados são construídos por ideias compartilhadas, em uma abordagem com foco no 

poder das estruturas sociais. Desta forma, o construtivismo poderia ser visto como um 

idealismo estrutural, structural idealism (1999, p.1). Já Nicholas Onuf (1989), influenciado 

pela teoria da estruturação de Anthony Giddens, coloca que exatamente no meio entre agentes 

e a estrutura estariam as regras, as quais exercem funções simultâneas sobre uns e outros e são 

influenciadas por ambos. Onuf examina as regras que orientam o discurso com vistas a 

entender os atos dos agentes, e associa esses atos a ordens sociais. 

Contrariamente à separação que Diez (1999) delineia entre construtivismo social e 

construtivismo discursivo, autores como Hopf (2002) propõem um construtivismo social e 

discursivo, concebendo a sociedade como uma estrutura cognitiva social dentro da qual várias 

formações discursivas operam. Nessas estruturas sociais intersubjetivas em que determinados 

significados predominam sobre outros, a linguagem funciona como uma “constraining 

structure” que “creates zones of meaning
63

” (BERGER e LUCKMANN, 1993, p.38) e 

contribuem para que as situações sejam revestidas de um conjunto de atitudes, perspectivas e 

representações compartilhadas socialmente. Os discursos conferem sentido à realidade e, 

assim, constroem-na – mas não constituem a realidade em sua inteireza, pelo que a 

perspectiva é social-discursiva e não linguística. Identidade social é então vista como uma 

formação discursiva socialmente construída. Nesses termos, o construtivismo social e 

discursivo é adotado como marco teórico no presente trabalho. 

Partindo de focos distintos, os autores construtivistas apresentam, em consequência, 

explicações diferentes para a relação entre identidades e interesses. Entre as várias 

contribuições teóricas para o tema, Alexander Wendt (1994; 1999) e Ted Hopf (2002; 2010) 

trazem trabalhos com ênfase especial na questão, consistência teórica e perspectivas diversas, 

motivo pelo qual são aqui analisados comparativamente. 

 Wendt (1994) foi pioneiro na teorização das identidades coletivas nas relações 

internacionais. Fundamentando-se na teoria da integração, expressamente nos estudos de Karl 

Deutsch, afirma que Estados internacionais, uma transformação estrutural do sistema 

                                                           
63

 “Estrutura que constrange” e “cria zonas de significado” (tradução da autora). 
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Westfaliano, tenderiam a emergir na presença de um certo grau de identidade coletiva 

generalizada. Para Wendt, “if we treat identities and interests as always in process during 

interaction, then we can see how an evolution of cooperation might lead to an evolution of 

community
64

” (1994, p.390), uma vez que a identidade coletiva provocaria um aumento na 

disponibilidade dos atores para agir sob “generalized principles of conduct” and “diffuse 

reciprocity
65

” (idem, p.386).  

Como mencionado no capítulo três, Wendt (1994) distingue identidade corporativa da 

identidade social, tal que a primeira se referiria a qualidades intrínsecas que conferem 

individualidade ao ator, e em virtude das quais os indivíduos operam como uma coletividade 

estatal. Quatro interesses corporativos adviriam dessa identidade: segurança física; segurança 

ontológica ou previsibilidade nas relações no sistema mundo; reconhecimento do ator pelos 

outros; desenvolvimento no sentido de aspiração por uma vida melhor. O autor não se 

distancia portanto da visão antropomorfizada dos Estados tipicamente realista, como atores 

unitários com uma única identidade e um mesmo conjunto de interesses (WELDES, 1996). 

Ainda na concepção de Wendt, a maneira pela qual o Estado satisfaz esses interesses, 

isto é, como desenvolve suas preferências no quadro desses interesses depende de sua 

identidade social, ou seja, do conjunto de características que o Estado se atribui em um 

contexto de interação com o outro. Quanto à formação da identidade social, Wendt coloca que 

agentes escolhem “from among available representations of the Self who one will be, and thus 

what interests one intends to pursue, in an interaction
66

” (1999, p.329), em uma abordagem 

bastante voluntarista, na qual há interesses prévios a uma “escolha identitária”. Trata-se pois 

de formulação que não se desvencilha dos interesses exogenamente fornecidos, e que segue 

uma lógica de consequência
67

. 

Em um segundo momento, as identidades sociais poderiam gerar interesses individuais 

ou coletivos, sendo que os segundos resultariam de uma identificação com o destino do 

                                                           
64

 “se tratamos identidades e interesses como sempre em processo durante a interação, então podemos ver como 

a evolução da cooperação pode levar à evolução da comunidade” (tradução da autora). 
65

 “princípios generalizados de conduta” e “reciprocidade difusa” (tradução da autora). 
66

 “entre representações disponíveis do Eu aquela que se quer ser, e então que interesses se pretende perseguir, 

em uma interação” (tradução da autora). 
67

 Entendendo-se lógica como “the purposes, rules and ontological presuppositions that render a practice or 

regime possible, intelligible, and vulnerable” (GLYNOS et al., 2009, p.11) – “os objetivos, regras e 

pressuposições ontológicas que tornam uma prática ou regime possível, inteligível e vulnerável” (tradução da 

autora). 
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“outro”, que passa a ser visto como uma extensão cognitiva do “eu”. Esses interesses 

coletivos, portanto, levam em conta os interesses do “outro”, e o aprofundamento da 

cooperação entre as partes tenderia a aumentar também a interdependência intersubjetiva 

entre os selfs. Nesse contexto, unidos por uma identidade coletiva, Estados passariam a agir 

segundo uma lógica do apropriado (logic of appropriateness, na literatura anglófona), de 

acordo com a qual o comportamento humano/estatal seria influenciado por normas e regras 

provenientes de um ambiente social institucionalizado, em dinâmica que afetaria, por fim, o 

entendimento dos atores de seus interesses individuais. 

A lógica do apropriado define modelos de ação, comportamento e organização como 

apropriados, legítimos, corretos ou mesmo naturais (MARCH e OLSEN, 2004). Assume-se 

que atores buscam cumprir com normas e regras que correspondem às suas identidades 

políticas porque absorvem os ethos, práticas e expectativas da instituição. Assim como 

identidades, instituições e circunstâncias mudam, as lógicas do apropriado também se 

desenvolvem e modificam afetadas por uma variedade de processos e situações. 

Criticando o excesso de voluntarismo da concepção de Wendt e questionando os 

critérios para assunção de determinados interesses, e não de outros, como inerentes a todos os 

Estados, Hopf (2002) propõe uma perspectiva endógena da formação dos interesses ao 

conectá-los teórica e empiricamente às identidades e suas práticas discursivas. Para 

desenvolvê-la, baseia-se na constatação de que “social cognitive structures are stable because 

of the many everyday social practices that reproduce them, not because agents have an 

interest in the reproduced product
68

” (HOPF, 2002, p.292).  

Segundo Hopf (2002), para além das lógicas do apropriado e da consequência, as 

quais tentariam explicar a ação humana em termos de cálculos estratégicos ou de valor, 

haveria uma lógica do dia-a-dia (everyday logics), espontânea e não-reflexiva, arraigada nas 

práticas sociais
69

. Hábitos e práticas responderiam, assim, por boa parte das representações ou 

ações sociais dos indivíduos. Hopf identifica três elementos nessa lógica do dia-a-dia: a 

inteligibilidade, referindo-se ao desejo de um indivíduo de fazer-se entender em um processo 

comunicativo; a “pensabilidade” (thinkability), a probabilidade de que a uma determinada 

                                                           
68

 “estruturas sociais cognitivas são estáveis por conta das muitas práticas sociais diárias que as reproduzem, não 

porque agentes tenham interesse no produto reproduzido” (tradução da autora). 
69

 Em trabalho de 2010, Hopf desenvolve em separado a lógica do hábito e a lógica da prática, discriminando as 

diferenças entre elas. Preferimos tomar como base nesse ponto a elaboração do texto de 2002, englobando ambas 

na lógica do dia-a-dia, dada sua aplicação empírica nessa ocasião à questão identitária na Rússia.  
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pessoa ou situação seja conferida uma interpretação particular dada uma determinada 

identidade e um determinado contexto social; e a imaginabilidade, semelhante à pensabilidade 

porém sem se ater à seara do possível
70

. Ao tornar pensáveis e imagináveis determinadas 

maneiras de apreender a realidade, a lógica do dia-a-dia torna os interesses possíveis. 

Não é Hopf ,contudo, o primeiro a enfatizar a importância dos hábitos e práticas para 

entender-se a ação social: de Max Weber a Pierre Bourdieu, diversos e importantes teóricos 

sociais identificam parte da ação humana como não refletida, habitual. Weber (1968, apud 

HOPF, 2010) aponta que a ação social poderia estar fundada em: i) racionalidade 

instrumental; ii) racionalidade de valor; iii) afeto e emoções; ou iv) tradições, pelo habituar-se 

a longas práticas, e que não envolveriam o temor de uma sanção.  

Hopf não argumenta que a lógica do dia-a-dia seja a única a reger a ação social, mas 

defende que ela age assim como a lógica da consequência e a do apropriado – e  que, em 

certas situações, a do dia-a-dia tenderá a predominar, especialmente em relações de longo-

termo de cooperação ou conflito (HOPF, 2010). Contrapõe-se portanto à posição de March e 

Olsen (2004), para quem a interação frequente e a longo-termo tenderia a intensificar a ação 

em termos de lógica do apropriado, pois o compartilhamento de experiências, informações e 

memórias favoreceria o predomínio de normas sobre a lógica da consequência
71

. Por outro 

lado, Hopf (2002) verifica, em estudo de caso sobre identidades e política externa em Moscou 

entre 1955 e 1999, que as lógicas do apropriado e da consequência explicam escolhas 

realizadas em situações de medo de incorrer em algum tipo de custo, seja ele material, moral 

ou afetivo. 

Admitir-se a existência de uma lógica do hábito não significa argumentar pela 

ausência de interesses ou de racionalidade na ação social. Indivíduos, tal como Estados, atuam 

segundo interesses próprios, mas esses interesses não são exógenos, não correspondem aos 

que lhe assinala um terceiro observador universal (HOPF, 2002). Trata-se, ao contrário, de 

construções históricas. Como concebido por Weber (apud SWIDLER, 1986), interesses são o 

motor da ação, mas as ideias definem os fins que os agentes estão tentando atingir e os meios 
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 É na seara da imaginabilidade que os agentes desejam elementos socialmente proibidos, ou concebem a 

resistência a discursos públicos oficiais (GLYNOS et al., 2009) 
71

 March e Olsen (2004) não reconhecem outra lógica que as de consequência e do apropriado, absorvendo o 

elemento das práticas habituais dentro da última. Entretanto, Hopf (2002; 2010) demonstra que o hábito 

independe de uma reflexão normativa ou mesmo de uma norma ou regra para estabelecer-se, e que segue 

portanto uma dinâmica distinta da lógica da apropriação. 
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que empreenderão neste desiderato. Ideias estas que, na sociologia weberiana, são construções 

históricas complexas definidas por interesses institucionais, vicissitudes políticas e motivos 

pragmáticos. 

Por exemplo, por que um Estado teria interesse em associar-se a outros Estados em um 

contexto de integração regional? Os interesses mais comumente apontados na literatura são os 

estratégicos, envolvendo percepções de ameaça e de oportunidades de ação no sistema 

internacional (correspondendo aos interesses corporativos da segurança física e do 

reconhecimento pelos outros na formulação de Wendt, 1994), e os econômicos (interesse 

corporativo do desenvolvimento). Entretanto, da mesma forma que não existe um único 

interesse econômico possível ou uma unívoca tradução do mesmo, o interesse do Estado em 

estabelecer relações de inimizade ou de aliança com outros Estados tampouco é objetivamente 

identificável per si. Na formulação de Wendt, “Five hundred British nuclear weapons are less 

threatening to the US than five North Korean ones because of the shared under-standings that 

underpin them
72

” (1999, p. 255). 

 Uma ontologia social construtivista permite que se tome em conta como as 

identidades domésticas dos Estados moldam a percepção de inimigos e aliados e balizam seus 

interesses econômicos. Os interesses dos atores não surgem a priori e independentemente da 

percepção do contexto da ação, da percepção do “eu” e sua localização estratégica e da 

percepção do “outro”. Nesse sentido, para Hopf, “The relationship between identity and 

interest implies that any individual, because of her understanding of herself through Others, 

necessarily has interests that are social cognitive products
73

” (2002, p.17). Interesses estão 

desta forma ligados a identidades, as quais se constroem em interações sociais.  Ecoa assim as 

conclusões de Finnemore, segundo a qual “interests are not just „out here‟ waiting to be 

discovered, they are constructed through social interaction
74

” (1996, p. 2), e de Ruggie, para 

quem “specific identities of specific states shape their perceived interests and, thereby, 

patterns of international outcomes
75

” (1998, p.14). 
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 “Quinhentas armas nucleares britânicas são menos ameaçadoras para os Estados Unidos do que cinco norte-

coreanas por conta dos entendimentos compartilhados que as revestem” (tradução da autora). 
73

 “A relação entre identidade e interesse implica que qualquer indivíduo, por conta de seu entendimento de si 

através dos Outros, necessariamente tem interesses que são produtos sociais cognitivos” (tradução nossa). 
74

 “Interesses não estão apenas „ali fora‟ esperando ser descobertos, eles são construídos através da interação 

social”(tradução da autora). 
75

 “Identidades específicas de Estados específicos moldam sua percepção de interesses e, consequentemente, 

padrões de resultados internacionais” (tradução da autora). 
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Identidades afetam, pois, a percepção de possibilidades de ação de um indivíduo. O 

arcabouço simbólico, mítico, ritualístico e as práticas sociais que compõem a identidade de 

uma sociedade ou grupo criam  maneiras de organizar a experiência e parâmetros para avaliar 

a realidade (SWIDLER, 1986), moldando assim as visões de mundo de seus membros e seus 

entendimentos de condições políticas e materiais, bem como suas representações dos 

problemas a serem decididos e suas percepções de interesses (ABDELAL et al., 2009). Nesse 

contexto, interesses são construções sociais que adquirem seus significados a partir dos 

significados predominantes, socialmente e discursivamente estabelecidos, com os quais os 

indivíduos entendem e percebem o mundo – inclusive os tomadores de decisão. Como precisa 

Weldes em sua contribuição sobre interesse nacional, “national interests emerge out of 

representations [...] through which state officials and others make sense of the world around 

them
76

” (1996, p.280). 

Isso não significa que identidades não possam ser utilizadas de maneira instrumental, 

estratégica, para legitimar políticas motivadas por interesses materiais – ou deslegitimá-las
77

. 

Entretanto, o uso da identidade com tais objetivos tem sua eficiência ligada à consensualidade 

da identidade evocada (ROSAMOND, 1999), isto é, ao fato dos demais atores, sejam eles 

componentes da sociedade doméstica ou outros Estados, estarem convencidos da validade da 

identificação ou a possuirem internalizada de tal modo que a identidade seja automaticamente 

classificada como natural. Ainda, construções identitárias interiorizadas pelos tomadores de 

decisão influem na definição do que eles perceberão como seus interesses, bem como na 

escolha do argumento identitário como meio hábil a alcançá-los. Assim, mesmo quando 

atuam segundo uma lógica primariamente de consequência, as identidades e os interesses 

construídos envolvem em última instância uma lógica do dia-a-dia e/ou do apropriado. 

Nesses termos, pode-se contrapor as perspectivas de Wendt e de Hopf sobre 

identidades sociais segundo os esquemas propostos nas Figuras 4.2 e 4.3: 
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 “Interesses nacionais emergem de representações através das quais representantes de Estado e outros conferem 

sentido ao mundo que os rodeia” (tradução da autora). 
77

 Atores instrumentalmente racionais podem, por exemplo, engajar-se no fomento de identidades étnicas no 

intuito de mobilizar apoio para conflitos que implicam em altos custos (FEARON e LAITIN, 2000).  
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Fonte: Elaboração da autora, com base em Wendt (1994;1999) 

 

 

Fonte: Elaboração da autora, com base em Hopf (2002) 

 

 Hopf realiza sua elaboração teórica focado na influência de identidades domésticas na 

formulação da política exterior soviética e russa, não abordando especificamente a construção 

de identidades coletivas em processos de integração regional. Não obstante, partindo-se de 

suas ideias alguns desenvolvimentos podem ser sugeridos. Interesses dos Estados são 

construídos na base de suas próprias identidades e na percepção que, de acordo com ela, têm 

do outro. De fato, dentro de uma estrutura social cognitiva que fornece recursos linguísticos e 

culturais para compreensão do mundo e definição de significados, tomadores de decisão 

elaboram cognitivamente suas representações do mundo, inclusive do “eu” e do “outro” em 

construções identitárias. Esses “outros” constituem especialmente Estados, mas podem 

também englobar outros líderes nacionais, atores não-estatais, movimentos sociais 

(WELDES, 1996). 

 Fornecendo uma visão do mundo internacional e das possíveis inserções de si e do 

outro nesse mundo, essas representações identitárias modelam os interesses que os Estados 

definem – os quais não perdem, por endógenos, sua racionalidade. Esses interesses podem 

impulsioná-los no sentido de empreender uma iniciativa de cooperação ou integração regional 
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segundo lógicas de consequência e/ou do apropriado, que podem estar acompanhadas da 

lógica do dia-a-dia. A lógica do dia-a-dia atuará especialmente em Estados que experimentam 

longo tempo de cooperação, bem como naqueles em cujas formações identitárias domésticas 

estejam inclusas uma identificação coletiva regional ou uma identidade nacional 

regionalizada, isto é, um entendimento do pertencer à região como um dos atributos da 

comunidade nacional a que se identifica. Identidades geram, por meio da lógica do dia-a-dia, 

sistemáticas percepções, atitudes e práticas sociais através das quais outros países são 

automaticamente categorizados.  

 Uma tal afirmação contrapõe-se à visão de Wendt de uma identidade social escolhida 

segundo interesses inerentes aos Estados, portanto de acordo com uma lógica de 

consequência. Também se opõe à concepção de March e Olsen (2004) de que 

comportamentos baseados em identidades seguem necessariamente a lógica do apropriado. 

Coloca, ao contrário, que a dinâmica entre identidades e interesses em uma relação entre 

Estados pode obedecer tanto à lógica de consequência quanto à do apropriado, ou ainda à 

lógica do dia-a-dia. 

 Hopf e Wendt, porém, dirigem seus focos para a conceitualização da identidade no 

contexto do Estado ou entre Estados, negligenciando as instituições internacionais como 

atores da dinâmica identitária. Como esta pesquisa se foca na identidade como projeto no 

contexto da formação discursiva da Unasul, um exame das contribuições institucionalistas 

para as relações internacionais se mostra importante.  

  

4.2 Neoinstitucionalismo, discursos e identidades 

Além do construtivismo, este trabalho tem como marco teórico o  neoinstitucionalismo 

(NI) discursivo.  Procura observar a relação entre instituições e comportamento de atores, com 

ênfase nos discursos que as forjam formalmente,  reproduzem-nas nas práticas diárias, nas 

deliberações e tomadas de decisão, e possibilitam sua comunicação ao público em geral. O 

neo-institucionalismo se preocupa com os complexos efeitos da institucionalização, 

especialmente com a capacidade das instituições de coordenar as expectativas dos atores, 

gerar sistemas compartilhados de ideias e moldar assim normas, valores e escolhas políticas 

(GOLDSTEIN e KEOHANE, 1993; ROSAMOND, 1999). 
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 A perspectiva enfatiza não apenas o impacto de instituições sobre os indivíduos, mas a 

interação entre instituições e indivíduos (LOWNDES, 2002), e observa instituições como 

“persistent and connected sets of rules, formal and informal, that prescribe behavioral roles, 

constrain activity, and shape expectations
78

” (KEOHANE, 1990, p. 732). Refere-se, assim, 

não apenas a organizações, procedimentos e regras formais, mas também a entendimentos 

rotineiros e coletivos sobre como proceder (MARCH e OLSEN, 1998). 

A Unasul é, portanto, uma instituição: opera em um quadro normativo, possui regras 

para entrada de membros, detém personalidade jurídica. Outrossim, embora se caracterize por 

uma institucionalização formal ainda rarefeita, possui os alicerces de uma série de tratados e 

declarações, diversas práticas sociais em torno daqueles e, aqui se argumenta, um conjunto de 

práticas discursivas que a caracterizam.  

 No NI discursivo, as instituições são percebidas como estruturas, contextos nos quais 

os agentes pensam, falam e atuam; e, paralelamente, como construções de agentes que, 

dotados de ideias e capacidades discursivas, delineiam-nas e modificam-nas. Trata-se de uma 

perspectiva “institucionalista” porque não foca apenas o processo comunicativo, mas também 

o contexto institucional no qual e através do qual discursos são construídos e transmitidos 

(SCHMIDT, 2010). Quanto aos discursos, Schmidt acrescenta que 

Discourse serves not just to represent ideas but also to exchange them through 

interactive processes of a) coordination among policy actors in policy and program 

construction and b) communication between political actors and the public in the 

presentation, deliberation, and legitimation of those ideas, against a background of 

overarching philosophies
79

 (2008, p. 321-322). 

Em instituições supranacionais, os discursos envolvem, pois, a comunicação entre 

Estados, a coordenação política entre eles e, adicione-se à formulação de Schmidt, o 

arcabouço normativo da instituição: os tratados, acordos, protocolos, decisões e declarações 

que embasam e norteiam sua atuação. Normas
80

 compreendem um conjunto de signos e de 

símbolos, explícitos e implícitos, cujo impacto transcende sua instrumentalidade de meio 

voltado à consecução de um objetivo: possuem uma especial capacidade para incorporar e 
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 “Conjunto de regras persistentes e conectadas, formais e informais, que prescreve normas de comportamento, 

que constrange a atividade e molda expectativas” (tradução da autora). 
79

“Discurso serve não apenas para representar ideias mas também para trocá-las através de processos interativos 

de a) coordenação entre atores políticos na construção de políticas e programas; e b) comunicação entre atores 

políticos e o público na apresentação, deliberação e legitimação dessas ideias, ante um contexto de filosofias 

mais abrangentes” (tradução da autora). 
80

 Entendidas como normas positivadas. 
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reforçar determinados significados, dados seu caráter de juízo prescritivo e sua aplicação 

formal e rotineira, salientando-se seu papel de instituir uma autoridade cotidiana e legitimar 

seu controle “en bâtissant l'image d'un ordre social et naturel, fondé sur un consensus 

moral
81

” (GUSFIELD, 2009, p.20). Por último, discurso compreende os pronunciamentos que 

operam a comunicação dos atores políticos com o público. Esse discurso comunicativo ocorre 

na esfera pública e consiste na apresentação, discussão e esforço de legitimação da instituição 

e de suas políticas ante os cidadãos.    

Partir da premissa que instituições são estruturas que condicionam a atuação dos 

agentes e, ao mesmo tempo, construções internas aos agentes; considerar o discurso um 

processo interativo com influência causal sobre a criação, persistência e mudança de 

instituições; e buscar alternativas teóricas que possibilitem “endogenizar” a mudança 

(SCHMIDT, 2008; 2010) parecem associar o NI discursivo à ontologia construtivista. 

Entretanto, Schmidt (2010) não realiza esta identificação entre as duas perspectivas. Não 

obstante, ao apontar autores que utilizariam o NI discursivo mas se distanciariam do 

construtivismo, Schmidt contrapõe este último ao positivismo, como se constituíssem 

posturas epistemológicas concorrentes. Mas, conforme já abordado, o construtivismo não 

propõe uma orientação epistemológica homogênea, e diversos são os autores construtivistas 

que se definem como positivistas – como Checkel (2007) e Wendt (1999), este último 

classificado por Schmidt como “não positivista”. 

Considerar uma estrutura social como discursiva significa considerar o discurso para 

além do conjunto de palavras, ou dos significados a que essas se referem, englobando também 

o contexto em que essas palavras são proferidas para alguém, por alguém, sobre algo. 

Assume-se que a linguagem não apenas descreve a realidade mas a constrói, uma vez que 

objetos naturais, físicos e culturais são entendidos e adquirem significados dentro de discursos 

(GLYNOS et al., 2009) . Como explica Diez (1999) sobre o discurso europeu, trata-se não 

apenas de uma linguagem voltada para promover e sustentar uma causa, mas de fator que 

estrutura em uma determinada medida as conceitualizações da governança europeia.  

 Uma parcela importante dos trabalhos de relações internacionais com uma perspectiva 

discursiva se baseia na teoria dos atos de fala (speech act), atos realizados por meio do 

discurso, de Austin ou de Searle (DIEZ, 1999). Austin trouxe o entendimento de que, para 
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 “Ao construir a imagem de uma ordem social e natural, fundada sobre um consenso moral” (tradução da 

autora). 
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além de função da linguagem que ele define como constativa, de descrição da realidade, ela 

também teria um sentido performativo, sentenças que não tomam nota da realidade, mas a 

realizam – trazendo como exemplo a frase proferida pelo dono de um navio “batizo esse barco 

Rainha Elizabeth”, ou por um testador “lego meu relógio a meu irmão” (AUSTIN, 1991, 

p.50). Aplicando à política, Diez (1999) traz o exemplo do tratado fundador da Comunidade 

Econômica Europeia, o qual não reporta a fundação da comunidade: ele a realiza. Onuf 

(1989), por sua vez, utiliza da teoria de atos de fala de Searle para identificar três tipos de 

regras: as assertivas, que realizam uma afirmação sobre o mundo, as diretivas, em que se 

orienta a ação do agente para algo, e as de comprometimento, em que os agentes se 

comprometem a fazer algo.  

Independentemente da função dos atos de fala, eles influenciam o mundo social pelos 

significados que produzem por meio da linguagem e da simbolização (HALL, 2007).  Diez 

(1999) argumenta que discursos não causam diretamente resultados políticos, mas os 

condicionam. Considere-se, explica o autor, a conceitualização da UE como um sistema de 

„governança multi-nível‟, a qual remete a uma imagem de vários separados níveis de 

governança (local, nacional, regional) que interagem uns com os outros – concepção arraigada 

nos estudos das comunidades epistêmicas europeias. Essa imagem não se tornará, pelo 

simples fato de discursivamente evocada, diretamente a base das decisões tomadas pelos 

políticos. Não obstante, a conceitualização toma parte no contexto discursivo que, por meio 

dos significados e representações que produz, condiciona a maneira dos atores políticos 

pensarem as instituições em que se inserem, e logo afeta sua atuação nessas mesmas 

instituições. 

Assim como Diez, assume-se aqui uma postura ontológica de discurso enquanto uma 

das dimensões das relações sociais, formas estruturadas de conhecimento e de práticas sociais 

que influenciam o comportamento dos atores posto tratar-se de uma maneira compartilhada de 

apreender o mundo (DRYZEK, 1997, apud GLYNOS et al., 2009). A adoção de uma 

perspectiva de discurso como “o” horizonte ontológico foi então evitada. 

Nesse contexto, instituições contariam com sistemas discursivos próprios, constituindo 

construções sociais que incorporam sistemas simbólicos de representações do mundo. Não se 

observam instituições como estruturas neutras criadas por governos nacionais para assegurar a 

credibilidade dos compromissos interestatais, conforme previsto no intergovernamentalismo 

liberal de Moravcsik (1998). Como sistemas discursivos que incorporam outros sistemas 
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simbólicos, as instituições podem ser entendidas, sugere-se aqui, como organizações a que 

correspondem formações discursivas. 

Embora o conceito de formações discursivas seja desenvolvido por Foucault (2008) 

em referência às disciplinas do conhecimento, seus contornos gerais podem ser aplicados a 

outros conjuntos de práticas discursivas no que se aproximam da formulação de “social stock 

of knowledge
82

” de Berger e Luckmann (1993, p.40) e da lógica do habitus de Bourdieu 

(nesse sentido, HOPF, 2002). Trata-se de espaços temporais sócio-históricos nos quais 

determinados significados predominam: “campos homogêneos de regularidades enunciativas” 

(FOUCAULT, 2008, p.164). Por enunciado, Foucault entende a modalidade de existência 

própria de um conjunto de signos, modalidade que se baseia no signo mas a ele não se 

restringe por estar em relação com um domínio de objetos e a suas representações subjetivas, 

permitindo-lhe “ser algo diferente de uma série de traços, algo diferente de uma sucessão de 

marcas em uma substância, algo diferente de um objeto qualquer fabricado por um ser 

humano [...]” (Idem, p.121). 

Uma formação discursiva apresenta uma regularidade (uma ordem, correlações, 

posições e funcionamentos) entre os objetos, os tipos de enunciados, os conceitos, as escolhas 

temáticas. Apresentam ao mesmo tempo sistemas de dispersão, isto é, a ativação de temas 

incompatíveis ou a introdução de um mesmo tema em conjuntos diferentes. Nas palavras de 

Foucault,  

Uma formação discursiva não é, pois, o texto ideal, contínuo e sem aspereza, que 

corre sob a multiplicidade das contradições e as resolve na unidade calma de um 

pensamento coerente; não é, tampouco, a superfície em que se vem refletir, sob mil 

aspectos diferentes, uma contradição que estaria sempre em segundo plano, mas 

dominante. É antes um espaço de dissensões múltiplas; um conjunto de oposições 

diferentes cujos níveis e papéis devem ser descritos (2008, p.175). 

 

Como explicar a mudança institucional no contexto do NI discursivo? Na concepção 

de Schmidt, instituições são simultaneamente “constraining structures and enabling 

constructs of meaning, which are internal to „sentient‟ (thinking and speaking) agents
83

” 

(2010, p.4), e em características desses agentes reside a explicação para sua perpetuação e 

mudança. As “background ideational abilities
84

” dos agentes explicam como eles criam e 
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 “Estoque social de conhecimento” (tradução da autora). 
83

 “Estruturas constrangedoras e construções habilitadoras de significados, que são internas aos agentes sensíveis 

(que pensam e falam)” (tradução da autora). 
84

 “Capacidades ideacionais de background” (tradução da autora). 
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mantêm as instituições em lógica análoga à do habitus em Bourdieu; enquanto suas 

“foreground discursive abilities
85

” (Idem, ibidem) referem-se a sua capacidade de pensar fora 

das instituições em que atuam, refletir e comunicar sobre a mesma de maneira crítica, o que 

lhes possibilitaria agir de maneira a mudá-las.  

A formulação de Schmidt sugere que os indivíduos possuem duas capacidades de 

pensamento: uma dentro da estrutura em que se insere, e por ela condicionada, outra fora dela. 

Outra proposta explicativa é a de van Dijk (apud GLYNOS et al., 2009), para quem a 

interação entre estruturas sociais e estruturas discursivas é mediada pelo contexto cognitivo 

dos agentes; os quais realizariam definições subjetivas sobre as propriedades relevantes do 

discurso, definições estas que afetariam esses últimos e influenciariam a atuação dos agentes 

sobre as estruturas sociais. 

No entanto, para além desse aspecto cognitivo, indivíduos atuam dentro de uma 

macro-estrutura que corresponde à sociedade em que se inserem, dentro das quais várias 

formações discursivas operam. As instituições fornecem uma dessas formações discursivas, 

mas há também outras, que enquadram igualmente as construções cognitivas de um indivíduo 

e suas visões de mundo – e, consequentemente, os interesses por eles construídos. Atores não 

se desvencilham do resto do mundo quando passam a atuar em instituições. Assim, incentivos 

externos e novas condições domésticas podem não apenas modificar seus interesses quanto à 

instituição segundo uma lógica de consequência, mas também transformar as lentes com as 

quais a interpretam.   

 Quanto à relação entre instituições e identidades, desde os trabalhos de Ernst Haas em 

integração europeia, estudos têm procurado demonstrar que instituições internacionais podem 

criar sentimentos de comunidade para além do Estado-nação. Para Haas, instituições seriam 

capazes de equilibrar e conciliar interesses divergentes de governos nacionais, partidos 

políticos e grupos de interesse em uma nova comunidade política regional por meio do 

realinhamento das lealdades voltado ao nível supranacional. Nesse contexto: 

Once the institutions associated with the step of integration are established, 

however, a change is likely to take place. The ideologies defended by national 

groups are likely to influence and perhaps shape the values and ideology of the 

officials manning the new institution. Certainly no effort will be spared to make the 

attempt at shaping. However, a reverse process of gradually penetrating national 

ideologies can also be supposed to get under way. Decision-makers in the new 
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 “Capacidades discursivas de primeiro plano” (tradução da autora). 
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institutions may resist the effort to have their beliefs and policies dictated by the 

interested elites, and advance their own prescription. Or the heterogeneity of their 

origins may compel them to fashion doctrines and develop codes of conduct which 

represent an amalgamation of various national belief systems or group values. A 

two-way process is likely to result in any case: influence originating from national 

sources seeking to shape „federal‟ or „supranational‟ decisions and efforts to make 

national groups conduct themselves in accordance with doctrines originating from 

the new central institutions
86

 (2004, p. 19).  

 De acordo com o funcionalismo, instituições e práticas sociais são, em última 

instância, selecionadas pelo ambiente com base em sua habilidade para efetivamente atingir 

interesses coletivos pré-estabelecidos (STERLING-FOLKER, 2000). Assim, uma perspectiva 

funcionalista do desenvolvimento das instituições necessariamente envolve a avaliação das 

mesmas de acordo com sua eficiência em obter um determinado interesse em determinadas 

circunstâncias, lógica que informaria também a identificação coletiva.  

Como apontam Hall e Taylor (2001), essa abordagem é excessivamente 

intencionalista, tendendo a assumir que o processo de criação institucional é amplamente 

ciente de seus objetivos, conduzido por atores que perceberiam com clareza os efeitos das 

instituições que estão criando justamente por o estarem fazendo de modo a atingir esses 

objetivos. Precisam os autores que “although there is undoubtedly a purposive element to 

institutional creation, such analysis often entail theoric assumptions about the prescience of 

historical actors and their capacity to control the course of events
87

” (2001, p.952).  

Conforme previsão funcionalista, a existência das instituições traz mudanças na 

estrutura política que, eventualmente, ao proporcionarem experiências compartilhadas e 

fornecerem normas sociais comuns, podem alterar percepções dos indivíduos sobre o grupo 

em termos de criação de um senso de comunidade; bem como ao aumentarem a 

interdependência entre os atores e o fluxo de informações entre eles, podem reforçar a 

confiança mútua.   
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 “Uma vez que instituições associadas com o passo da integração são estabelecidas, no entanto, uma mudança 

tende a ocorrer. As ideologias defendidas por grupos nacionais tendem a influenciar e talvez moldar os valores e 

ideologia dos funcionários que conduzem a nova instituição. Seguramente nenhum esforço será poupado para 

tentar moldá-los. Entretanto, pode-se sugerir que um processo reverso de gradualmente penetrar em ideologias 

nacionais seja engendrado. Tomadores de decisão nas novas instituições podem resistir a ter suas crenças e 

políticas ditadas pelas elites interessadas, e avançarem suas próprias prescrições. Ou a heterogenidade de suas 

origens pode compeli-los a conceber doutrinas e desenvolver códigos de conduta que representam um amálgama 

de vários sistemas de crenças nacionais ou grupos de valores. Um processo de duas vias tende a resultar: 

influências originadas de fontes nacionais tentando moldar decisões „federais‟ ou „supranacionais‟ e esforços 

para fazer grupos nacionais se conduzirem de acordo com doutrinas originadas das novas instituições centrais” 

(tradução da autora). 
87

 “Embora haja indubitavelmente um elemento intencional na criação institucional, uma tal análise 

frequentemente gera assunções teóricas sobre a pré-ciência de atores histórios e sua capacidade de controlar o 

curso dos eventos” (tradução da autora). 
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Para além desses efeitos, as perspectivas construtivistas  consideram o ambiente 

institucional como variável causal que, sob determinadas circunstâncias, pode ter efeitos 

transformativos em propriedades básicas dos atores, incluindo como eles veem a si mesmos e 

como conceitualizam seus interesses (LEWIS, 2007). Para Herrmann e Brewer,  

[...] there is likely to be a reciprocal process of mutual construction in which states, 

often based on national identities, create international institutions that, over time, 

lead to an evolution in identities that affects both the interests of the states and the 

affiliation felt for the international institution
88

 (2004, p.13). 

Mas como instituições, identidades e interesses se conectam? E qual papel exerce o 

discurso nessa dinâmica? Dentro do quadro construtivista previamente explanado, a resposta 

aponta para mecanismos de interação entre lógica do dia-a-dia, comportamentos estratégicos e 

processos sócio-psicológicos de internalização normativa. Três mecanismos podem ser 

identificados na literatura: socialização, persuasão e mimetismo. 

A socialização é definida por Checkel como o “process of inducting actors into the 

norms and rules of a given community
89

” (2007, locação 187
90

). Na abordagem de Checkel, a 

internalização das normas pelos agentes engendraria seu cumprimento continuado pois levaria 

ao câmbio de uma lógica de consequência para uma lógica do apropriado. Esse câmbio 

poderia ser instado pelo aprendizado de um papel, isto é, de como agir de acordo com as 

expectativas, pela persuasão normativa e consequente aceitação da comunidade e de suas 

normas como “o certo a fazer”, ou por meio de uma lógica instrumental em que se calcularia 

inicialmente os benefícios de seguir aquelas normas e se acabaria internalizando-as. Nesse 

sentido, argumenta-se que identidades coletivas transnacionais se tornariam consensuais 

quando os atores as internalizam e as naturalizam, percebendo-as como suas próprias e 

seguindo autonomamente seu repertório de práticas sociais. Nessa situação, as identidades 

tenderiam a ser integradas nas instituições e nas estruturas domésticas dos Estados. 

Partindo do conceito de socialização internacional como “the process that is directed 

toward a state‟s internalization of the constitutive beliefs and practices institutionalized in its 
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 “É provável que haja um processo recíproco de construção mútua no qual Estados, frequentemente baseados 

em identidades nacionais, criam instituições internacionais que, com o tempo, levam a uma evolução de 

identidades que afetam tanto os interesses dos Estados quanto o sentimento de afiliação à instituição 

internacional” (tradução da autora). 
89

 “Processo de induzir atores em normas e regras de uma dada comunidade” (tradução da autora). 
90

 Trata-se de livro em formato eletrônico Kindle, motivo pelo qual não há formatação de páginas, mas de 

locações.  
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international environment
91

” (2000, p.111-112), Schimmelfennig procura demonstrar como 

esse processo seguiria na verdade a lógica da consequência, envolvendo cálculos estratégicos 

de custos e benefícios.  A socialização requeriria assim uma assimetria estrutural entre 

agência de socialização e atores socializados: para ter acesso a recurso ou incentivo proposto 

pela instituição, os atores adotam as crenças e práticas institucionalizadas ensinadas pela 

agência de socialização (SCHIMMELFENNIG, 2000). Paralelamente, os agentes 

socializadores de uma determinada comunidade internacional empreendem a socialização 

como estratégia, estando interessados no aumento da legitimidade da instituição e nas 

vantagens que normas comuns trazem para a cooperação, segurança e trocas econômicas.  

Nesses termos, para Schimmelfennig (2007), a socialização de países da Europa do 

Leste e Central poderia ser explicada em termos de cálculos estratégicos para os quais seriam 

relevantes a natureza dos incentivos internacionais e as constelações partidárias domésticas. 

Como incentivos internacionais, identifica a possibilidade de tornar-se membro da UE ou da 

OTAN, que seriam eficazes em contextos de constelações partidárias liberais ou mistas.  

 Uma tal perspectiva, ao tomar interesses como exógenos, recai no problema de 

explicar a mudança e a escolha em situações de múltiplos equilíbrios. Observe-se por 

exemplo o caso da América do Sul e a formação da Unasul, objeto deste estudo. A opção de 

aliar-se à ALCA apresentava também promessas de recompensas, e as constelações 

partidárias dos países tampouco se modificaram no período de negociação de ambas as 

instituições. De fato, agentes se deparam com situações em que múltiplos equilíbrios são 

possíveis, especialmente tendo-se em conta a incerteza sobre os resultados das ações – e 

presumir interesses inerentes e a-históricos dificulta a compreensão desses casos.  

 Por outro lado, a hipótese de Schimmelfennig de que a socialização envolveria uma 

lógica de consequência não deve ser descartada. O engajamento na reprodução de identidades, 

como visto, pode obedecer a cálculos de custo-benefício. Porém isso não exclui a 

possibilidade da absorção de práticas institucionalizadas se dar devido a considerações sobre 

sua legitimidade. Por outro lado, nem a formulação de Schimmelfennig nem a de Checkel, o 

qual propõe uma socialização apenas normativa
92

, observam o mecanismo segundo a lógica 

do dia-a-dia, isto é, a socialização de práticas sociais pela repetição das mesmas e por força do 
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 “O processo que é dirigido para a internalização por um Estado das crenças constitutivas e práticas 

institucionalizadas em seu ambiente internacional” (tradução da autora). 
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 Conceitualização à qual nos referiremos, doravante, como socialização normativa. 
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hábito. Ambos autores negligenciam, destarte, o poder da instituição enquanto estrutura social 

discursiva de estabelecer um repertório de significados, orientações, práticas e ações aos quais 

os agentes aderem automaticamente, sem realizar cálculos estratégicos ou normativos.  

 Em uma perspectiva sociológica, conforme delineado por Berger e Luckmann, o 

conceito de socialização corresponde a “the comprehensive and consistent induction of an 

individual into the objective world of a society or a sector of it
93

” (1993, p.150). Consiste em 

processo de internalização da realidade objetiva e atuação sobre esta última, processo este que 

envolve estratégias e técnicas especiais de aprofundamento da socialização mas também 

práticas diárias e irrefletidas. Uma tal abordagem harmoniza-se com o marco construtivista e 

pode auxiliar a compreensão da socialização também na seara política. 

Já a persuasão não constitui um mecanismo alternativo à socialização, mas a 

complementa ao enfatizar o papel proativo dos agentes na construção identitária por meio do 

convencimento (RISSE, 2004). Ao contrário da concepção de linguagem como um mero 

instrumento para intercâmbio de informações entre atores auto-interessados, o mecanismo 

está baseado na ideia de que “arguments and attempts at persuasion – “talkin”, in popular 

parlance – may change the most basic properties of agents
94

” (CHECKEL, 2007, loc. 336). 

Em um contexto no qual agentes sociais comunicativamente racionais apresentariam 

argumentos de modo a tentar persuadir e convencer uns aos outros, os interesses desses 

últimos se abririam para redefinição. 

Lewis (2007), em trabalho sobre a socialização entre os membros do COREPER 

(Comitê de Representantes Permantes) na União Europeia, levanta a questão sobre se a mera 

maneira compartilhada de expressar ideias contribuiria por si só para a socialização dos 

membros do grupo. De fato, o mimetismo seria também um processo de socialização, através 

do qual indivíduos inicialmente copiam normas de comportamento do grupo, inclusive suas 

práticas discursivas, de maneira a navegar em um novo ambiente (JOHNSTON, 2007). 

Diferencia-se da adaptação estratégica por não conter um cálculo utilitário custo-benefício, e 

distingue-se da socialização normativa por não compreender uma interiorização de normas 

segundo um juízo de valor sobre sua legitimidade. Representa uma adaptação àquele 
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 “a indução compreensiva e consistente de um indivíduo ao mundo objetivo de uma sociedade ou a um setor do 

mesmo”(tradução da autora). 
94

 “Argumentos e iniciativas de persuasão – conversar, na linguagem popular – podem mudar as mais básicas 

propriedades dos agentes” (tradução da autora). 
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ambiente: “it is rather a satisficing first step designed simply to be able to participate in the 

group by following its most basic rules, even before the actor has a clear sense of what its 

interests might be that need maximizing
95

” (JOHNSTON, 2007, loc. 5329).  

 Por meio do mimetismo, o ator se envolve em procedimentos, comportamentos e 

linguagens características do ambiente social que constrangem sua atuação dentro da 

instituição. Trata-se dos primeiros momentos de adaptação a uma formação discursiva e suas 

práticas. Em seguida, o mimetismo comportamental pode levar à internalização daquelas 

práticas por meio de sua repetição, engendrando ações movidas pela lógica do dia-a-dia.  

A socialização normativa e a persuasão esperam que as identidades dos Estados sejam 

afetadas na interação com outros Estados. Já as lentes fornecidas pela lógica do dia-a-dia 

enfatizam sobretudo a relação identitária prévia entre os Estados, construídas historicamente 

na interação com sua sociedade (HOPF, 2010). Essa identificação anterior favorece, em 

contextos institucionais criados entre Estados com relações de longo termo de cooperação e 

uma base mínima de identificação, a instalação de comportamentos de mimetismo dada a 

prévia confiança entre as partes e o anseio de adaptar-se àquela nova situação. 

Instituições são locus de práticas sociais e discursivas que moldam as representações 

que os atores fazem de si, dos outros e do mundo, seja por constituir uma formação discursiva 

que socializa ao fornecer um conjunto de práticas discursivas e significados, seja pela atuação 

proativa dos agentes socializando, persuadindo ou mimetizando.  No momento em as 

instituições regionais afetam o auto-entendimento do Estado no plano exterior, elas 

contribuem para a modificação da identidade do próprio Estado. Nesse contexto, a relação 

entre identidades e interesses dentro do contexto de instituições regionais pode ser ilustrada 

no esquema da Figura 4.4. 
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 “trata-se de um primeiro passo projetado simplesmente para ser capaz de participar no grupo ao seguir suas 

regras mais básicas, mesmo antes que o ator tenha um entendimento claro de quais interesses são os que 

necessitam ser maximizados” (tradução da autora). 
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Figura 4.4: Instituições regionais e a evolução de identidades sociais 

 
 

Fonte: Elaboração da autora 

Nesse sentido, o construtivismo possibilita uma análise de como a promoção da 

identidade regional pode influenciar na própria autodefinição do país. Entretanto, não se 

propõe aqui que essa identidade coletiva se sobreporia às identificações nacionais e 

conduziria à natural e progressiva assunção de interesses coletivos, como na formulação de 

comunidade internacional de Wendt (1994). Como colocam Berger e Luckmann (1993), 

nenhum processo de socialização é perfeito, de modo que a internalização da realidade 

objetiva é constituída por significados que sempre podem ser subjetivamente contestados, 

especialmente quanto mais novos e artificiais seus caracteres. Ademais, as lentes através das 

quais um país se entende e se autodefine, e a partir das quais modelam seus interesses, são 

fornecidas por condicionantes internos e externos diversos, visto que agentes atuam 

simultaneamente em diversas formações discursivas. Nesse sentido, instâncias de integração 

regional como a Unasul não se impõem sobre outras realidades subjetivas, em particular as 

nacionais, mas atuam como formação discursiva de mediação entre os interesses nacionais e o 

discurso identitário regional – no caso em estudo, sul-americano. 

 

4.3 Métodos e instrumentos de pesquisa 

 No campo das ciências sociais, os métodos mais amplamente utilizados para estudar 

identidades constituem surveys, análise de conteúdo, análise de discurso e etnografia 

(ABDELAL et al., 2009, p.4). Embora pesquisas de survey tenham a considerável vantagem 

de possibilitar aos indivíduos ou coletividades oferecerem e estabelecerem suas próprias 

autodefinições, os objetivos da presente pesquisa dirigem seu foco para o exame de como as 

elites representam publicamente suas concepções de conteúdo da identidade, bem como de 

seus valores e propósitos. Não se ocupa, portanto, das convicções íntimas destes atores, ou 

das percepções da população. Nesse sentido, análises de conteúdo e de discurso permitem o 
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exame de como significados, valores e objetivos são aliados a uma determinada identidade 

pelas elites em uma esfera pública de comunicação. 

 Mencionar simultaneamente análises de conteúdo (AC) e de discurso (AD) não 

significa, porém, negligenciar as diferenças entre os métodos. Ao contrário, considera-se que, 

em suas diferenças, a análise de conteúdo e a de discurso são complementares: embora certos 

autores, salientando o aspecto quantitativo da AC, se mostrem céticos quanto à possibilidade 

de utilizá-la em concerto com a AD (HOPF, 2004; LOWE, 2004), outros a aconselham e 

estimulam (HARDY, HARLEY e PHILLIPS, 2004; NEUENDORF, 2004; FIERKE, 2004). 

Para Herrera e Braumoeller, “[...] even for CA, it is interesting to ask whether it is even 

possible, except in the crudest and most mindless ways, to do CA without some level of 

implicit DA as well
96

” (2004, p.18). 

 Entretanto, a utilização dos métodos em complementaridade deve buscar uma síntese 

metodológica e não apenas uma sobreposição de abordagens. Para tanto, importa conhecer as 

suas diferenças e explicitar as linhas de trabalho, de modo que construção de pontes entre eles 

resguarde uma coerência epistemológica. No estudo aqui apresentado, a primeira dessas 

linhas será o norte proporcionado pelas bases ontológicas do construtivismo, segundo o qual a 

noção de discurso é desprovida de significados inerentes e faz referência a significados 

construídos em determinados contextos por determinados atores. 

  A análise de conteúdo é o estudo de mensagens com especial atenção a limitar-se a 

intermediação do intérprete, baseando-se no método científico: “content analysis may be 

briefly defined as the systematic, objective, quantitative analysis of message characteristics
97

” 

(NEUENDORF, 2002, p.1). A unidade de análise são os componentes da mensagem, 

palavras-chave e categorias de termos, cujas frequências são examinadas quantitativamente 

baseando-se em um esquema de códigos devidamente explicitado de modo a assegurar a 

confiabilidade da análise do texto: “First, there must be a clear conceptualization of the 

construct of interest, for it is the congruence between conceptualization and 
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 “Mesmo para a AC, é interessante questionar se sequer é possível, exceto nas maneiras mais cruas e 

negligentes, fazer AC na ausência de algum nível implícito de AD” (tradução da autora). 
97

 “A análise de conteúdo pode ser brevemente definida como a análise sistemática, objetiva e quantitativa de 

características de mensagens” (tradução da autora). 
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operationalization (measurement) that constitutes basic internal validity
98

” (NEUENDORF e 

SKALSKI, 2009, p.203). 

 Esse esquema de códigos definirá as palavras e categorias de termos que serão 

analisadas, e de sua objetividade dependerá a validade da pesquisa. Para tanto, a precisão de 

seus termos é imprescindível, pois proporcionará que outros pesquisadores, inclusive de 

orientações diversas, concordem com sua aplicação e reconheçam a plausibilidade dos 

resultados obtidos. 

 A análise de conteúdo possibilita, ainda, enumerar-se todas as instâncias  nas quais um 

determinado termo é mencionado em um dado texto, na chamada análise key-word-in-context 

(KWIC). Por meio da análise KWIC, pode-se investigar o contexto semântico, gramatical e 

substantivo no qual a linguagem identitária está sendo usada (ABDELAL et al., 2009, p.6) – o 

que já aproxima, pela importância conferida ao contexto, a AC da análise de discurso. 

 Esta aproximação será ainda aprofundada neste trabalho. Como se parte de uma 

teorização de identidade como uma construção social intersubjetiva, o método utilizado deve 

também levar em conta essa realidade de interação social (HOPF, 2009). A análise do 

discurso procura justamente realizar a contextualização de textos e práticas comunicativas de 

modo a descrever os significados sociais que engendram. Nesse desiderato, observa-se textos 

como partes de um corpo discursivo e atenta-se para os agentes que os emitem e para a 

interação entre eles. Entendendo-se discursos como não possuindo sentidos inerentes, o 

exame de condições sociais e históricas é realizado para apreender-se seus efeitos construtivos 

sobre categorias, atributos e significados.  

 A análise de discurso aproxima-se destarte do que Neuendorf e Skalski definem como 

modelo integrativo de análise de conteúdo (“integrative model of content analysis”, 2009, 

p.209), o qual preza pela junção, sempre que possível, de dados textuais a informações 

empíricas concernentes ao emissor e receptor da mensagem ou outro estado contextual. Esta 

contiguidade entre as duas abordagens demonstra que, desde que precisados os princípios 

epistemológicos e adotado método público e válido para tratar informações empíricas, a 

síntese entre elas é possível, senão natural. 
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 “Primeiramente, deve haver uma clara conceitualização das construções de interesse, visto que é a congruência 

entre conceitualização e operacionalização (medição) que constitui a básica validade interna” (tradução da 

autora).  
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 Como colocam Phillips e Hardy (2002), não é o método que faz de uma pesquisa uma 

análise discursiva, mas sim o objetivo de usar um determinado método para fornecer um 

entendimento do discurso em si e do seu papel na constituição da realidade social. Desta 

forma, o caráter sistemático e mesmo o viés quantitativo da análise de conteúdo pode, desde 

que não se atenha à assunção de que haveria um significado objetivo e inerente do texto, 

exercer uma importante contribuição no entendimento do papel do discurso na construção do 

social:  

More generally, qualitative and quantitative investigations should routinely be used 

together. It is wrongheaded to proceed on any quantitative study without 

considering various conceptual definitions derived from the reflexive processes of 

qualitative research; it is equally wrongheaded to draw generalized conclusions 

about one's qualitative findings without adding quantitative evidence on the 

prevalence and patterns of message occurrence
99

 (NEUENDORF, 2004, p.35). 

Em uma perspectiva discursiva, identidades são significados. A análise de discurso 

observa como e por quem são conferidos significados a essas identidades, podendo munir-nos 

de elementos para entender o conteúdo identitário, sua relação com os interesses e com a 

formação discursiva institucional. Nesse sentido, a utilização de análise de conteúdo aliada à 

de discurso se adapta aos objetivos da pesquisa aqui empreendida dentro do quadro teórico 

proposto. Keohane (1996, p.473) afirma que estudantes da dinâmica entre identidades e 

interesses precisam referir-se a problemas de pesquisa reais para evitar cair em “circular 

pseudo-explanations or quasi-philosophical jargon
100

” (1996, p.473). Um conjunto de 

alegações divorciado de problemas reais das Relações Internacionais não é um programa de 

pesquisa. Ora, o primeiro passo para seguir o conselho de Kehoane é enunciar uma hipótese 

aplicável, a qual nesse trabalho é, retome-se, a de que líderes nacionais proativamente 

promovem processos discursivos de identificação social na construção institucional da 

Unasul, e que o conteúdo desta construção identitária transnacional compreende um núcleo 

comum aos diversos Estados e variações nas diferentes narrativas relacionadas aos interesses 

nacionais. Passa-se, então, a seu teste. 
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 “De maneira mais geral, investigações qualitativas e quantitativas devem rotineiramente ser usadas juntas. É  

equivocado realizar qualquer estudo quantitativo sem considerar variadas definições conceituais derivadas de 

processosreflexivo de pesquisa qualitativa; é igualmente equivocado avançar conclusões generalizadas sobre 

achados qualitativos sem adicionar evidências quantitativas sobre a prevalência e padrões de ocorrência da 

mensagem” (tradução da autora). 
100

 “Pseudo-explicações circulares ou jargões quase-filosóficos” (tradução da autora). 
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5 CONSTRUINDO A AMÉRICA DO SUL: OS VÁRIOS NEOBOLIVARIANISMOS 

 Falar-se em formação discursiva da Unasul nos remete, inicialmente, à construção de 

um corpo discursivo próprio relacionado à instituição, com regularidades de enunciados e 

terminologia, o que não implica em ausência de diversidade, lacunas ou construções atípicas. 

Essa intuição corresponde à formulação que Foucault (2008) aplica às disciplinas do 

conhecimento, aqui adaptada para um contexto institucional. 

De fato, o corpo discursivo da Unasul (cujos componentes examinados serão adiante 

precisados) se caracteriza pela tendência geral a referir-se a “povos sul-americanos”, e não a 

“nações”,  “sociedades” ou “cidadãos”, ao modo de tratamento mútuo como países ou 

presidentes “irmãos”, e a utilizar-se de termos de caráter emocional como “carinho” e “amor”. 

Caracteriza-se também pela referência à integração regional em sua amplitude de objetivos, 

como no trecho  “espacio común en las distintas áreas, político, económico, social, cultura, 

energético, ambiental y de infraestructura de la región” (LUGO, 29 out. 2011). Percebe-se, 

ainda, a regularidade de remeter-se a argumentos e terminologia identitária, normalmente 

ligando-os a “valores comuns”, “futuro comum” e “paz”. No intuito de examinar essa última, 

passamos à operacionalização do método de pesquisa. 

 

5.1 Operacionalizando o método de pesquisa 

 Um desenho de pesquisa válido implica em uma apropriada escolha de casos, do tipo 

de indicadores e do modo de análise que é necessário para fornecer uma resposta apropriada 

para o problema de pesquisa (PENNINGS et al., 2003). Os casos são as unidades de 

observação logicamente conectadas à questão de pesquisa, contendo informações que deverão 

ser coletadas por indicadores empíricos. Mas quantos e quais casos devem ser analisados? A 

seleção deve permitir a possibilidade de ao menos alguma mutação na variável dependente 

(KING et al., 1994), a qual no presente estudo será a identidade sul-americana. Ademais, em 

uma pesquisa de ciência política com pequeno número de observações, normalmente 

“selection must be done in an intentional fashion, consistent with our research objectives and 

strategy
101

” (KING et al., 1994, p. 139). 
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 “a seleção deve ser feita de modo intencional, consistentemente com nossos objetivos e estratégia de 

pesquisa” (tradução da autora). 
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 Nesse sentido, dado o objetivo aqui perseguido de analisar a construção da identidade 

social sul-americana por parte das elites políticas nacionais dentro do quadro da Unasul, serão 

examinados:  

i) declarações de intenções e de princípios, consensos e declarações formais coletivas 

reportando os resultados das primeiras reuniões de chefes de Estado sul-

americanos (2000, 2002, 2004, 2005 e 2006) nas origens da Unasul, seu Tratado 

Constitutivo (2008) e declarações formais coletivas das Cúpulas Ordinárias e 

Extraordinárias de Chefes de Estado e Governo que se seguiram (doravante 

referidos como Grupo Textual 1);  

ii) discursos proferidos por chefes de Estado e ministros das Relações Exteriores em 

ocasião de reuniões da Unasul (Grupo Textual 2). 

No caso do Grupo Textual 1, trata-se do embasamento normativo da Unasul, 

materializado em declarações de intenções e princípios que regem o desenvolvimento 

institucional futuro ou positivado em seu tratado constitutivo, bem como de declarações 

presidenciais coletivas que reportam as reuniões ordinárias ou extraordinárias do Conselho de 

Chefas e Chefes de Estado e de Governo e/ou realizam um balanço dos avanços institucionais 

até então atingidos. Em ambos os casos, restringiu-se a análise às declarações que 

estabelecem as linhas políticas gerais, os planos de ação e projetos centrais e o desenho 

institucional básico da integração sul-americana, ou ainda que relatam sua aplicação na 

prática: declarações sobre temas específicos como a Declaração Presidencial sobre as Ilhas 

Malvinas (09 de dezembro de 2006) e a Declaração de La Moneda de apoio ao presidente Evo 

Morales (15 de setembro de 2008) não são examinadas. Igualmente, declarações e normas 

oriundas dos conselhos setoriais ou instituindo esses ou outros órgãos específicos não foram 

levadas em conta. 

Essas declarações foram selecionadas em detrimento de decisões do Conselho de 

Chefas e Chefes de Estado e Governo pelo caráter mais amplo de suas determinações, as 

quais atinem mais amplamente aos objetivos e princípios da Unasul, enquanto as decisões 

costumam abordar questões específicas. Declarações do Conselho de Ministras e Ministros 

das Relações Exteriores também foram preteridas dado seu caráter hierarquicamente inferior 

às do Conselho de Chefes de Estado e Governo, sendo aquelas vinculadas às últimas.O Grupo 

Textual 1 compreende, pois, os treze documentos listados na Tabela 5.1.  
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Tabela 5.1: Normas e Declarações selecionadas 

Norma ou Declaração Data de assinatura 

1. Comunicado de Brasília 

Inaugura as Reuniões de Presidentes da América do Sul, estabelece a 

integração regional como objetivo e enumera seus princípios diretivos. 

1 de setembro de 2000 

2. Consenso de Guaiaquil sobre Integração, Seguridade e Infraestrutura 

para o desenvolvimento 

Assinado na II Reunião de Presidentes da América do Sul. 

27 de julho de 2002 

3. Declaração sobre a Zona de Paz Sul-Americana 

Declaração da América do Sul como Zona de Paz e Cooperação. 

27 de julho de 2002 

4. Declaração de Cusco sobre a Comunidade Sul-Americana de Nações 

Assinada na III Reunião de Presidentes da América do Sul, decide 

formar a CASA. 

08 de dezembro de 2004 

5. Declaração de Ayacucho 

Reafirma os princípios da integração sul-americana e convoca 

conferências com vistas a institucionalizá-la. 

09 de dezembro de 2004 

6. Declaração presidencial da I Reunião de Chefes de Estado da CASA 

Reafirma princípios, objetivos e desenho institucional da CASA. 

30 de setembro de 2005 

7. Declaração de Cochabamba 

Assinada na II Reunião de Chefes de Estado da CASA. Reafirma 

princípios e objetivos da organização e estabelece o Plano Estratégico 

para o Aprofundamento da Integração Sul-americana. 

09 de dezembro de 2006 

8. Declaração de Margarita - Construindo a Integração Energética do Sul 

Assinada na I Cúpula Energética da CASA, estabelece os princípios 

guia da integração energética regional. 

17 de abril de 2007 

9. Tratado Constitutivo da Unasul 

Constitui a União de Nações Sul-Americanas 

23 de maio de 2008 

10. Declaração de Quito 

Declaração do Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo 

por ocasião de sua III Reunião Ordinária. 

10 de agosto de 2009 

11. Declaração de Los Cardales 

Balanço de desenvolvimentos institucionais por ocasião de Reunião 

Extraordinária de Chefas e Chefes de Estado e Governo. 

04 de maio de 2010 

12. Declaração de Georgetown 

Declaração do Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo 

por ocasião de sua IV Reunião Ordinária. 

26 de novembro de 2010 

13. Declaração de Lima contra a Desigualdade 

Declaração do Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo 

que estabelece a redução das desigualdades como norte e anuncia a 

futura elaboração de uma Agenda de Ações Sociais Prioritárias. 

28 de julho de 2011 

Fonte: Elaboração da autora. 

No que concerne ao Grupo Textual 2, é de se ressaltar que Guiana e Suriname, apesar 

de membros da Unasul, não são analisados: primeiramente, uma análise de conteúdo ou de 

discurso exige proficiência do pesquisador na língua da mensagem em exame, a qual não 

possuímos para o neerlandês. Adicionalmente, trabalhar com línguas de origem germânica e 

anglo-saxã e compará-las com línguas latinas de notável proximidade entre si (português e 
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espanhol) traria à análise uma complexidade linguística indesejável para sua exequibilidade 

dentro dos fins a que se propõe. 

 Ainda quanto ao Grupo Textual 2, observe-se que os discursos compreendem: as 

reuniões de presidentes da América do Sul prévias à Unasul; discursos proferidos em reuniões 

ordinárias e extraordinárias do Conselho de Chefas e Chefes de Estado e do Conselho de 

Ministras e Ministros das Relações Exteriores da Unasul; pronunciamentos em ocasiões nas 

quais a América do Sul agia enquanto ator de política exterior – cúpulas entre América do Sul 

e África ou Países Árabes; discursos de presidentes da República em conselhos setoriais ou 

outros órgãos da Unasul.  

Rejeitaram-se, portanto, frente aos objetivos da pesquisa e sua exequibilidade: 

discursos realizados em visitas bilaterais entre os países, ou em fóruns de outras iniciativas de 

integração do continente; pronunciamentos sobre assuntos externos à instituição; discursos 

proferidos em reuniões dos conselhos setoriais pelos ministros das pastas concernentes (à 

exceção dos Ministros das Relações Exteriores). No caso do Paraguai, diante do pequeno 

número de pronunciamentos disponíveis, adicionou-se também discurso proferido em ocasião 

de tratativas de obra da IIRSA, abordando fundamentalmente a questão da Unasul
102

.  

 As amostras utilizadas são, a priori, a totalidade dos discursos proferidos publicamente 

disponibilizados em instâncias de divulgação oficiais. No entanto, é de se ressaltar que esta 

disponibilidade é extremamente irregular entre os países, havendo casos como o do Brasil, 

que fornece todos os discursos de política exterior; outros, como o da Venezuela, que oferece 

os concernentes a alguns períodos; e, ainda, outros, como a Bolívia, que não realizam 

qualquer disponibilização. Nesse contexto, a ferramenta virtual Youtube
103

 foi utilizada de 

maneira suplementar, quando não houvesse divulgação em veículos institucionais. Caso 

houvesse disponibilidade de dois pronunciamentos do mesmo país em um mesmo evento, 

priorizou-se o primeiro deles. Sublinhe-se ainda que parte dos discursos examinados já estava 

disponível em texto escrito, enquanto outros precisaram ser transcritos. 

Finalmente, uma análise suplementar de discursos referentes à integração latino-

americana foi realizada, no intuito especialmente de instrumentalizar um exame sobre a 

relação empreendida discursivamente entre uma identidade latino-americana versus sul-

                                                           
102

 Brasil é outro país que oferecia diversos pronunciamentos relacionados a obras da IIRSA. No entanto, tendo 

em vista a ampla amostra disponibilizada pelo país, resolvemos descartá-los. 
103

 Disponível em: www.youtube.com. Acesso em: 10 dez. 2011. 

http://www.youtube.com/
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americana. Nesse sentido, foram analisados pronunciamentos no âmbito da Cúpula Ibero-

Americana, ALADI, Grupo do Rio e CELAC, escolhidos aleatoriamente em número de um a 

três por país, segundo critérios de disponibilidade e espaçamento temporal. 

Nesses termos, o universo de discursos analisados concernentes à Unasul se distribui 

consoante expresso na Tabela 5.2. A lista completa dos discursos analisados pode ser 

consultada no Apêndice 2. 

Tabela 5.2: Número de discursos analisados por ano no âmbito da integração sul-americana  

País/Ano 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 N 

Brasil 1 NH 1 NH 1 3 3 NH 1 1 1 1 13 

Argentina ND ND ND NH NH 1 NH 1 1 4 1 1 9 

Uruguai ND ND ND ND ND 1 1 NH NH 2 1 NH 5 

Paraguai ND ND ND ND ND ND ND 1 NH 2 NH 1 4 

Chile ND ND ND ND ND ND ND ND 2 1 2 NH 5 

Bolívia 1 ND ND ND ND ND 1 1 ND 2 1 ND 6 

Equador 1 ND ND ND ND ND ND 1 NH 2 1 1 6 

Peru 1 ND ND ND NH 1 NH NH NH 1 NH NH 3 

Colômbia 1 ND NH NH NH NH NH NH NH 1 1 NH 3 

Venezuela NH NH 1 NH NH 2 NH 1 NH 2 NH NH 6 

             60 

NH: Não há casos entre os discursos de política exterior disponibilizados. 

ND: Não há discursos de política exterior disponibilizados. 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 Para levar a cabo a análise de conteúdo, foi utilizada uma análise textual assistida por 

computador (computer-assisted text analysis – CATA), com uso do software Yoshikoder
104

 

versão 0.6.3, programa multilíngue de AC desenvolvido como parte do Projeto Identidade do 

Centro Weatherhead para Negócios Internacionais de Harvard. Por intermédio do software, 

construiu-se dicionário a partir do qual se examinaram os documentos, obtiveram-se as 

frequências das palavras e categorias e observaram-se palavras-chave em contexto (key-

words-in-context).  

 O dicionário corresponde ao conjunto de variáveis a serem analisadas, 

operacionalizadas em diversas medidas que fazem parte do esquema de códigos. Sublinhe-se 

que “strictly speaking, variables to be included in content analysis must reside in the message 
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 Download disponível em : http://www.yoshikoder.org/. Acesso em: 12 ago. 2011. 

http://www.yoshikoder.org/
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rather than the source or receiver
105

” (NEUENDORF, 2002, p.95). As variáveis dependentes 

estão operacionalizadas em um conjunto de termos consoante dicionário disponibilizado no 

Apêndice 3. A definição do dicionário foi realizada em procedimento indutivo e dedutivo : as 

palavras-chave e categorias emergiram dos dados (de uma primeira contagem de frequência), 

já que se explora justamente como os atores ativamente constroem categorias, porém o 

problema de pesquisa e a literatura teórica e empírica explorada forneceram de antemão um 

quadro inicial das categorias examinadas. 

 Por sua vez, a análise do discurso pode ser realizada segundo diversas perspectivas 

advindas de diferentes opções ontológicas, teóricas, teleológicas e metodológicas, porém 

todas caracterizadas pela preocupação com questões de significado e com o papel exercido 

pelos sujeitos na construção e apreensão desses significados (GLYNOS et al., 2009). Pode-se, 

dentre outras alternativas, seguir um modelo argumentativo de ética do discurso; tender para 

uma análise crítica, focando mais explicitamente em dinâmicas de poder, conhecimento e 

ideologia conforme engendradas por processos discursivos; ou voltar-se para os processos de 

construção discursiva de significados que constituem a realidade social. Esta abordagem 

construtivista, quando voltada ao discurso político, como no caso da pesquisa em comento, 

busca realizar uma “analyse des discours publics en s‟intéressant à la définition et à la 

construction des problèmes sociaux ou collectifs dans les arènes publiques
106

” (KELLER, 

2007, p.292).   

 Dentro desta postura construtivista, a perspectiva ontológica aqui adotada é a de 

observar o discurso como uma das dimensões das relações sociais, que confere significado às 

demais mas não elide sua existência autônoma. O foco é textual, desconsiderando elementos 

gestuais e visuais (normalmente valorizados em abordagens psicológico-discursivas) e 

dinâmicas argumentativas voltadas à persuasão. A teleologia frente ao problema de pesquisa 

colocado é explicativa, não se adotando, portanto, uma postura crítica. 

 A análise do discurso é frequentemente acusada de excesso de abstração e falta de 

recursos metodológicos, motivo pelo qual explicitar-se as técnicas utilizadas é essencial para a 

confiabilidade e validade da análise e seus resultados. Nesse sentido, com base em 
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 “Estritamente falando, as variáveis a serem incluídas em análises de conteúdo devem residir na própria 

mensagem e não em sua fonte ou receptor” (tradução da autora). 
106

  “[...] análise dos discursos públicos se interessando pela definição e construção de problemas sociais ou 

coletivos nas arenas públicas” (tradução da autora). 
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bibliografia teórica de análise de discurso  (Jorgensen e Philipps, 2002; Phillips e Hardy, 

2002; Hardy et al., 2004; Laffey e Weldes, 2004; Herrera e Braumoeller, 2004; Keller, 2007; 

Hall, 2007) e em estudos de caso nela baseados (Rosamond, 1999; Fearon e Laitin, 2000; 

Laclau, 2000; Hay e Rosamond, 2002;  Hopf, 2002 e 2009; Risse-Kappen, 2010), bem como 

tendo em mente as pontes a serem desenvolvidas com a análise de conteúdo, propõe-se o 

seguinte esquema-base de análise:  

i. Inserção analítica do discurso em seu contexto histórico-social.  Observar 

particularmente em que contextos institucionais o argumento identitário é mais 

utilizado. No caso dos pronunciamentos dos líderes nacionais, examinar a influência 

dos partidos políticos no poder sobre os diferentes discursos. 

ii. Quanto aos objetivos e valores da integração regional, buscar nos discursos 

argumentos que procuram ligar a união do continente a fins econômicos, sociais, 

políticos, administrativos. Investigar: que termos são relacionados à integração 

regional? Como estes termos são compartilhados e como evoluíram? 

iii. Quanto ao conteúdo das identidades sociais, investigar: Quais são os termos em que a 

identidade sul-americana é discursivamente tratada? Como esses termos evoluíram? A 

que simbologia estão discursivamente relacionadas? A identidade proposta repousa 

sobre a crença de uma cultura comum ou sobre compromissos cívicos (HERRMANN 

e BREWER, 2004; BRUBAKER, 1999)? 

iv. Análise das posições dos sujeitos na narrativa :  observar os “nós” e os predicados com 

eles articulados - “nós, chefes de Estado sul-americanos”; “nós, sul-americanos”; “nós, 

latino-americanos”.  

v. A partir das key-words-in-context encontradas, identificar cadeias de articulação de 

significado, “chain of connotative associations” (HALL, 1985, p.104), pelas quais 

diferentes termos e símbolos são sistematicamente associados de modo a conectar-se 

seus significados (LAFFEY e WELDES, 2004), formando sistemas simbólicos que 

conduzem à naturalização da associação entre conceitos. A repetição da articulação 

conduz a que esses elementos linguísticos sejam vistos como inerentemente 

conectados, e os significados produzidos, como naturais. 
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vi. Explorar outros mecanismos linguísticos de naturalização do discurso, uma vez que 

hábitos se reproduzem discursivamente a partir da naturalização das práticas 

discursivas (BOURDIEU, 2011; HOPF, 2002). Identificar termos de significados 

vazios (LACLAU, 2000), cujo significados exatos são deixados em aberto ou tidos 

como evidentes, e termos de significados flutuantes, significantes que assumem 

significados distintos de acordo com a cadeia de significado a que estão associados 

(LACLAU, 2000). 

Na execução desse esquema, serão utilizados os resultados da análise de conteúdo, a 

qual contou com a observação das palavras em seu contexto para evitar resultados espúrios: 

por exemplo, o exame do uso do termo “desenvolvimento”, no intuito de observá-lo como 

valor norte da integração regional, despreza ocorrências tais quais “o desenvolvimento de 

projetos”, bem como a categoria “história” é levada em conta quando acompanhada de 

atributos que a revistam de caráter coletivo, como “nossa”, “coletivo” ou “comum”. 

 

5.2  Identidade sul-americana: qual, como, por quem? 

a. O recurso discursivo à identidade sul-americana 

 Entre as normas e declarações que fundamentam a Unasul, sete se referem 

expressamente, ao menos uma vez, a “identidade sul-americana” e/ou “identidade da 

região”
107

. A Declaração de Cochabamba (2006) é a que realiza mais menções, seis no total. 

O Comunicado de Brasília (2000) e o Tratado da Unasul (2008) fazem referência três vezes 

cada um, apontando uma identidade cultural que se relaciona com a proximidade geográfica e 

a consolidação de valores comuns. A Declaração de Cusco (2004) explica que essa identidade 

coletiva adviria da “história compartilhada e solidária de nossas nações, que desde as façanhas 

da independência têm enfrentado desafios internos e externos comuns” (item I), e que seria 

processada pelo pensamento político e filosófico nascido dessa tradição. O Consenso de 

Guaiaquil (2002) precisa que “é vontade da América do Sul, fiel ao mandato de seus 

Libertadores e à sua identidade como região com história comum e herança cultural 

compartilhada, construir de maneira coordenada um espaço integrado” (item 5).  
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 À exceção de: Declaração de Ayacucho (2004), Declaração de Margarita (2007), Declaração de Quito (2009), 

Declaração dos Cardales (2010), Declaração de Georgetown (2010) e Declaração de Lima (2011). 
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 A história é, aliás, elemento frequente no Grupo Textual 1. As expressões “história 

compartilhada” ou “história comum” aparecem seis vezes, e remissões aos processos de 

independência dos Estados ocorrem 21 vezes. Simón Bolívar é citado em cinco ocasiões: no 

Consenso de Guaiaquil (2002), Declaração da Zona de Paz Sul-Americana (2002), Declaração 

de Ayacucho (2004) e Declaração de Cusco (2004). José de San Martín, General António José 

de Sucre e o Congresso Anfitiônico do Panamá também são mencionados nesses documentos. 

Identificam-se ainda quatro ocorrências do atributo “irmãs
108

” relacionado às nações 

sul-americanas, uma referência à “Pátria Americana” e três a “herança” ou “patrimônio 

cultural comum”. “Cidania sul-americana” é mencionada sete vezes. As expressões “nossos 

povos”, “povos sul-americanos” ou “povos da América do Sul
109

” são utilizadas 22 vezes, 

apontando para uma coletivização dos sujeitos nacionais.  

Essa terminologia identitária é utilizada tanto em construções associadas ao passado, 

como base histórico-cultural de legitimação da integração regional, quanto em outras 

relacionadas ao futuro, materializando a identidade como projeto. Na Declaração de 

Cochabamba (2006), por exemplo, coloca-se que “nuestra integración se asienta en [...] la 

valorización de una identidad cultural sudamericana con participación de actores locales y 

regionales” (item 3), inserindo a identidade regional no seu Plano Estratégico para 

Aprofundamento da Integração Sul-Americana, ao estabelecer que 

La Comisión de Altos Funcionarios se abocará al estudio de los elementos de un 

Acuerdo Constitutivo que conduzca a la afirmación, en el plano internacional, de 

una verdadera identidad y ciudadanía sudamericana, fundada en los valores 

comunes de respeto a la democracia y a tos derechas humanos y en la construcción 

de un futuro común de paz y prosperidad económica y social (alínea A, item 7). 

 Em uma perspectiva teleológica, ainda, verifica-se a utilização da categoria 

“integração” associada ao atributo “cultural” em 12 repetições
110

, encontrando-se também 

duas ocorrências de “integração dos povos”: desta maneira, salienta-se a amplitude dos 

objetivos da instituição regional estendendo-se para além da integração econômica.  

 Ressalte que o Grupo Textual 1 é formado por marcos normativos da Unasul, 

dispondo sobre princípios gerais de orientação da formação institucional e da atividade da 

organização. A inclusão da identidade coletiva em seu bojo, seja como background histórico-
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 “Hermanas”, nos documentos em espanhol. 
109

 Em espanhol, “nuestros pueblos”, “pueblos suramericanos/ sudamericanos”, “pueblos de Suramérica/ 

Sudamérica”, “pueblos de América del Sur”. 
110

 “Integração cultural”, “construção de espaço cultural integrado”, “agenda cultural sul-americana”. 
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cultural, seja como projeto político, indica a importância que esse argumento adquire no 

contexto, utilizado como meio de legitimar a integração regional ao naturalizá-la como 

“vontade da América do Sul” (Consenso de Guaiaquil, 2002, item 5), como um destino 

comum natural. Além disso, a remissão a símbolos históricos sugere a intenção de revestir 

instrumentos formais de elementos emocionais, o que demonstra outrossim a busca por um 

apoio que se respalde não necessariamente em cálculos racionais.  

 Sublinhe-se ainda que mesmo as declarações indicadas acima como não fazendo 

referência explícita à “identidade sul-americana” remetem-se a ela por meio de outros termos, 

à exceção da Declaração de Margarita (2007): a Declaração de Ayacucho (2004) cita Bolívar, 

a história em comum e os movimentos de independência; as Declarações de Quito (2009), a 

de Los Cardales (2010) e de Lima (2011) mencionam os processos de independência e um 

futuro em comum;  e a Declaração de Georgetown (2010), emprega a ideia de “nações irmãs”. 

Entre os documentos normativos e declarações coletivas, “América do Sul” é o  

substantivo de maior repetição no quadro do dicionário por nós formulado, constituindo 

inclusive o mais frequente entre todas as palavras do Comunicado de Brasília de 2000, no 

qual é repetida 65 vezes, em uma proporção de 0,011
111

 – enquanto a preposição “que” tem 

proporção de 0,013. Na amostra total do Grupo Textual 1, há 121 ocorrências de América do 

Sul (proporção de 0,004), podendo-se observar que a frequência diminui com o avanço dos 

anos em paralelo à implementação da CASA e, em seguida, da Unasul, organizações que 

passam a ser os sujeitos institucionais. Ainda assim, a análise dos documentos oferece duas 

conclusões: i) a consolidação do emprego do conceito geográfico de América do Sul, como 

subcontinente distinto das Américas Central e do Norte; ii) a associação do conceito de 

Unasul com o de América do Sul, buscando identificar a instituição com a região. Essa 

segunda conclusão é aliás reforçada se investigarmos o uso do adjetivo “sul-americano”. 

 De fato, o adjetivo das línguas portuguesa e espanhola de maior frequência no Grupo 

Textual 1 é “sul-americano
112

”, repetido 237 vezes, em uma proporção de 0,007. Apenas 

determinadas preposições e artigos contam com ocorrências mais numerosas. O atributo é 

utilizado para referir-se a “espaço sul-americano”, “identidade sul-americana”, “países sul-

americanos”, “integração sul-americana”, “realidade sul-americana”. Associa-se assim o 

significado da Unasul ao de “sul-americano”, em um esforço de relacionar a instituição com a 
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 Proporção obtida sobre a quantidade total de palavras do texto ou grupo textual em exame. 
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 Englobando: sul-americano(s), sul-americana(s), sudamericano(a)(s), suramericano(a)(s). 
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região, possibilitando trazer-se à primeira o background histórico-cultural da última, inclusive 

em seu aspecto identitário. 

 No âmbito do Grupo Textual 2, isto é, entre os discursos de chefes de Estado e 

ministros das relações exteriores, percebe-se uma grande heterogeneidade no uso do 

argumento identitário, como se pode constatar na Tabela 5.3. Enquanto o Brasil foca no 

próprio conceito de identidade, bem como na ideia de história e cultura comuns, a Venezuela 

enfatiza os processos de independência e os personagens nele envolvidos, tais quais Simón 

Bolívar, San Martín, General Abreu e Lima, dentre vários outros. Equador e Colômbia são os 

casos extremos: Equador registra quase 100% a mais de ocorrências que a Venezuela, país 

com segundo maior número de menções
113

; e a Colômbia utiliza os termos em número 

ínfimo, podendo-se afirmar que não faz uso do argumento identitário. Atente-se ainda que 

esses termos são utilizados, no caso do Grupo Textual 2, algumas vezes em certa 

promiscuidade com a ideia de América Latina, em relações que serão adiante explicitadas. 

Tabela 5.3: Frequência de termos identitários por país no Grupo Textual 2
114

. 

 Bras. Arg. Uru. Par. Chil. Bol. Peru Equ. Col. Ven. 

Identidade sul-americana/ 

regional 

8 2 1 1 0 0 1 4 0 0 

Simón Bolívar 3 1 0 0 0 0 0 15 0 27 

História comum 5 3 5 1 2 5 1 11 0 2 

Cultura comum 5 3 0 0 1 0 0 2 0 0 

Nação “irmã” 10 21 4 4 2 * 3 18 2 9 

Processos de independência 8 4 0 1 3 4 0 19 0 8 

Pátria Grande/Sul-

Americana 

1 1 2 2 0 1 0 11 0 1 

Nossos povos 13 11 12 13 11 16 9 37 1 16 

Total 48 43 24  22 18 26 14 115 3 64 

*Embora não haja qualquer referência a “nação irmã” nos discursos da Bolívia, em 13 ocasiões utiliza-se o 

adjetivo “irmão” para referir-se aos presidentes sul-americanos. 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 Essa narrativa identitária de base histórico-cultural se relaciona, ademais, com uma de 

base cívica, de valores políticos compartilhados. Na dinâmica entre ambas narrativas, o 
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 Ressalte-se que, em termos proporcionais em relação ao número total de palavras dos discursos, a Venezuela 

registra uma proporção de 0,0051, e o Equador de 0,0071. 
114

 Optamos por utilizar neste primeiro momento o número de menções aos termos identitários, e não a 

proporção do mesmo, posto não haver uma motivação comparativa (dos termos entre si ou do uso entre países) 

nesse ponto da análise. Por hora, interessa-nos apenas constatar a presença ou ausência do uso da narrativa 

identitária. 
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discurso acaba adquirindo diferentes contornos nos diversos contextos nacionais que o 

evocam, em relações que serão adiante examinadas. Não obstante, pode-se de antemão 

avançar a conclusão de que o discurso identitário está significativamente presente na Unasul, 

seja em suas normas e declarações institucionais, seja nos discursos de chefes de Estado e 

ministros das relações exteriores em ocasião de reuniões da organização.  

b. Uma identidade sul-americana que se projeta na América Latina 

 

O Comunicado de Brasília (2000), em seu item 11, delineava uma identidade sul-

americana entre “países que dividem uma mesma vizinhança imediata”, e que tenderia a 

reforçar os “laços bilaterais e multilaterais com as outras nações da América Latina e Caribe, 

do continente e do mundo”, fortalecendo desta maneira “outros organismos, mecanismos ou 

processos regionais, com abrangência geográfica mais ampla, de que fazem parte países da 

América do Sul”. Assim, “articular a América do Sul significa, portanto, fortalecer a América 

Latina e o Caribe” (Comunicado de Brasília, item 9), em consequência de que a integração 

sul-americana manteria o compromisso com a integração latino-americana, a qual constituiria 

“meta de política externa que está incorporada à própria identidade nacional dos países da 

região” (Idem, item 8).  

A Declaração de Presidentes de 2005 reitera essa lógica: “A Comunidade Sul-

Americana de Nações fortalecerá a identidade da América do Sul e contribuirá, em 

coordenação com outras experiências de articulação regional e sub-regional, para o 

fortalecimento da integração dos povos da América Latina e do Caribe” (item 2); e o Tratado 

da Unasul a consolida: “Afirmando sua determinação de construir uma identidade e cidadania 

sul-americanas e desenvolver um espaço regional integrado [...] para contribuir para o 

fortalecimento da unidade da América Latina e Caribe” (2008, preâmbulo). 

Nesses termos ocorrem todas as referências à América Latina no Grupo Textual 1, no 

qual não há menção a uma “identidade latino-americana”. O único uso do atributo “latino” 

com algum caráter identitário se encontra na Declaração de Georgetown de 2010 quando, ao 

expressarem pesar pelo falecimento de Nestor Kirchner, ex-presidente argentino e ex 

Secretário Geral da Unasul, os Chefes de Estado e Governo o definem como “homem de 

Estado latino-americano”. Também “povos” são sempre adjetivados como sul-americanos, 

não latinos. Percebe-se a existência de um cuidado nessas práticas textuais institucionais, 
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realizadas com maior precisão técnica e reflexão, em reservar o caráter identitário à América 

do Sul. Nos pronunciamentos dos líderes nacionais, contudo, o mesmo não se verifica. 

O Brasil apresenta coerentemente a mesma postura ante a América Latina das normas 

e declarações da Unasul. Tanto o presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) quanto 

Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-), bem como o ministro das relações 

exteriores Celso Amorim (2003-2010), utilizam homogeneamente a América do Sul como 

sujeito ativo, mencionando a América Latina como nível de integração que seria reforçado em 

consequência da Unasul.  Assim, Cardoso coloca que “o fortalecimento da América do Sul 

será, também, o fortalecimento da América Latina e Caribe” (01 set. 2000)
115

, e Amorim 

explica que 

[...] uma Comunidade Sul-Americana forte vai ajudar na criação de uma 

Comunidade Latino-americana porque o Grupo do Rio, que tem o seu valor, nunca 

logrou firmar-se como uma organização latino-americana e caribenha porque não 

tem robustez suficiente (24 nov. 2006). 

Percebe-se, entretanto, o uso suplementar da dimensão latino-americana, inclusive da 

identidade latino-americana, como nível com o qual convive a América do Sul e a identidade 

sul-americana, observando-se uma tendência a encadear-se-las como nas seguintes estruturas:  

“É com esse espírito, com o espírito verdadeiramente sul-americano, latino-americano, que 

nos juntamos” (CARDOSO, 26 jul. 2002), “A África, a América do Sul e a América Latina 

como um todo foram países que durante séculos não tiveram o direito de elaborar suas 

próprias políticas, definir suas próprias decisões, porque fomos colônia durante muito tempo 

na América do Sul e na América Latina [...]” (SILVA, 30 nov. 2006). 

 Pode-se nesse contexto afirmar que a visão brasileira da relação entre identidades sul e 

latino-americanas se caracteriza segundo o modelo do bolo mármore, de identidades distintas 

que se interpenetram, explicado no capítulo três deste trabalho – visão esta que é 

consistententemente manifestada também no âmbito de integração da América Latina. Em 

Cúpula Presidencial do Grupo do Rio, por exemplo, Lula da Silva afirma “Vejo o mundo com 

olhar múltiplo: brasileiro, sul-americano, latino-americano e caribenho” (04 nov. 2004). 

 Uruguai, Paraguai e Peru realizam uma clara distinção entre América do Sul e 

América Latina como distintos sujeitos de integração, reservando o primeiro conceito para os 

discursos no âmbito da Unasul. Salientam a intenção de, com essa última, fazer progredir a 
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integração para a América Latina e mencionam o caráter estratégico da restrição do objetivo 

de integração ao cone Sul: 

 Nosotros somos responsables de la decisión que toma nuestro pequeño país, y 

hemos decidido priorizar América del Sur para que ésta pueda intentar darse una 

representación continental, que sin comprometer la soberanía de cada uno de los 

países, le pueda decir al mundo : „aquí estamos, somos, luchamos por intereses y 

tradiciones que son en común‟ [...] (MUJICA, 04 maio 2010).  

Contudo, enquanto no corpo discursivo do Peru constata-se a utilização do argumento 

identitário no contexto da América do Sul mas não para a América Latina, Uruguai e Paraguai 

empregam a mesma narrativa identitária, com os mesmos símbolos e terminologia, em ambos 

os níveis de integração. Ademais, no âmbito da integração latino-americana, os dois países 

não fazem qualquer referência à América do Sul como distinta identidade social.  

 Argentina, Chile, Equador e Bolívia não constroem uma diferenciação tão clara entre 

América do Sul e América Latina dentro do quadro da Unasul, apresentando particulares 

evoluções do uso dos termos que serão traçadas no subcapítulo 5.3. Interessante ressaltar que 

se identifica nos textos chilenos a mesma tendência do Brasil de encadear discursivamente 

América do Sul e América Latina, porém em ordem inversa à brasileira, como por exemplo 

no trecho: “[...] es qué papel queremos jugar los latinoamericanos, los sudamericanos y el 

Caribe en esta nueva realidad” (BACHELET
116

, 23 maio 2008). Bolívia, por sua vez, segue o 

encadeamento brasileiro em diversas ocasiões: “[...] creo que esta nueva gestión de la 

compañera Cristina la empezamos con la buena noticia de crear un Banco del Sur, que 

permita resolver esos problemas económicos, problemas sociales que tiene Suramérica y 

Latinoamérica (MORALES
117

, 09 dez. 2007)” 

 Colômbia é um caso especial: basicamente não faz uso de argumento identitário no 

âmbito da integração sul-americana, porém o utiliza no nível latino-americano. Não se 

observa confusão entre os dois níveis nos discursos colombianos: no quadro da Unasul, o 

sujeito ativo é a América do Sul, nas Cúpulas do Grupo do Rio e Ibero-Americana, o sujeito é 

a América Latina. Entretanto, em ambos os contextos salienta-se a importância da integração 

sul-americana expandir-se para a América Latina. Nas palavras de Uribe
118

, “la verdad es que 

Suramérica no puede pensar en unos linderos al interior de la unión suramericana, sino que 
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tiene que buscar la unión con todo el continente
119

”. Desta forma, pode-se concluir que a 

perspectiva colombiana de identidade regional, conforme expressa em seus discursos, é de 

irrelevância de uma eventual identidade sul-americana frente à latino-americana.  

 A Venezuela, por último, tem uma postura peculiar. Procede, geralmente, à distinção 

em seus discursos entre América Latina e do Sul: “Así es que son dos regiones, dos pueblos: 

el árabe y el latinoamericano, en este caso el suramericano, que compartimos una tragedia 

histórica de agresiones y de colonialismo” (CHÁVEZ
120

, 10 maio 2005); “Más allá de las 

palabras, de los buenos deseos, de las utopías, sólo unidos, libres y grandes, nuestro 

continente, nuestra Suramérica, nuestra América Latina” (CHÁVEZ, 09 dez. 2007). 

Entretanto, sob influência de Bolívar, o qual jamais utilizara o conceito de de Latinoamérica, 

Chávez tende progressivamente a fazer uso de Suramérica para referir-se ao conjunto 

subcontinental abaixo do Rio Grande: 

Una vez estábamos hablando de Suramérica, no sé dónde, de la Unión 

Sudamericana, hace años, y alguien, creo que fue un mexicano se paró y preguntó: 

¿y México? Y yo también le respondí: México también es parte de Suramérica, el 

Sur es un concepto mucho más que geográfico, es histórico, antropológico. El Sur, 

somos el Sur y aquí estamos (02 dez. 2011). 

 Assim, ao contrário do observado no Grupo Textual 1, em que América do Sul é 

conceito claramente ligado a sua representação geográfica, no discurso de Hugo Chávez trata-

se de expressão com significados flutuantes, ativados diferentemente segundo o contexto. 

Finalmente, o exame do corpo discursivo venezuelano sugere uma visão de identidades 

regionais segundo um modelo de distintividade ótima, no qual a identidade sul-americana 

geral (englobando América Central, México e Caribe) ou latino-americana seria um círculo 

mais amplo dentro do qual se inseriria o círculo da identidade sul-americana restrita, 

correspondendo ao conceito geográfico. Esta identidade restrita compartilharia história, 

cultura, desafios e anseios com a geral, mas dela se diferenciaria segundo elementos 

geográficos que acabariam conferindo-lhe características particulares, distintas do grupo mais 

amplo.  

De fato, pensar uma identidade sul-americana sobre base histórico-cultural 

completamente dissociada da latino-americana é uma construção que parece difícil de ser 

sustentada em situações mais espontâneas do que normas e declarações tecnicamente 
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refletidas e elaboradas. No entanto, identidades podem também estar fundadas sobre o 

compartilhamento de valores cívicos, o que seria capaz de embasar uma diferenciação mais 

contundente entre ambos os níveis. Ademais, a morfogênese de identidades sociais é afetada 

por processos sociais presentes, de modo que instituições de integração regional como a 

Unasul podem sobre ela atuar, consolidando determinados significados e reinventando outros. 

 

c. Valores relacionados à integração regional 

 Consideradas as configurações regionais como “[...] the results of social processes 

that reflect and shape particular ideas about how the world is or should be organized
121

” 

(MURPHY, 1991, p.24), cabe analisar os valores que são discursivamente relacionados à 

integração regional na América do Sul. Esses valores são aqui observados em construções que 

sublinham tanto sua existência como pré-condição para a integração, quanto em enunciados 

que os definem como objetivos a serem atingidos por meio desta última. 

No contexto do Grupo Textual 1, é interessante observar que a dimensão econômica
122

 

e a social
123

 assumem pesos semelhantes: os termos têm frequência de 113 e 129 

respectivamente, proporções de 0,0034 e 0,0039 cada. “Comércio” conta ainda outras 33 

ocorrências (0,001). Já o termo “desenvolvimento”, repetido 165 vezes (0,005), é por vezes 

qualificado de “sustentável”, “dos povos”, “social”, “humano”, “integral”, “econômico” e, 

mais frequentemente, “sócio-econômico”. 

Segurança e paz
124

 contam com 108 menções (0,0033). Contextualmente relacionado 

com a questão anterior, o termo “soberania” é relacionado em 17 ocasiões (0,001), maior 

parte delas associada com “integridade do território”, outra parte com “independência”, e que 

estaria “em fase de consolidação”. “Democracia” apresenta 68 repetições (0,002), 11 delas 

associada à “participação cidadã”. “Direitos humanos” são evocados 37 vezes (0,001), 

“solidariedade
125

”, 34, e “igualdade
126

”, 23. “Eficiência” é citada sete vezes. 
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 Nesse sentido, os corpos textuais analisados demonstram que a dimensão econômica 

está longe de ser negligenciada no discurso da Unasul. Ao contrário, assume um papel central 

junto à dimensão social e a questões de segurança e paz. O mesmo se apreende, aliás, dos 

discursos de chefes de Estado e governo e ministros das relações exteriores. 

 De maneira a possibilitar-nos examinar comparativamente os valores e objetivos 

relacionados à integração regional elencados em cada país, trabalhou-se com a proporção de 

ocorrências dos termos dentro dos corpos textuais correspondentes, como se verifica na 

Tabela 5.4. A tabela está organizada com os países em ordem decrescente dos montantes 

totais de palavras dos textos analisados: Brasil, Equador, Argentina e Venezuela com mais de 

10.000 e menos de 20.000 palavras, Chile com cerca de 7.000, e os demais com contagem de 

3.000 a 5.000 palavras. Recorde-se que apenas os discursos no âmbito da integração sul-

americana são neste momento analisados. 

Tabela 5.4: Valores e objetivos relacionados à integração regional sul-americana no Grupo Textual 

2 (Proporção de ocorrências dentro do texto x10
4
) 

 Bras. Equa Arg. Ven. Chil. Par. Bol. Peru Col. Uru. 

Economia (cálculo sobre o total 

de menções)  

25 17 15 10 15 8 27 12 22 9 

Comércio 13 12 4 ns 11 0 9 12 22 3 

Eficiência 0 0 0 0 0 6 0 2 3 ns 

Social (cálculo sobre o total de 

menções) 

23 10 3 17 40 27 20 14 6 9 

Democracia 19 11 4 14 25 10 25 7 6 25 

Participação cidadã/ popular ns ns 0 1 1 6 2 0 0 0 

Soberania 2 16 3 1 0 16 11 14 - 22 

Segurança e paz 18 13 34/ 

23* 

3 9 33/ 

17* 

9 24 6 32 

Igualdade 4 1 ns 14 8 4 9 4 6 0 

Comunidade de valores 3 0 1 0 0 4 0 0 0 0 

Direitos humanos 2 3 2 ns 2 4 4 2 0 0 

Solidariedade 8 3 2 0 2 4 0 7 9 6 

Desenvolvimento (termo sem 

atributos)  

9 12 3 ns 25 10 2 9 9 3 

Desenvolvimento econômico ns 1 3 ns 0 4 0 2 3 0 

Desenvolvimento humano/ social/ 

com justiça social 

1 4 ns 0 1 4 0 4 3 3 

Desenvolvimento sustentável ns 1 ns 0 0 2 0 0 0 0 

*Valor controlado para discurso realizado em ocasião de reunião do Conselho de Segurança da Unasul. 

ns: Valores não significativos (P<0,0001) 

Fonte: Elaboração da autora. 
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Percebe-se que “economia” é a categoria de maior frequência nos discursos do Brasil, 

Equador, Colômbia e Bolívia, os quais possuem também altos índices de menção a 

“comércio”. “Social” é o termo mais utilizado em Chile, Venezuela e Paraguai (quando 

controlado para “segurança”). Peru, Uruguai e Argentina apresentam maior utilização de 

“segurança e paz”, mencionando também significativamente “soberania”. “Democracia” tem 

em Chile, Uruguai e Bolívia os maiores índices, e em Colômbia e Argentina os menores. 

Quanto à noção de desenvolvimento, a tendência geral é utilizar o termo sem 

qualificadores, explorando-se seu significado vago ao abster-se de defini-lo como 

desenvolvimento econômico ou social
127

. Dentre os usos com atributos, constata-se que 

apenas a Argentina apresenta maior uso de “desenvolvimento econômico” do que “social”.   

 E quais desses valores são relacionados nos discursos com a identidade sul-americana? 

Primeiramente, verifica-se a identidade coletiva ligada à intenção de embasar uma integração 

política além de econômica: “A verdadeira integração se faz por meio das pessoas, e vai além 

dos esforços de abertura de nossos mercados. Implica na criação de uma identidade cultural e 

a valorização de nossa herança comum” (SILVA, 29 set. 2005). Nesse sentido, essa 

identidade estaria relacionada com a existência de determinados valores compartilhados e 

com o objetivo de reforçá-los por meio da integração regional. Tais valores consistem 

basicamente naqueles elencados na análise de conteúdo explanada acima, como se observa 

nos trechos de declarações que seguem: 

[O pensamento político e filosófico oriundo de uma história comum] consolidou 

uma identidade sul-americana compartilhada e valores comuns, tais como: a 

democracia, a solidariedade, os direitos humanos, a liberdade, a justiça social, o 

respeito à integridade territorial e à diversidade, a não-discriminação e a afirmação 

de sua autonomia, a igualdade soberana dos Estados e a solução pacífica de 

controvérsia” (Declaração de Cusco, 2004, item I). 

[...] una verdadera identidad y ciudadanía sudamericana, fundada en los valores 

comunes de respeto a la democracia y a los derechos humanos y en la construcción 

de un futuro común de paz y prosperidad económica y social (Declaração de 

Cochabamba, 2008, alínea A, item 7). 

 

 Essa última citação traz um outro elemento relevante na caracterização da identidade 

sul-americana: a tendência a relacioná-la discursivamente com uma eventual cidadania sul-

americana, um dos fins da integração política. Fernando Lugo, presidente do Paraguai (2008-

), coloca que “pasamos a formar parte oficialmente del bloque que permitirá consolidar el 
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desarrollo de una identidad y ciudadanías sudamericanas” (29 out. 2011); e Rafael Correa, 

seu homólogo do Equador (2007-), anuncia os objetivos de  “[...] reafirmar nuestra 

determinación de construir una identidad y ciudadanía suramericanas y desarrollar un 

espacio regional integrado en lo político, económico, social, cultural, ambiental, energético y 

de infraestructura” (10 ago. 2009). 

A identidade sul-americana é, ainda, ligada à questão da segurança. Lula da Silva 

afirma estar “convencido de que é chegada a hora de aprofundarmos nossa identidade sul-

americana, também no campo da defesa” (23 maio 2008). Além disso, o próprio Estatuto para 

o Conselho de Defesa Sul-Americano (2008) estabelece em seu artigo 4º, alínea b o objetivo 

de “construir una identidad suramericana en materia de defensa, que tome en cuenta las 

características subregionales y nacionales y que contribuya al fortalecimiento de la unidad 

de América Latina y el Caribe”. 

 Nesse sentido de levar em conta as características sub-regionais e nacionais, 

identificam-se diversos enunciados que promovem a ligação entre identidade sul-americana e 

multiculturalismo, entre o objetivo de uma união de culturas com o respeito às diferenças 

entre elas. É o exemplo do Tratado da Unasul que estabele como objetivo da instituição “a 

promoção do fortalecimento de identidades dos povos dado o princípio da diversidade 

cultural” (2008, artigo 3º, alínea o). Peru, Uruguai e Bolívia trazem em seus pronunciamentos 

as mais frequentes construções nesses termos. 

Em suma, a identidade sul-americana é desenhada com o objetivo de fundamentar uma 

integração política, e em consequência é imbuída dos valores que embasam e norteiam esta 

última. Esses valores são discursivamente relacionados com a base cultural e histórica que 

caracteriza a identidade social, base esta que é colocada como um leque abarcando os vários 

povos e nações em suas singularidades. Diante desses valores, que América do Sul se quer 

construir? Em outras palavras, qual “futuro em comum” se propõe a construir a integração 

sul-americana? 

d. Narrativas de futuro em comum e dinâmicas de diferenciação do “outro” 

Conforme mencionado no capítulo três, há autores que situam dentro do próprio 

conceito de identidade social a existência de uma percepção de futuro em comum ou, ao 

menos, de uma narrativa sobre esse futuro. No quadro dos discursos da integração sul-

americana, esse elemento é, efetivamente, verificado. A Declaração de Ayacucho (2004, 
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preâmbulo) fala em “constatação” de um futuro de integração, futuro esse que seria, segundo 

o Consenso de Guaiaquil (2002, item 3), um “futuro de fecunda e pacífica convivência e de 

permanente cooperação e bem-estar”. Na Declaração de Cusco (2004, preâmbulo), o futuro 

comum é colocado como um anseio dos cidadãos processado pelos líderes que então decidem 

criar a CASA: “interpretando as aspirações e anseios de seus povos a favor da integração, 

unidade e construção de um futuro comum, decidimos formar a Comunidade Sul-americana 

de Nações”.  

Esse futuro em comum é desenhado com os contornos dos objetivos básicos 

perseguidos pela integração regional sul-americana, os quais são discursivamente definidos no 

Grupo Textual 1 com poucas variações sobre a cadeia proposta no Comunicado de Brasília: 

formar-se “uma área singular de democracia, paz, cooperação solidária, integração e 

desenvolvimento econômico e social compartilhado” (2000, item 1). 

 Entre os países, o discurso de futuro comum é utilizado de maneira regular, conforme 

se observa na Tabela 5.5 –à exceção de Bolívia e, novamente, Colômbia. Nesse contexto, 

observa-se que o argumento identitário se coloca como instrumento para se construir uma 

ponte entre passado, presente e futuro, ponte esta que se materializaria na Unasul. Elabora-se 

uma narrativa cíclica: o presente é eixo em torno do qual se discorre sobre o passado e o 

futuro, mas esse mesmo presente é historicizado, enquanto o futuro é visto como desenrolar 

natural do presente. Nesse sentido, observa-se afirmação de Tabaré Vázquez: 

Más allá de la ubicación geográfica respecto a la línea equinoccial de cada uno de 

los países aquí presentes, todos pertenecemos a ese Sur, cuya historia no ha 

contado con el favor de los dioses. Pero el Sur también es presente y futuro; 

nosotros somos parte de este presente y el futuro será lo que nosotros y nuestros 

contemporáneos seamos capaces de hacer, sin modelos ni recetas (26 set. 2009). 

Essa narrativa sugere, destarte, uma naturalização de decisões políticas como frutos 

inevitáveis de um desenrolar histórico, engendrando-se uma identificação que é baseada não 

apenas em um passado comum, mas na união de destinos. 



96 

 

 Figura 5.5: Proporção de menções a futuro ou destino comum x 10
4 

 

 Fonte: Elaboração da autora. 

 No subcapítulo 3.3, afirmou-se a relação entre a construção identitária na América do 

Sul e dinâmicas de diferenciação do “outro”, historicamente personalizados nos colonizadores 

e nos Estados Unidos. Entre os discursos do Grupo Textual 2, o Brasil é o único que faz 

menção direta aos colonizadores (quatro vezes). Já no que concerne aos Estados Unidos, 

percebe-se uma variação nas posturas assumidas pelos países. 

 Argentina, Brasil, Paraguai e Peru referem-se aos Estados Unidos como “outro” em 

relação ao qual se constrói a região sul-americana, porém o fazem em tom neutro, isto é, de 

diferenciação mas não de contestação, como por exemplo em “Todos nós nos habituamos a ir 

para a Europa e para os Estados Unidos, todos nós. Nós não olhávamos uns para os outros” 

(SILVA, 06 ago. 2010). No entanto, Argentina e Brasil assumem uma postura mais firme de 

oposição no caso dos debates sobre a instalação de bases norte-americanas em território 

colombiano. Uruguai, Chile e Colômbia, por sua vez, não realizam menções aos Estados 

Unidos (Colômbia o faz, porém, incentivando a cooperação com o mesmo em intervenções no 

âmbito da América Latina).  

Por outro lado, Evo Morales, Hugo Chávez e Rafael Correa, operam uma 

diferenciação marcada pela crítica ativa e contestação ao “outro” norte-americano, verificada 

em construções como:  “Presidentes, los imperios sólo nos usan. La lucha de nuestros 

pueblos ha sido contra los distintos imperios, pero ahora nos tocó una lucha contra el 

imperio norteamericano” (MORALES, 26 set. 2009). 
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5.3 Discursos regionais por país, padrões de socialização e neobolivarianismos 

Na Argentina, apenas os discursos dos presidentes Nestor Kirchner e Cristina Kirchner 

estão disponíveis, portanto referentes ao período de 2003 a 2011. No conjunto completo de 

pronunciamentos de política exterior regional de Nestor Kirchner (2003-2007), percebe-se 

uma ênfase no conceito de América Latina
128

, evocado em foruns de discussão latino-

americanos, bem como um foco no âmbito de integração mercosulino
129

, porém este último 

sem apelos identitários, mais fundado na noção de “amizade”. Observa-se, ainda, um 

movimento de ativa aproximação da Venezuela. 

No contexto dos discursos proferidos nos quadros das reuniões de presidentes de 

América do Sul e da CASA, Nestor Kirchner possui uma tendência a expressar a integração 

sul-americana como uma extensão do Mercosul, e de associar essa integração regional aos 

valores de paz e justiça. Ademais, utiliza com frequência nessas ocasiões a expressão 

“América Latina” como o “nós” coletivo, fazendo uso inclusive da expressão “Pátria Latino-

americana”. 

Com Cristina Férnandez de Kirchner (2007-), nota-se não somente um aumento de 

visitas a países sul-americanos e assinatura de acordos com os últimos, mas também uma 

referência discursiva mais intensa à América do Sul. De fato, o primeiro discurso de Cristina 

Kirchner aqui analisado, proferido na véspera de sua posse como presidenta na assinatura do 

Ato Fundacional do Banco do Sul (09 dez. 2007), inicia com a frase: “La América del Sur, 

nombre de mujer, la América tiene nombre de mujer”.  

Embora as menções à América Latina sigam existindo em suas intervenções, constata-

se, de todo modo, que a indistinção presente no governo Nestor Kirchner diminui 

progressivamente com Cristina: a proporção de referências a Latinoamérica cai de 0,0035 

para 0,0007, e a Suramerica sobe de 0,0004 a 0,0024. Poder-se-ia apontar para a mudança de 

presidente como motivo da diferença, porém verifica-se que 62,5% das referências de Cristina 
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Kirchner à América Latina ocorrem no seu primeiro discurso, de um total de sete discursos da 

presidenta analisados no Grupo Textual 2. Nesse mesmo pronunciamento, as menções a 

América Latina são cinco vezes mais numerosas que à do Sul. O uso de terminologia 

identitária histórico-cultural, outrossim, acompanha esta tendência de aumento.  

 A progressiva utilização do argumento identitário e a consolidação da identificação à 

América do Sul a despeito da Latina não parecem ser devidamente explicadas pela lógica da 

consequência. Uma tal explicação assumiria uma modificação dos interesses da Argentina em 

relação à integração regional entre Nestor e Cristina Kirchner, bem como durante o mandato 

da última. A lógica do dia-a-dia em um processo de socialização e mimetismo no contexto da 

formação discursiva da Unasul, atuando por meio do hábito e da repetição de práticas 

discursivas, parece explicar melhor essas mudanças de narrativa. 

Quanto aos ministros das relações exteriores, percebe-se um maior cuidado na reserva 

do argumento identitário particularmente ao contexto da América do Sul, referindo-se o 

chanceler Rafael Antonio Bielsa (2003-2005) a uma “nación suramericana y union de 

Latinoamérica
130

”, ou a “nuestros socios de América Latina” (12 out. 2004), a exemplo das 

construções propostas no tratado e declarações da Unasul. Além disso, os pronunciamentos 

argentinos no contexto de integração latino-americano são especialmente desprovidos de 

argumentos identitários, predominando o discurso econômico com ênfase no comércio e na 

integração como necessidade imposta pela organização do sistema-mundo. 

 No quadro da integração sul-americana, segurança e paz constituem a dimensão mais 

explorada discursivamente pela Argentina, seguida por economia. Nesse sentido, é de se 

ressaltar que o tema das ilhas Malvinas é levantado por seus líderes em diversas ocasiões, 

buscando angariar apoio para sua decisão de dar por terminada a declaração argentino-

britânica de 1995, apoio este consubstanciado na Declaração Presidencial da CASA sobre as 

Ilhas Malvinas de dezembro de 2006. A questão da competição com o Brasil pela liderança do 

continente é definida por Nestor Kirchner como um pensamento incongruente de diplomatas 

antigos, perguntando-se “cómo se puede seguir pensando así después de todas las cosas que 

nos pasaron a los hombres y mujeres de esta región” (09 dez. 2007). Seja essa ideia advinda 
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de uma apropriação da América do Sul como valor, seja uma estratégia ante o papel assumido 

pelo Brasil na cena internacional, o fato é que a perspectiva argentina sobre a integração sul-

americana está baseada também na projeção internacional da Unasul, no respaldo conferido 

pela região a seus interesses nacionais. Por último, “democracia”, “social” e “igualdade”, 

além de valores a eles conexos, apresentam índices baixos nos discursos argentinos, situados 

entre os menores de todos os países.  

 O Brasil, conforme já explicado, empreende uma identificação clara e coerente com a 

América do Sul no âmbito institucional de sua integração, além de ressaltar sua existência 

como ator distinto da Latina mesmo nas arenas de cooperação desta última. Para Lula da 

Silva, “as gerações futuras de brasileiros terão o espanhol como segunda língua, assim como 

terão a América do Sul como nossa segunda pátria” (29 set. 2005). Dentre os valores 

elencados em nosso dicionário, “economia”, “social” e “democracia” são, nessa ordem, os 

mais frequentes nos pronunciamentos brasileiros.  

 Além disso, a Unasul é reiteradamente colocada como plataforma de diálogo com a 

sociedade internacional, ator necessário para conduzir os interesses de seus membros ao 

debate em nível mundial.  Essa atuação internacional da Unasul reforçaria, ademais, o vínculo 

identitário dos países à coletividade, já que “em seu diálogo com o mundo, a América do Sul 

vai consolidando uma identidade própria” (SILVA, 30 nov. 2006).  

Nota-se uma tendência nos líderes brasileiros a entrelaçar no conteúdo da identidade 

coletiva uma base histórico-cultural a uma base cívica, de valores compartilhados. Ressalte-se 

ainda que o Brasil explicita em seus discursos a lógica de consequência que envolve o projeto 

identitário na integração sul-americana. Amorim salienta que: 

Eu me sinto muito ibero-americano, com uma avó espanhola e um avô português, 

mas sou também muito sul-americano e não tenho nenhuma dificuldade em dizer ao 

mundo que a América do Sul tem a sua personalidade. Por isso quando surgiu a 

idéia, entre outras, de se realizar uma reunião com os países árabes, que teve um 

grande êxito, decidimos fazer com a América do Sul, pois vimos a necessidade de 

desenvolver a consciência da América do Sul (24 nov. 2006). 

No que atine aos discursos de política exterior uruguaios, constata-se, no período 

analisado (2005-2011), uma significativa ênfase na relação com os países sul-americanos e, 

dentro do quadro da integração regional, na Unasul e Mercosul. O Uruguai apresenta, entre os 

países sul-americanos, as maiores proporções de utilização das categorias “segurança e paz” 

(quando controlados os pronunciamentos argentinos e paraguaios em ocasião de reuniões do 
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Conselho de Segurança) e “soberania”, além de dividir com Chile e Bolívia os maiores 

índices para “democracia”.  

O Uruguai apresenta uma narrativa identitária consistente, guardando-se o mesmo tom 

entre os mandatos de Tabaré Vázquez (2005-2010) e José Mujica (2010-), e fazendo uso de 

argumentos históricos mas, sobretudo, fundamentando-se em um conteúdo cívico, o qual se 

coloca como pressuposto para a integração e anseio para seu desenvolvimento. Nesse sentido, 

Vázquez coloca: 

Quiero expresar en primer lugar nuestro total acuerdo en cuanto a que Sudamérica 

tiene que ser una tierra de paz, y no sólo una tierra de paz, sino también una tierra 

de libertad, una tierra de soberanía de cada uno de sus integrantes, una tierra de 

democracia (28 ago. 2009). 

 Constata-se que, embora semelhantes argumentos histórico-culturais sejam utilizados 

pelo Uruguai tanto no quadro da integração sul-americana quanto no da latino-americana, 

reserva-se a identidade cívica para o primeiro âmbito, observando-se, no segundo, uma 

frequência significativamente menor de menções aos valores relacionados no dicionário em 

exame.   

Quanto ao Paraguai (discursos analisados entre 2007 e 2011), tem “social”, “segurança 

e paz” e “soberania” como valores mais frequentemente citados, em torno dos quais orbitam 

seus pronunciamentos. Frisa o papel exercido pela Unasul de “permitir que los países 

suramericanos pudieran contar con un rol importante en el plano internacional y un nuevo 

papel en el diseño de un mundo multipolar” (LUGO, 29 out. 2011). No mais, empregam uma 

construção identitária próxima à uruguaia: predomínio de um conteúdo cívico, embora 

utilizem também elementos histórico-culturais. Observe-se por exemplo pronunciamento do 

ex-presidente Duarte Frutos (2003-2008), para quem 

[...] no se puede forjar la grandeza de un país, de una región, si no integramos los 

valores comunes; si tanto el sector público, como el sector privado no asumen un 

valor común es imposible salir adelante. Y hoy vivimos el tiempo de la recuperación 

de la política, no solamente de la gestión y de la eficiencia; la gestión y la eficiencia 

sin perspectiva política, sin priorización de los valores que nos permitan la 

soberanía, la emancipación, la libertad, no sirve, no sirve (09 dez. 2007). 

Uma primeira análise dos discursos chilenos de política exterior nos mostra uma 

atenção especial conferida à Unasul, primeiro bloco de integração ao qual o Chile adere como 

membro pleno. O país apresenta, entre todos os Estados, a maior proporção de uso de uma 

palavra do dicionário, correspondendo a “social”. Também possui a maior proporção de 

“democracia” e de “desenvolvimento” sem atributos.  
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Nesse contexto, os discursos de Michelle Bachelet tendem a frisar os valores e 

desafios compartilhados, propondo uma identificação política sobre tais bases. Bachelet 

constrói ademais um encadeamento entre “latinoamericano, sudamericano” presente 

consistentemente em todos seus pronunciamentos, cujas linhas gerais podem ser traduzidas no 

trecho seguinte: 

Mi país concurre con entusiasmo a esta Unión Sudamericana de Naciones, porque 

como aquí se ha dicho con mucha claridad, no sólo es indispensable en términos de 

los desafíos comunes que tenemos y la posibilidad de seguir avanzando en 

respuestas comunes, sino también porque es, a nuestro juicio, un gigantesco 

catalizador para el desarrollo, porque nos otorga la oportunidad de tener una voz 

fuerte y una voz clara ante este mundo del Siglo XXI (BACHELET, 23 maio 2008). 

Ressalte-se que não apenas essa identificação de base cívica é mantida nos 

pronunciamentos de Sebastián Piñera (2010-), como também são reforçados os argumentos 

histórico-culturais, inclusive fazendo menção aos movimentos de independência e, no quadro 

da América Latina, citando Simón Bolívar. Por exemplo, Piñera coloca que 

Pocos continentes en el mundo se pueden sentir tan agradecidos y orgullosos de lo 

que Dios nos dio: un pueblo homogéneo, trabajador, empeñoso; un territorio vasto 

y generoso; una historia que nos une y, por sobre todo, un futuro que tiene que 

permitir sacar lo mejor de cada uno de nosotros (04 maio 2010).  

Essa conclusão se mostra interessante ao observarmos os partidos políticos de ambos 

os presidentes: Michelle Bachelet foi eleita pelo Partido Socialista do Chile, situado na 

centro-esquerda do espectro político do país, e Sebastián Piñera, pela Renovação Nacional, 

centro-direita. Nesse mesmo sentido, observa-se uma continuidade de argumentação 

identitária entre Fernando Henrique Cardoso
131

 (Partido da Social Democracia Brasileira) e 

Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores), no Brasil, e entre Nicanor Duarte Frutos
132

 

(membro do Partido Colorado, centro-direita) e Fernando Lugo (Aliança Patriótica para a 

Mudança, centro-esquerda), no Paraguai.  

No caso do Peru, o presidente Ollanta Humala Tasso (2011-), membro do do Partido 

Nacionalista Peruano, salientou em seu discurso de posse que 
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Ratifico mi compromiso de desarrollar una política exterior multilateral de cara a 

nuestra región que tanto ha cambiado en la última década. La integración en el 

marco de UNASUR y la Comunidad Andina de Naciones será la línea principal de 

acción. [...] Nuestra región es inmensa y rica en recursos pero también en historia y 

en culturas comunes. Yo les quiero recordar que nuestra independencia fue un 

proceso regional, donde todos nos hermanamos para lograr nuestra libertad y 

soberanía. La heroica gesta de nuestros próceres como el general don José de San 

Martín y el libertador Simón Bolívar, siempre conscientes de la urgencia de la 

unión de los pueblos de América, fueron los precursores del impulso integrador del 

presente. „Seguramente, escribía Bolívar, la unión es la que nos falta para 

completar la obra de nuestra regeneración‟. Este es aún objetivo pendiente para 

todos los pueblos de América
133

. 

 Embora não contemos com discursos de Humala em reuniões da Unasul, o referido 

trecho de seu discurso de posse sugere um aumento no uso de simbologia identitária em 

relação a seu predecessor, Alan García Pérez (2006-2011). Apesar do menor apelo identitário, 

porém, García Pérez se mostrou um grande entusiasta da integração regional, clamando 

inclusive por seu aprofundamento com vistas à supranacionalidade: 

Lo que nosotros debemos lograr de esta circunstancia es acelerar y profundizar el 

proceso de integración de UNASUR y concretamente en este tema para no hablar 

de instituciones que nos obliguen por alguna forma a vincular nuestra actuación a 

lo que aquí se acuerde, aunque creo sería bien recibido por todos nuestros pueblos 

(GARCÍA, 28 out. 2009). 

 Anteriormente, Alejandro Toledo (2001-2006) e Alberto Fujimori
134

 (1990-2000) 

mantiveram um discurso identitário regular, fundamentado mais em valores compartilhados 

que em símbolos históricos, mas sem desprezar os últimos. “Segurança e paz”, “soberania” e 

“social” são os valores de maior frequência nos discursos peruanos, observando-se um forte 

apoio ao Conselho de Segurança Sul-Americano. 

 A Bolívia passa, de um pronunciamento salientando valores comuns com Hugo 

Bánzer (presidente de 1997-2001), a um corpo discursivo que os entrelaça intensamente a 

argumentos histórico-culturais com Evo Morales. “Economia”, “democracia” e “social” são 

os valores mais frequentemente repetidos por Morales, sendo de se ressaltar, outrossim, uma 

especial atenção conferida à questão do meio-ambiente. Observa a Unasul como ator 

importante para representar os interesses dos países na cena internacional, e realiza reiteradas 

menções ao mastigar da folha de coca, pedindo apoio aos presidentes sul-americanos frente a 
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iniciativa dos Estados Unidos de reprimir a tradição. Verifica-se em seu discurso o elemento 

da luta de classes, ainda mais forte no nível da integração latino-americana. 

O Equador assume, com o presidente Rafael Correa, a mais ampla utilização de 

argumento identitários entre todos os países sul-americanos. Símbolos históricos, termos de 

identificação (“irmãos”, “pátria grande”), citações de personagens históricos, remissões a 

destino natural e a sonho realizado, todos esses elementos estão imbuídos em um discurso no 

qual “economia”, “soberania” e “segurança e paz” são os valores mais repetidos 

quantitativamente. Ressalte-se a ligação realizada pelo Equador entre América do Sul e 

América Latina, salientando o vínculo identitário que liga a primeira à segunda. Citações 

relacionadas a “economia”, porém, constumam referir-se ao nível sul-americano, enquanto o 

latino se reveste de uma dinâmica de diferenciação do “outro” norte-americano. Para Correa, 

Siempre recordamos, no me cansaré de decir: mientras los países europeos tendrán 

que explicar a sus hijos por qué se unieron 27 países con cultura, lengua, religión, 

sistemas políticos diferentes, nosotros tendremos que explicarles a los nuestros por 

qué nos demoramos tanto (11 mar. 2011). 

No que concerne à Colômbia, embora os discursos do governo Uribe estejam 

disponíveis e organizados, há apenas um pequeno número de intervenções no quadro da 

Unasul ou da América Latina. Em termos de integração regional, a Comunidade Andina 

parece receber uma atenção maior, observando-se ainda uma intervenção ativa nos foruns do 

SICA, Sistema de Integração Centro-Americano, com ênfase no Plano Panamá-Puebla de 

integração física na América Central. De fato, o exame dos discursos colombianos no quadro 

da Unasul aponta para o objetivo de uma integração englobando toda a América Latina, 

dentro da qual a Colômbia, por sua localização geográfica, assumiria o papel de intermédio 

entre o Centro e o Sul: “para que Colombia pueda, como miembro que se ha venido 

integrando paulatinamente al Plan Panamá – Puebla, cumplir la tarea de vincular esa bella 

Centroamérica con Suramérica
135

”. Ainda nas palavras de Uribe, 

Veo a Suramérica sumamente desconectada con Centroamérica. Colombia ha 

tenido todo el interés de participar en el Plan Panamá-Puebla. Nosotros no 

podemos pensar en que haya allá un proyecto de infraestructura y que América del 

Sur esté totalmente ausente. Tenemos que trabajar allí el tema de integrarnos en 

transmisión de energía, integrarnos en gas (04 nov. 2004). 
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Igualmente influenciada por sua localização geográfica, a Venezuela tende, outrossim, 

a enfatizar a necessidade de expansão  da integração regional à América Central e Caribe, que 

fariam aliás parte da Sudamérica. “Social”, “democracia” e “igualdade” são os valores mais 

citados, apresentando o maior índice para este último. Mas são os apelos emocionais, 

históricos e identitários que caracterizam o discurso venezuelano, elementos que são também 

empregados no nível de integração latino-americano: 

Nosotros tenemos un compromiso con nuestros pueblos, con nuestra historia, con 

nuestras tragedias, con nuestro amor, y por encima de todo, con el futuro de esos 

pueblos que crecen trepidantes entre tanto dolor y tantas amenazas. [...] 

Hace falta audacia, hace falta aquello que decía San Martín:“Seamos libres, lo 

demás no importa nada”; hace falta aquello que decía Simón Bolívar desde 

Caracas en 1812: “Echemos el miedo a la espalda y salvemos esta Patria”; hace 

falta un poquito de eso, decía Neruda: “Patria, naciste de los leñadores, de hijos sin 

bautizar, de carpinteros, de los que dieron como un ave extraña una gota de sangre 

voladora, y hoy nacerás de nuevo duramente desde donde el traidor y el carcelero 

te creen para siempre sumergida, hoy nacerás del pueblo como entonces” (10 mai 

2005). 

 Diante do exposto, observa-se uma base homogênea na utilização do argumento 

identitário pelos países sul-americanos no contexto de institucionalização da Unasul, exceto 

pela Colômbia. Entretanto, seus usos apresentam determinadas diferenças entre os Estados, 

diferenças essas que podem ser explicadas por distintas perspectivas sobre a integração. Essas 

últimas não se resumem ao embate de visões da América de Bolívar e Monroe (MACE, 

1988), uma vez que, não obstante hajam diversos posicionamentos sobre a relação com os 

Estados Unidos, o anseio de autonomia está presente na própria essência de uma visão de 

integração restrita à América do Sul e a despeito da ALCA. Tratar-se-iam, nesse sentido, de 

distintas versões do neobolivarianismo.  

Tampouco parecem explicadas pela formulação de Rocha Valencia (2009) dos três 

grupos de esquerda moderada, transformadores, reformadores e modernizadores, posto que 

dela se excluem presidentes filiados a partidos de direita no espectro político de seus países e 

que não são, por esse motivo, menos engajados na integração sul-americana – ou mesmo na 

construção de um projeto identitário sul-americano. 

 A análise dos discursos aqui empreendida aponta para diferentes visões de integração 

fundamentadas não no partido político dos líderes nacionais, mas nas distintas percepções dos 

interesses nacionais dos países sobre os seus vizinhos sul-americanos. Nesse sentido, podem-

se identificar três grupos: o primeiro, formado por Chile, Paraguai, Uruguai e Peru, com uma 

tendência a revestir seus discursos de argumentos identitários de base cívica, sem negligenciar 
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porém os de base histórico-cultural. Embora participem de iniciativas de integração latino-

americanas, os membros desse grupo focam seus esforços no nível sul-americano, defendem 

uma relação moderada com os Estados Unidos, reforçam a importância da Unasul como ator 

internacional e conferem uma maior ênfase a questões de segurança e paz e de soberania (à 

exceção do Chile) – defendendo uma alternativa regional autônoma para atingi-las. 

 Brasil e Argentina formam um segundo grupo, próximo ao primeiro, porém 

reservando uma atenção maior à integração da América Latina. Desenham a Unasul como 

esfera prioritária, cujo fortalecimento contribuiria para uma articulação com a América 

Central e Caribe. Em ambos os níveis, enfatizam a dimensão econômica, e no âmbito da 

América do Sul, conferem um espaço importante para argumentos de segurança e paz, bem 

como para a projeção internacional da região. Reservam a terminologia identitária histórico-

cultural para o quadro da Unasul. 

Finalmente, o terceiro grupo é formado por Venezuela, Equador e, sugere-se aqui, 

Colômbia. Trata-se de um grupo cindido, uma vez que composto, de um lado, pelos dois 

países com mais frequente uso de argumentos identitários, do outro, por aquele que 

praticamente não o faz no contexto da América do Sul. De um lado, os dois países com mais 

forte discurso de oposição aos Estados Unidos, de outro, um de histórica proximidade com os 

norte-americanos. Constituem, além disso, Estados que enfrentaram crises diplomáticas sérias 

nos últimos dez anos. O que une os três, porém, é a concepção da Unasul como um passo no 

caminho da integração latino-americana, objetivo que lhes confere sentido para a primeira 

instituição. Os três, ainda, possuem intensas relações com a América Central e Caribe, 

fundamentadas inclusive em suas vocações geográficas.  

Bolívia, por sua vez, situa-se no liame entre o segundo e o terceiro grupos: embora 

com forte caráter identitário utilizado tanto na América Latina quanto na do Sul, além de 

repetidas construções de crítica e oposição aos norte-americanos, o discurso boliviano, apesar 

de um primeiro momento de indistinção entre os níveis latino e sul-americano de integração, 

desenvolve paulatinamente uma clareza em relação a ambos, e parece conceder ao último uma 

importância própria, independente de sua propagação para o primeiro, relevância esta 

vinculada inclusive à dimensão econômica. 

 Essas percepções dos interesses nacionais quanto aos países sul-americanos são, de 

acordo com o quadro construtivista antes explanado, afetadas pelas identidades nacionais em 
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sua relação com a região. Identidades essas que seriam, se não acompanhadas de uma 

identidade regional autônoma, ao menos regionalizadas: um indivíduo se sente “brasileiro” e 

“sul-americano”, ou sente-se apenas “brasileiro”, mas dentro da própria ideia nacional está 

incluso o atributo de pertencer à América do Sul.  Nesse sentido, dos cinco pronunciamentos 

examinados proferidos por ocasião da I Reunião de Presidentes Sul-Americanos (2000), três 

fazem uso de elementos identitários: Brasil, Peru e Bolívia. Tal constatação sugere a 

existência de uma identidade coletiva prévia, background dos tomadores de decisão nacionais, 

ratificada ainda pela utilização rotineira, intensa e espontânea de argumentos identitários no 

âmbito institucional da Unasul.   

 Paralelamente, a análise dos discursos selecionados revela a existência de uma 

identidade coletiva como projeto, inserida em seu próprio arcabouço normativo. Nesse 

contexto, percebe-se a utilização de argumentos identitários segundo uma lógica de 

consequência, explicitada em pronunciamentos brasileiros, de apropriação, identificada 

especialmente nos discursos de Equador e Bolívia, e do dia-a-dia, sugerida pela progressiva  

utilização de uma mesma terminologia e estrutura textual pelos países. Essa homogenização 

dos discursos no decorrer do tempo, marcada pela distinção paulatina entre América do Sul e 

América Latina e pela utilização de enunciados e termos semelhantes, aponta para a ação da 

Unasul como formação discursiva que, à força de repetição e institucionalização normativa 

desse discurso, molda o repertório de significantes e significados dos tomadores de decisão 

nacionais.  
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6 CONCLUSÃO 

 O marco teórico adotado no presente trabalho parte da visão de que identidades 

importam para: i) legitimar a ação estatal e angariar apoio dos cidadãos; ii) fomentar na 

população um “espírito” da região, e incutir-lhe o nível regional como possibilidade a ser 

considerada na formação de suas preferências, aprofundando a integração econômica e 

cultural entre as sociedades; iii) definir o politicamente possível dentro da instituição regional, 

uma vez que é a partir de suas identidades que os atores internacionais definem os objetivos a 

serem perseguidos na política exterior. 

Nesse contexto, assumir-se a relevância das identidades sociais para a formação da 

política exterior dos Estados não significa negligenciar a importância de relações de poder, 

nem negar que a construção de preferências se dá através de interesses racionais. Interesses 

constituem o motor da ação política, porém se entende que tais interesses são moldados por 

esquemas de significados, inclusive os fornecidos por representações identitárias: em outras 

palavras, como um Estado se auto-compreende e se define afeta o que esse Estado quer e 

deseja. Essa conclusão se baseia em uma uma concepção de sociedade como realidade tanto 

objetiva quanto subjetiva, na qual a tomada de decisões políticas não se desvencilha de 

significados coletivamente compartilhados. 

Assim, no caso da América do Sul, o objetivo de autonomia que embasa a iniciativa de 

integração constitui um interesse racional, mas que não é exogenamente fornecido: representa 

uma construção histórica, fruto de conjunturas sucessivas de dependência econômica e 

política, e relacionada a dinâmicas de construção identitária e de diferenciação do “outro”. 

Materializa-se no abandono de negociações da ALCA seguido do impulso ao já iniciado 

movimento de integração sul-americana, e é observado nos discursos que a constituem. 

Analisar a União das Nações Sul-Americanas como uma formação discursiva parte da 

constatação de que os provimentos normativos e declarações de princípios que embasam sua 

institucionalidade, bem como os pronunciamentos de líderes nacionais no contexto de suas 

reuniões, apresentam uma regularidade de objetos, de terminologia, de símbolos e mesmo de 

enunciados. Nesse contexto, a presente pesquisa trabalhou a hipótese de que os líderes 

nacionais sul-americanos proativamente promovem processos discursivos de identificação 

social na construção da Unasul, embora as narrativas identitárias variem entre os países 

segundo os valores aos quais são relacionadas. 
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Observou-se, de fato, que a formação discursiva da União de Nações Sul-Americanas 

compreende elementos que reforçam a construção identitária: i) uso de terminologia 

identitária conduzindo à dinâmica de formação do “nós” e, em consequência, dos “outros”: 

referências a “nações-irmãs”, “família sul-americana”, “Pátria Grande”; ii) busca de uma 

projeção internacional para a identidade coletiva, ligada à construção da Unasul como ator de 

defesa e exposição dos interesses de seus membros internacionalmente; iii) dimensão de 

conteúdo: baseada em experiências históricas e elementos culturais compartilhados, fazendo-

se uso especialmente de simbologia relacionada aos movimentos de independência; iv) 

dimensão normativa: remete-se ao compartilhamento de valores como princípios da 

integração regional ou como seus objetivos; v) está inserida em uma narrativa cíclica que 

envolve passado, presente e futuro em comum. 

Podem-se observar, ainda, algumas características especiais nessa identificação: 

relaciona-se a identidade a valores sociais, democráticos e de paz, embora também ao objetivo 

de prosperidade econômica; procura englobar as várias manifestações multiculturais da região 

em seu interior; relaciona-se com o conceito de América Latina em diferentes maneiras em 

cada Estado, de acordo com suas visões da região. 

A análise de conteúdo e de discurso realizada mostra que atores estrategicamente 

motivados utilizam o conceito de identidade para criar pertinências cognitivas à ideia de 

América do Sul como um espaço político válido. De fato, quando agentes reconhecem 

importância estratégica para a identidade social (em termos de legitimidade, confiança, 

apoio), podem empreender esforços deliberados para construir vínculos de identificação, 

utilizando-se nesse desiderato, por exemplo, de símbolos do coletivo e de propaganda 

enfatizando interesses e valores comuns. Muitas instituições políticas historicamente se 

empenharam em moldar e promover a identificação coletiva dentro de seus quadros 

institucionais e perante a comunidade a elas associadas, sendo o Estado-nação o principal 

exemplo dessas iniciativas. 

 Entretanto, não é a lógica de consequência a única a fundamentar a atuação dos 

Estados quando constroem a identidade como projeto regional. A lógica do apropriado 

também é encontrada nos discursos analisados, especialmente nos pronunciamentos de 

Equador e Venezuela, que tendem a apontar a integração como consequência correta e natural 

de uma identidade sul-americana. Além disso, a lógica do dia-a-dia, consistindo em hábitos e 

práticas institucionalizadas, responde por parte dos comportamentos dos Estados. Em um 
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momento inicial, é sustentada por concepções identitárias pré-existentes que geram 

sistemáticas percepções e atitudes quanto a Estados automaticamente categorizados, sendo 

então demonstrada pela tendência de diferentes países a referir-se à identidade coletiva nos 

primeiros discursos proferidos no âmbito da iniciativa de integração sul-americana. Essa 

lógica do dia-a-dia fundada na identidade como background mostra-se, pois, relevante para 

definir o politicamente possível dentro da instituição regional. Já em um segundo momento, 

os hábitos e práticas discursivas consolidados pela repetição no âmbito institucional da 

Unasul tendem a propagar-se entre os países, reiterando, através do mimetismo, as 

regularidades entre os enunciados e reforçando o compartilhamento de significados. 

 A Unasul não se constitui, entretanto, como um quadro de significados unívocos: ao 

contrário, aponta para diversas visões da América do Sul entre os países, distintas quanto à 

perspectiva sobre sua relação com o “outro” norte-americano e com a América Latina, bem 

como erigindo diferentes valores e objetivos como prioridades. Além disso, se apresenta para 

os Estados como arena de discussão de seus interesses de modo a conquistar o apoio dos 

vizinhos para reivindicá-los internacionalmente: por exemplo, no caso da Argentina, com a 

questão das ilhas Malvinas; e da Bolívia, com o mastigado da coca. Sugere-se, portanto, que a 

Unasul se constitui como estrutura institucional de mediação entre o discurso sul-americanista 

comum e os vários discursos baseados nos interesses nacionais.  

Percebe-se assim que o myth of convergence
136

 (DABÈNE, 2009, p.202) consolidado 

na década de 1990 para referir-se a toda a América e tendo sido gradualmente restringido a 

sua parte latina – quando passa, então, a ser simbolizado pelo sonho bolivariano; compreende 

divergências e conflitos teleológicos que se instauram em um contexto no qual unidades 

compartilham uma identidade coletiva, mas seguem preservando sua individualidade, com sua 

própria identidade nacional e seus interesses. Nesse sentido, embora a conjuntura atual 

permita-nos afirmar superado o embate entre as visões de Simón Bolívar e James Monroe, 

com predomínio da primeira, essa visão representa espectro de diferentes nuances, sendo mais 

prudente falar-se em neobolivarianismos.   

                                                           
136

 “Mito da convergência” (tradução da autora). 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE 1 – TESTE DE CORRELAÇÃO ENTRE PORCENTAGENS DE RESPOSTAS A QUESTÕES 

DO EUROBARÔMETRO 

Foram analisadas para o período de 1992 e 2010 as porcentagens respostas para as 

questões: i) “Em um futuro próximo, você se vê como...”, tendo como opções nacionalidade 

apenas, nacionalidade e europeu, europeu e nacionalidade, europeu apenas e não sabe, tendo 

sido agrupadas em uma mesma categoria de identificação regional as respostas nacionalidade 

e europeu, europeu e nacionalidade, e europeu apenas; e ii) “Tomando tudo em consideração, 

você diria que seu país tem se beneficiado ou não de ser um membro da Comunidade europeia 

(mercado comum)”, tendo como resposta beneficiou-se, não se beneficiou e não sabe. 

Correspondem aos dados das Tabelas 1 e 2:  

Tabela 1: Em um futuro próximo, você se vê como... (1992- 2010) 
 Nacionalidade 

apenas (%) 

Nacionalidade + Europeu; 

Europeu+Nacionalidade; 

Europeu apenas (%) 

Não 

Sabe 

(%) 

1992 38 58 4 

1993 40 56 3 

1994 33 63 4 

1996 46 51 3 

1997 45 51 4 

1998 44 62 4 

1999 45 52 3 

2000 41 56 2 

2001 38 58 3 

2003 39,8 57,3 2,9 

2004 41 56 3 

2005 41 57 2 

2010 46 51 3 

Fonte: Elaboração própria, com dados do Eurobarômetro (COMISSÃO 

EUROPEIA, 2011) 

 

Tabela 2: Tomando tudo em consideração, você diria que seu país 

tem se beneficiado ou não de ser um membro da Comunidade 

europeia (mercado comum)? (1992- 2010) 
 Beneficiou-se 

(%) 

Não se beneficiou (%) Não 

Sabe 

(%) 

1992 49 33 18 

1993 47 35 17 

1994 46 34 19 

1996 42 36 21 



122 

 

1997 41 36 22 

1998 46 31 22 

1999 44 29 27 

2000 47 32 21 

2001 47 32 21 

2003 46,4 34,2 19,3 

2004 47 35 18 

2005 55 33 12 

2010 53 35 12 

Fonte: Elaboração própria, com dados do Eurobarômetro (COMISSÃO 

EUROPEIA, 2011) 

 

 Estimaram-se os valores do coeficiente de correlação linear de Pearson e obteviram-se 

os resultados da Tabela 3. 

Tabela 3: Coeficientes de correlação entre categorias de identificação e percepção de benefícios da 

integração regional em pesquisas de opinião do Eurobarômetro (1992-2010) 
 Beneficiou-se Não se beneficiou 

Nacionalidade e Europeu + 

Europeu e Nacionalidade + 

Europeu apenas 

r = 0,19
ns

  r = -0,30
ns

 

Nacionalidade apenas r = -0,17
ns

 r = 0,04
ns 

ns: valores não significativos (P>0,10) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

  



123 

 

APÊNDICE 2 – LISTA DOS DISCURSOS ANALISADOS POR PAÍS 

ARGENTINA 
 

2004 
18/10/2004 (América Latina): Discurso do chanceler Rafael Antonio Bielsa. XIII Conselho de 

Ministros da ALADI. 

Disponível em: http://www.cancilleria.gov.ar/ . Acesso em: 02 dez. 2011. 

 

2005 
10/05/2005: Palavras do Presidente Néstor Kirchner na Cúpula América do Sul – Países 

Árabes.  

Disponível em: http://www.casarosada.gov.ar/discursos?start=1100 . Acesso em: 02 dez. 

2011. 

 

2007 
09/12/2007: Palavras do Presidente Néstor Kirchner na Assinatura da Ata Fundacional do 

Banco do Sul.  

Disponível em: http://www.casarosada.gov.ar/discursos?start=1100 . Acesso em: 02 dez. 

2011. 

 

09/12/2007: Discurso da Presidente eleita Cristina Kirchner na Assinatura da Ata Fundacional 

do Banco do Sul.  

Disponível em: http://www.casarosada.gov.ar/discursos?start=1100 . Acesso em: 02 dez. 

2011. 

 

2008 
20/02/2008: Discurso do Chanceler Jorge Enrique Taiana de abertura da Reunião de 

Chanceleres dos países da América do Sul e dos Países Árabes (ASPA). Palácio San Martín, 

Argentina. 

Disponível em: http://www.cancilleria.gov.ar/ . Acesso em: 02 dez. 2011. 

 

17/12/2008 (América Latina): Discurso da Presidente Cristina Kirchner na Cúpula da 

América Latina e Caribe. 

Disponível em: http://www.casarosada.gov.ar/discursos-2007?start=2140.Acesso em: 02 dez. 

2011.  

 

2009 
31/03/2009: Discurso da Presidente Cristina Kirchner na II Cúpula de Presidentes da América 

do Sul – Países Arábes. 

Disponível em: http://www.casarosada.gov.ar/discursos/3437. Acesso em: 02 dez. 2011. 

 

10/08/ 2009: Intervenção de Cristina Kirchner na Cúpula da UNASUL.  

Disponível em: http://www.casarosada.gov.ar/discursos/3546. Acesso em: 02 dez. 2011. 

 

28/08/2009: Palavras da Presidente Cristina Kirchner na abertura da Reunião Extraordinária 

da UNASUL em Bariloche.  

Disponível em: http://www.casarosada.gov.ar/discursos?start=1100. Acesso em: 02 dez. 

2011. 

http://www.cancilleria.gov.ar/
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26/09/2009: Intervenção da Presidente Cristina Kirchner na II Cúpula América do Sul-África, 

Ilha de Margarita, Venezuela. 

II Cúpula América do Sul-África, Compilação de discursos, Ministério do Poder Popular para 

a Comunicação e Informação, p.107. Disponível em: 

http://www.minci.gob.ve/libros_folletos/6/p--13/tp--37/libros_folletos.html . Acesso em: 02 

dez. 2011. 

 

2010 
26/11/2010: Palavras da Presidente na IV Cúpula UNASUL, na Guiana.  

Disponível em: http://www.casarosada.gov.ar/discursos?start=1100 . Acesso em: 02 dez. 

2011. 

 

2011 
27/05/2011: Palavras da Presidente no ato de recepção dos integrantes do Conselho de 

Segurança da UNASUL. 

Disponível em:  http://www.casarosada.gov.ar/discursos?start=1100. Acesso em: 02 dez. 

2011. 

 

03/12/2011 (América Latina): Palavras da Presidente na Cúpula de Estados Latino-

americanos e do Caribe. 

Disponível em:  http://www.casarosada.gov.ar/discursos?start=1100. Acesso em: 02 dez. 

2011. 

 

 

BOLÍVIA 
 

2000 
30/08/2000: Intervenção do Presidente da República da Bolívia, Hugo Bánzer Suárez, na 

Sessão de Trabalho da Reunião de Presidentes da América do Sul. 

Disponível em: 

http://www.iirsa.org/BancoConocimiento/D/declaracion_de_los_presidentes/declaracion_de_l

os_presidentes.asp?CodIdioma=POR . Acesso em: 09 jan. 2012. 

 

2006 
08/12/2006: Discurso do Presidente da República, Evo Morales, na cerimônia de abertura da 

II Reunião de Chefes de Estado e de Governo dos Países da Comunidade Sul-Americana de 

Nações (CASA), Cochabamba, Bolívia.  

Disponível em: http://www.presidencia.gub.uy . Acesso em: 07 dez. 2011. 

 

2007 
09/12/2007: Palavras de Evo Morales na Assinatura da Ata Fundacional do Banco do Sul. 

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=ogg3Vzpbo5w . Acesso em: 06 dez. 2011. 

 

2009 
28/08/2009: Discurso de Evo Morales na Cúpula Extraordinária de Chefes de Estado e de 

Governo da União de Nações Sul-Americanas (UNASUL), San Carlos de Bariloche, 28 de 

agosto de 2009. 

http://www.minci.gob.ve/libros_folletos/6/p--13/tp--37/libros_folletos.html
http://www.casarosada.gov.ar/discursos?start=1100
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Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=M8Ew_4lpqr8&feature=related . Acesso 

em: 06 dez. 2011. 

 

26/09/2009: Intervenção do Presidente Evo Morales na II Cúpula América do Sul-África, Ilha 

de Margarita, Venezuela. 

II Cúpula América do Sul-África, Compilação de discursos, Ministério do Poder Popular para 

a Comunicação Informação, p.177. Disponível em: 

http://www.minci.gob.ve/libros_folletos/6/p--13/tp--37/libros_folletos.html. Acesso em: 06 

dez. 2011. 

 

2010 
03/05/2010: Palavras do presidente Evo Morales na Cúpula Extraordinária da UNASUL em 

Campana, Argentina, para definir o secretário geral da organização.  

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=sOS0leQqbSc&feature=related . Acesso 

em: 06 dez. 2011. 

 

 

BRASIL 
 

2000 
01/09/2000: Declaração do Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, por ocasião 

do encerramento da Reunião de Presidentes da América do Sul  

Disponível em: 

http://www.iirsa.org/BancoConocimiento/D/declaracion_de_los_presidentes/declaracion_de_l

os_presidentes.asp?CodIdioma=POR. Acesso em: 09 jan. 2012.  

 

2002 
26/07/2002: Discurso do Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, por ocasião 

da II Reunião de Presidentes da América do Sul, Guayaquil.  

Resenha de Política Exterior do Brasil n. 91, 2º semestre de 2002, p. 49. Disponível em: 

http://www.itamaraty.gov.br/. Acesso em: 10 nov. 2011. 

 

2004 
04/11/2004 (América Latina): Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da 

Silva, no ato inaugural da 18ª Cúpula Presidencial do Grupo do Rio, no Rio de Janeiro. 

Resenha de Política Exterior do Brasil n. 95, 2º semestre de 2004, p. 156. Disponível em: 

http://www.itamaraty.gov.br/. Acesso em: 10 nov. 2011. 

 

08/12/2004: Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na III Reunião 

de Presidentes da América do Sul, por ocasião do anúncio da Rodovia Interoceânica, na 

cidade de Cuzco, Peru. 

Resenha de Política Exterior do Brasil n. 95, 2º semestre de 2004, p. 205. Disponível em: 

http://www.itamaraty.gov.br/. Acesso em: 10 nov. 2011. 

 

2005 
09/05/2005: Discurso do Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Celso Amorim, na 

abertura da Reunião de Chanceleres da América do Sul e dos Países Árabes, em Brasília. 

Resenha de Política Exterior do Brasil n. 96, 1º semestre de 2005, p. 147. Disponível em: 

http://www.itamaraty.gov.br/. Acesso em: 10 nov. 2011. 

http://www.youtube.com/watch?v=M8Ew_4lpqr8&feature=related
http://www.minci.gob.ve/libros_folletos/6/p--13/tp--37/libros_folletos.html
http://www.youtube.com/watch?v=sOS0leQqbSc&feature=related
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10/05/2005: Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na sessão de 

abertura da Cúpula América do Sul – Países Árabes, em Brasília. 

Resenha de Política Exterior do Brasil n. 96, 1º semestre de 2005, p. 149. Disponível em: 

http://www.itamaraty.gov.br/. Acesso em: 10 nov. 2011. 

 

29/09/2005: Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na abertura da 

Primeira Reunião de Chefes de Estado da Comunidade Sul-Americana de Nações – CASA, 

no Palácio Itamaraty. 

Resenha de Política Exterior do Brasil n. 97, 2º semestre de 2005, p. 93. Disponível em: 

http://www.itamaraty.gov.br/. Acesso em: 10 nov. 2011. 

 

2006 
24/11/2006: Discurso do Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Celso Amorim, na III 

Reunião de Chanceleres da Comunidade Sul-Americana de Nações- CASA, Santiago, Chile. 

Resenha de Política Exterior do Brasil n. 99, 2º semestre de 2006, p. 175. Disponível em: 

http://www.itamaraty.gov.br/. Acesso em: 10 nov. 2011. 

 

30/11/2006: Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por ocasião da 

abertura da Cúpula África-América do Sul (AFRAS), Abuja, Nigéria. 

Resenha de Política Exterior do Brasil n. 99, 2º semestre de 2006, p. 183. Disponível em: 

http://www.itamaraty.gov.br/. Acesso em: 10 nov. 2011. 

 

08/12/2006: Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na cerimônia de 

abertura da II Reunião de Chefes de Estado e de Governo dos Países da Comunidade Sul-

Americana de Nações (CASA), Cochabamba, Bolívia. 

Resenha de Política Exterior do Brasil n. 99, 2º semestre de 2006, p. 197. Disponível em: 

http://www.itamaraty.gov.br/. Acesso em: 10 nov. 2011. 

 

2008 
23/05/2008: Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 

Reunião Extraordinária de Chefes de Estado e de Governo da União de Nações Sul-

americanas – UNASUL. Brasília. 

Resenha de Política Exterior do Brasil n. 102, 1º semestre de 2008, p. 133. Disponível em: 

http://www.itamaraty.gov.br/. Acesso em: 10 nov. 2011. 

 

16/12/2008 (América Latina): Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da 

Silva, na abertura da Cúpula da América Latina e do Caribe sobre Integração e 

Desenvolvimento (CALC). Costa do Sauípe – BA. 

Resenha de Política Exterior do Brasil n. 103, 2º semestre de 2008, p. 141. Disponível em: 

http://www.itamaraty.gov.br/. Acesso em: 10 nov. 2011. 

 

2009 
10/08/2009: Intervenção do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 

cerimônia de abertura da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Chefes de Estado e de 

Governo da União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) – Quito, Equador. 

Resenha de Política Exterior do Brasil n. 105, 2º semestre de 2009, p. 79. Disponível em: 

http://www.itamaraty.gov.br/. Acesso em: 10 nov. 2011. 

 

http://www.itamaraty.gov.br/
http://www.itamaraty.gov.br/
http://www.itamaraty.gov.br/
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2010 
06/08/2010: Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião 

de instalação da Secretaria da Cúpula América do Sul-África – Caracas, Venezuela. 

Resenha de Política Exterior do Brasil n. 107, 2º semestre de 2010, p. 115. Disponível em: 

http://www.itamaraty.gov.br/. Acesso em: 10 nov. 2011. 

 

2011 
29/07/2011: Discurso da Presidente da República, Dilma Rousseff, na Reunião Extraordinária 

da UNASUL – Lima, Peru 

Disponível em: http://www2.planalto.gov.br/imprensa/discursos/discurso-da-presidenta-da-

republica-dilma-rousseff-na-reuniao-extraordinaria-da-unasul . Acesso em: 02 dez. 2011. 

 

02/12/2011 (América Latina): Intervenção da Presidente da República, Dilma Rousseff, 

durante a primeira sessão plenária da III Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da 

América Latina e do Caribe e I Cúpula da Comunidade de Estados Latino-americanos e 

Caribenhos – Caracas, Venezuela 

Disponível em: http://www2.planalto.gov.br/imprensa/discursos/intervencao-da-presidenta-

da-republica-dilma-rousseff-durante-a-primeira-sessao-plenaria-da-iii-cupula-de-chefes-de-

estado-e-de-governo-da-america-latina-e-do-caribe-e-i-cupula-da-comunidade-de-estados-

latino-americanos-e-caribenhos-caracas-venezuela . Acesso em: 02 dez. 2011. 

 

CHILE 
 

2008 
20/01/2008: Intervenção do Ministro Foxley na Reunião de Chanceleres da UNASUL.  

Disponível em: 

http://www.minrel.gob.cl/prontus_minrel/site/cache/nroedic/taxport/2_39_0_1.php . Acesso 

em: 30 nov. 2011. 

 

23/05/2008: Discurso de Michelle Bachelet ao assumir a Presidência pro tempore da 

UNASUL.  

Disponível em: http://www.prensapresidencia.cl/historico.aspx?stipo=Discursos. Acesso em: 

30 nov. 2011. 

 

2009 
26/09/2009: Intervenção da Presidenta Michelle Bachelet na II Cúpula América do Sul-

África, Ilha de Margarita, Venezuela. 

II Cúpula América do Sul-África, Compilação de discursos, Ministério do Poder Popular para 

a Comunicação e Informação, p.130. Disponível em: 

http://www.minci.gob.ve/libros_folletos/6/p--13/tp--37/libros_folletos.html . Acesso em: 06 

dez. 2011. 

 

2010 
04/05/2010: Saudação do Presidente da República, Sebastián Piñera, em reunião do Conselho 

de Chefes de Estado e do Governo da União de Nações Sul-Americanas (UNASUL), 

Argentina. 

Disponível em: http://www.prensapresidencia.cl/historico.aspx?stipo=Discursos. Acesso em: 

30 nov. 2011. 
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01/10/2010: Declarações do Presidente da República, Sebastián Piñera, em sua chegada à 

Reunião Extraordinária da UNASUL. 

Disponível em: http://www.prensapresidencia.cl/historico.aspx?stipo=Discursos. Acesso em: 

30 nov. 2011.  

 

2011 
28/10/2011 (América Latina): Discurso do Presidente da República, Sebastián Piñera, ante a 

Associação Latinoamercana de Integração, ALADI.  

Disponível em: http://www.prensapresidencia.cl/historico.aspx?stipo=Discursos. Acesso em: 

30 nov. 2011. 

 

COLÔMBIA 
 

2000 
01/09/2000: Intervenção do Presidente da República da Colômbia, Andrés Pastrana Arango, 

na Sessão de Trabalho da Reunião de Presidentes da América do Sul. 

Disponível em: 

http://www.iirsa.org/BancoConocimiento/D/declaracion_de_los_presidentes/declaracion_de_l

os_presidentes.asp?CodIdioma=POR . Acesso em: 09 jan. 2012. 

 

2004 
04/11/2004 (América Latina): Primeira Sessão de Trabalho da XVIII Cúpula do Grupo do 

Rio. Rio de Janeiro, Brasil. 

Disponível em: http://web.presidencia.gov.co/. Acesso em: 09 dez. 2011. 

 

2006 
04/11/2006 (América Latina): XVI Cúpula Ibero-americana de Chefes de Estado. 

Disponível em: http://web.presidencia.gov.co/ . Acesso em: 09 dez. 2011. 

 

2007 
10/11/2008 (América Latina): Intervenção do Presidente da Colômbia ante a XVII Cúpula 

Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo. 

Disponível em: http://web.presidencia.gov.co/ . Acesso em: 09 dez. 2011. 

 

2009 
28/08/2009: Cúpula Extraordinária de Chefes de Estado e de Governo da União de Nações 

Sul- 

Americanas (UNASUL) - San Carlos de Bariloche, 28 de agosto de 2009.  

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=Y1m2KodyKE8. Acesso em: 09 dez. 

2011. 

 

2010 
09/02/2010: Palavras do Presidente Álvaro Uribe Vélez na Cúpula Extraordinária da 

UNASUL. 

Disponível em: http://web.presidencia.gov.co/ . Acesso em: 09 dez. 2011. 
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2000 
01/09/2000: Intervenção do Presidente da República do Equador, Gustavo Noboa, na Sessão 

de Trabalho da Reunião de Presidentes de América do Sul.  

Disponível em: 

http://www.iirsa.org/BancoConocimiento/D/declaracion_de_los_presidentes/declaracion_de_l

os_presidentes.asp?CodIdioma=POR. Acesso em: 09 jan. 2011. 

 

2007 
09/12/2007: Discurso em cerimônia da ata fundacional do Banco do Sul. 

Disponível em: 

http://www.presidencia.gob.ec/index.php?option=com_jotloader&view=categories&cid=1_78

8ea6a101000a080b1e0584063eff3e&Itemid=106&limitstart=40. Acesso em: 02 dez. 2011. 

 

2009 
10/08/2009: Discurso em cerimônia de passagem da Presidência pro tempore da UNASUL. 

Quito, Equador. 

Disponível em: 

http://www.presidencia.gob.ec/index.php?option=com_jotloader&view=categories&cid=1_78

8ea6a101000a080b1e0584063eff3e&Itemid=106&limitstart=40. Acesso em: 02 dez. 2011. 

 

26/09/2009: Intervenção do Presidente Rafael Correa na II Cúpula América do Sul-África, 

Ilha de Margarita, Venezuela. 

II Cúpula América do Sul-África, Compilação de discursos, Ministério do Poder Popular para 

a Comunicação e Informação, p.29. Disponível em: 

http://www.minci.gob.ve/libros_folletos/6/p--13/tp--37/libros_folletos.html. Acesso em: 06 

dez. 2011.  

 

2010 
14/06/2010: Discurso do Presidente Rafael Correa na Cúpula de Parlamentos da UNASUL. 

Quito, Equador.  

Disponível em: 

http://www.presidencia.gob.ec/index.php?option=com_jotloader&view=categories&cid=1_78

8ea6a101000a080b1e0584063eff3e&Itemid=106&limitstart=40 Acesso em: 02 dez. 2011. 

 

2011 
11/03/2011: Discurso do Presidente da República do Equador, Rafael Correa Delgado, na 

colocação da Primeira Pedra da Sede permanente da UNASUL, no Equador, em Reunião 

Extraordinária do Conselho de Ministros das Relações Exteriores.  

Disponível em: 

http://www.presidencia.gob.ec/index.php?option=com_jotloader&view=categories&cid=1_78

8ea6a101000a080b1e0584063eff3e&Itemid=106&limitstart=40 Acesso em: 02 dez. 2011. 

 

 

 

PARAGUAI 
 

2007 
09/12/2007: Discurso do Presidente Nicanor Frutos na Assinatura da Ata Constitutiva do 

Banco do Sul. Casa Rosada – Buenos Aires, Argentina.  

http://www.iirsa.org/BancoConocimiento/D/declaracion_de_los_presidentes/declaracion_de_los_presidentes.asp?CodIdioma=POR
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http://www.presidencia.gob.ec/index.php?option=com_jotloader&view=categories&cid=1_788ea6a101000a080b1e0584063eff3e&Itemid=106&limitstart=40
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Disponível em: http://www.minci.gob.ve/alocuciones/4/ . Acesso em: 06 dez. 2011. 

 

2008 
17/12/2008 (América Latina): Discurso do Presidente da República, Fernando Lugo Mendez, 

em ocasião da Primeira Cúpula da América Latina e do Caribe sobre Integração e 

Desenvolvimento. Salvador, Bahia. 

Disponível em: http://www.presidencia.gov.py/v1/?cat=22&paged=5 . Acesso em: 30 nov. 

2011. 

 

2009 
01/09/2009: Mensagem do Presidente da República Fernando Lugo Méndez em ocasião da 

Assinatura do Acordo de Itaipú.  

Disponível em: http://www.presidencia.gov.py/v1/?cat=22&paged=5 . Acesso em: 30 nov. 

2011. 

 

15/09/2009: Intervenção do chanceler nacional Héctor Lacognata no marco da Reunião 

Extraordinária dos Ministros de Relações Exteriores e Ministros de Defesa da UNASUL. 

Quito, Equador. 

Disponível em: http://www.mre.gov.py/es/inicio_es.asp . Acesso em: 30 nov. 2011. 

 

2010 
22/02/10 (América Latina): Discurso do Presidente Fernando Lugo na Cúpula do Rio. 

Cancún, México. 

Disponível em: http://www.presidencia.gov.py/v1/?cat=22&paged=5 . Acesso em: 30 nov. 

2011. 

 

2011 
29/10/2011: Discurso do Presidente Fernando Lugo na abertura da reunião da UNASUL.  

Disponível em: http://www.presidencia.gov.py/v1/?cat=22&paged=5 . Acesso em: 30 nov. 

2011. 

 

02/12/2011 (América Latina): Discurso do Presidente Fernando Lugo na Cúpula de Chefes de 

Estado da CELAC.  

Disponível em: http://www.presidencia.gov.py/v1/?cat=22&paged=5 . Acesso em: 30 nov. 

2011. 

 

PERU 
 

2000 
01/09/2000: Intervenção do Presidente da República do Peru, Alberto Fujimori, na Sessão de 

Trabalho da Reunião de Presidentes da América do Sul. 

Disponível em: 

http://www.iirsa.org/BancoConocimiento/D/declaracion_de_los_presidentes/declaracion_de_l

os_presidentes.asp?CodIdioma=POR . Acesso em: 09 jan. 2012. 

2004 
04/11/2004 (América Latina): Discurso do Presidente da República, Alejandro Toledo, na 

sessão inaugural da XVIII Cúpula do Mecanismo Permanente de Consulta e Cooperação 

Política do Grupo do Rio. 

http://www.minci.gob.ve/alocuciones/4/
http://www.presidencia.gov.py/v1/?cat=22&paged=5
http://www.presidencia.gov.py/v1/?cat=22&paged=5
http://www.mre.gov.py/es/inicio_es.asp
http://www.presidencia.gov.py/v1/?cat=22&paged=5
http://www.presidencia.gov.py/v1/?cat=22&paged=5
http://www.presidencia.gov.py/v1/?cat=22&paged=5
http://www.iirsa.org/BancoConocimiento/D/declaracion_de_los_presidentes/declaracion_de_los_presidentes.asp?CodIdioma=POR
http://www.iirsa.org/BancoConocimiento/D/declaracion_de_los_presidentes/declaracion_de_los_presidentes.asp?CodIdioma=POR


131 

 

Disponível em: 

http://www.rree.gob.pe/portal/mre.nsf/Interior?OpenAgent&C4925BA58E5E012A05256BE9

0074536B|2 . Acesso em: 01 dez. 2011. 

 

2005 
10/05/2005: Discurso do Presidente da República, Alejandro Toledo, na inauguração da 

Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da América do Sul - Países Árabes. 

Disponível em: 

http://www.rree.gob.pe/portal/mre.nsf/Interior?OpenAgent&C4925BA58E5E012A05256BE9

0074536B|2 . Acesso em: 01 dez. 2011. 

 

2009 
28/08/2009: Discurso do Presidente, Alan García Pérez, durante reunião da UNASUL, em 

Bariloche.  

Disponível em: 

http://www.rree.gob.pe/portal/mre.nsf/Interior?OpenAgent&C4925BA58E5E012A05256BE9

0074536B|2 . Acesso em: 01 dez. 2011. 

 

URUGUAI 
 

2005 
10/05/05: Exposição do Presidente Tabaré Vázquez na Cúpula América do Sul e Países 

Árabes realizada em Brasília. 

Disponível em: http://www.presidencia.gub.uy . Acesso em: 07 dez. 2011. 

 

2006 
08/12/06: Chegada do Presidente Tabaré Vázquez e Comitiva na cidade de Cochabamba, 

Bolívia, para participar da II Cúpula Sul-americana de Nações.  

Disponível em: http://www.presidencia.gub.uy Acesso em: 07 dez. 2011. 

 

2007 
09/11/07 (América Latina): Palavras do Presidente Tabaré Vázquez na Sessão Plenária da 

XVII Cúpula Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo em Santiago de Chile.  

Disponível em: http://www.presidencia.gub.uy. Acesso em: 07 dez. 2011. 

 

2009 
28/08/2009: Palavras do Presidente da República, Tabaré Vázquez, na Cúpula da UNASUL 

na cidade de Bariloche.  

Disponível em: http://www.presidencia.gub.uy. Acesso em: 07 dez. 2011. 

 

26/09/2009: Intervenção do Presidente Tabaré Vázquez na II Cúpula América do Sul-África, 

Ilha de Margarita, Venezuela. 

II Cúpula América do Sul-África, Compilação de discursos, Ministério do Poder Popular para 

a Comunicação e Informação, p.190. Disponível em: 

http://www.minci.gob.ve/libros_folletos/6/p--13/tp--37/libros_folletos.html . Acesso em: 06 

dez. 2011. 

 

2010 
04/05/2010: Discurso do Presidente da República, José Mujica, na Cúpula da UNASUL.  

http://www.minci.gob.ve/libros_folletos/6/p--13/tp--37/libros_folletos.html
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Disponível em: http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/video/2010/05/mujica_unasur.htm . 

Acesso em: 07 dez. 2011. 

 

2011 
03/12/2011 (América Latina): Discurso do Presidente da República, José Mujica, na Cúpula 

da CELAC, na Venezuela.  

Disponível em: 

http://www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/presidencia/portalpresidencia/sala-de-

medios/videos/discurso-mujica-celac-venezuela. Acesso em: 07 dez. 2011. 

 

 

VENEZUELA 
 

2002 
27/07/2002: Discurso do Presidente da República Bolivariana da Venezuela, Hugo Chávez 

Frías, na primeira sessão de trabalho da II Reunião de Chefes de Estado da América do Sul.  

Seleção de discursos do Presidente Hugo Chávez Frías, 2002, tomo IV, Edições da 

Presidência da República, p. 347. Disponível em: 

http://www.presidencia.gob.ve/html/publicaciones/publicaciones_discursos.html . Acesso em: 

06 dez. 2011. 

 

2003 
16/08/2003 (América Latina): Discurso do Presidente da República Bolivariana da 

Venezuela, Hugo Chávez Frías, com motivo da Sessão Extraordinária da Associação Latino-

Americana de Integração (ALADI). 

Seleção de discursos do Presidente Hugo Chávez Frías, 2003, tomo V, Edições da Presidência 

da República, p. 493. Disponível em: 

http://www.presidencia.gob.ve/html/publicaciones/publicaciones_discursos.html . Acesso em: 

06 dez. 2011. 

 

2005 
10/05/2005: Discurso do Presidente da República Bolivariana da Venezuela, Hugo Chávez 

Frías, com motivo da I Cúpula da Comunidade Sul-Americana de Nações e da Liga Árabe de 

Nações.  

Seleção de discursos do Presidente Hugo Chávez Frías, 2005, tomo VII, Edições da 

Presidência da República, p. 337. Disponível em: 

http://www.presidencia.gob.ve/html/publicaciones/publicaciones_discursos.html. Acesso em: 

06 dez. 2011. 

 

30/09/2005: Discurso do Presidente da República Bolivariana da Venezuela, Hugo Chávez 

Frías, com motivo da I Reunião de Presidentes e Chefes de Governo na Comunidade Sul-

Americana de Nações.  

Seleção de discursos do Presidente Hugo Chávez Frías, 2005, tomo VII, Edições da 

Presidência da República, p. 487. Disponível em: 

http://www.presidencia.gob.ve/html/publicaciones/publicaciones_discursos.html. Acesso em: 

06 dez. 2011. 

 

2007 

http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/video/2010/05/mujica_unasur.htm
http://www.presidencia.gob.ve/html/publicaciones/publicaciones_discursos.html
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09/12/2007: Assinatura da Ata Constitutiva do Banco do Sul. Casa Rosada – Buenos Aires, 

Argentina.  

Disponível em: http://www.minci.gob.ve/alocuciones/4/ . Acesso em: 06 dez. 2011. 

 

2008 
07/03/2008 (América Latina): Palavras do Presidente da República Bolivariana da Venezuela, 

Hugo Chávez, na XX Cúpula de Chefes de Estado e de Governo do Grupo do Rio.  

Disponível em: http://www.minci.gob.ve/alocuciones/4/ . Acesso em: 06 dez. 2011. 

 

2009 
31/03/2009: Palavras do Presidente Hugo Chávez na II Cúpula da América do Sul e Países 

Árabes (ASPA).  

Disponível em: http://www.minci.gob.ve/alocuciones/4/ . Acesso em: 06 dez. 2011. 

 

26/09/2009: Intervenção do Presidente Hugo Chávez na II Cúpula América do Sul-África, 

Ilha de Margarita, Venezuela. 

II Cúpula América do Sul-África, Compilação de discursos, Ministério do Poder Popular para 

a Comunicação e Informação, p.29. Disponível em: 

http://www.minci.gob.ve/libros_folletos/6/p--13/tp--37/libros_folletos.html . Acesso em: 06 

dez. 2011. 

 

2011 
02/12/2011 (América Latina): Intervenção do Presidente Hugo Chávez durante a primeira 

sessão plenária da III Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da América Latina e do 

Caribe e I Cúpula da Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos – 

Caracas,Venezuela 

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=dxt8KyHY88k . Acesso em: 06 dez. 2011. 

 

  

http://www.minci.gob.ve/alocuciones/4/
http://www.minci.gob.ve/alocuciones/4/
http://www.minci.gob.ve/alocuciones/4/
http://www.minci.gob.ve/libros_folletos/6/p--13/tp--37/libros_folletos.html
http://www.youtube.com/watch?v=dxt8KyHY88k
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APÊNDICE 3: DICIONÁRIO UTILIZADO NA ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

Entradas no dicionário elaborado no software Yoshikoder: 

 

 identidade 
 américa 

 bolívar 

 comum 

 común 

 futuro* 

 herman* 

 historia* 

 história* 

 identidad* 

 identificación 

 identificação 

 independ* 

 irmã* 

 latin* 

 libertador* 

 p*tria 

 povo* 

 pueblo* 

 su*american* 

 su*américa 

 sul 

 sur 

 outros 
 Unidos 

 coloniza* 

 espa*a 

 españ* 

 internacional* 

 malvinas 

 norte*american* 

 norteamérica 

 ponte 

 puente 

 unasu* 

 valores 
 *igualdad* 

 aut*nom* 

 cidadania 

 cidadã* 

 ciudada* 

 com*rcio 

 defensa 

 

 

 defesa 

 democracia 

 democrátic* 

 desarrollo 

 desenvolvimento 

 econ*mi* 

 efici*ncia 

 humano* 

 integración 

 integração 

 justi*a 

 liberdade* 

 libertad* 

 participación 

 participação 

 paz 

 segurança 

 seguridad 

 soberan* 

 socia* 

 solid*ri* 

 sostenible 

 sustentável 

 valores 

Obs: O asterisco significa que palavras 

contendo nenhum, um ou vários 

caracteres em seu lugar serão levadas 

em conta. Por exemplo, econ*mi* 

comporta economia(s), economía(s), 

econômico(a)(s), e económico(a)(s). 


