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Os três níveis de  
Integração latinoamericana  

  
  MERCOSUR e COMUNIDADE ANDINA 
   ALCAC   
   UNASUR. 
 (1) União  aduanera :  
 Mercosul: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai  e Venezuela 
 Comunidade Andina: Colômbia, Equador, Peru e Bolívia 
 
 (2) ALCAC - América Latina e Caribe 
 
 (3) UNASUL – União das Nações Sul Americanas 
 
  
 
 



UNASUL 

 a UNASUL (União das 
Nações sulamericanas) é 
uma comunidade formada 
por doze países 
sulamericanos: Argentina, 
Brasil, Uruguai, Paraguai, 
Bolívia, Colômbia, Equador, 
Peru, Chile, Guiana, 
Suriname e Venezuela. 

 



 
 
 

UNASUR: ORIGEN 
  

UNASUR: ORIGEN 
 

En el 8 de diciembre de 2004, en la ciudad de Cusco 
(Perú) fue realizada la 3ª Reunión de Presidentes de la 
América del Sur. En esta ocasión , fue escrito un 
documento (Declaración de Cuzco) que creó las bases 
para la Unasur. El proyecto creado en esta oportunidad 
ganó el nombre de CASA (Comunidad Suramericana de 
Naciones). En 2007, durante la 1ª Reunión Energética 
de la América del Sur (realizada en Venezuela), el 
nombre fue modificado para Unasur. En 23 de mayo de 
2008, fue firmado en Brasilia, capital del Brasil, el 
Tratado Constitutivo de la UNASUR. 
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A construção da UNASUL e  
a participação brasileira 

• 1992 – Itamar Franco lança a 
ALCSA. 

• 2000 – Fernando Henrique 
realiza uma Reunião pela 
integração sul-americana. 

• 2003 – Lula da Silva prioriza a 
integração como política 
exterior. 

• 2004 – criação da CASA, 
depois chamada UNASUL, 
pelos 12 países da América 
do Sul. 

Acima: Itamar, Lula e FHC. 



Tratado Constitutivo da Unasul 

• Artigo 1º 

Constituição da Unasul  

    Os  Estados Parte do  presente Tratado 
decidem  constituir a  União de Nações 
Sulamericanas (UNASUL) como uma 
organização  dotada de personalidade jurídica 
internacional. 

 

 



Tratado Constitutivo da Unasul 

• Artigo  26  

 

• Entrada en Vigor em março de de 2011 

 O Tratado da Unasul entrou em vigor trinta 
dias depois da data de recebimento do nono 
instrumento de ratificação perante o governo da 
República do Equador. Este Estado foi o Uruguai.  

 

 O Brasil ratificou em julho de 2011. 



UNASUL - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
  

• SEDE DA UNASUL Gabinete Geral – QUITO, Capital do 
Equador, documento Decisiones del Diálogo Político 

• PARLAMENTO – COCHABAMBA, Bolívia 

• BANCO DO SUL – CARACAS-sede, Capital da Venezuela; 
BUENOS AIRES-sub-sede (2007) 

• CONSELHO DE DEFESA SUL-AMERICANO 

• CONSELHO DA SAÚDE SUL-AMERICANO 

• CONSELHO ENERGÉTICO SUL-   AMERICANO(2007) 

 

 



O Tratado Constitutivo da União de Nações Sul-Americanas, também chamado 
Tratado Constitutivo da Unasul, ou ainda Tratado da Unasul, foi assinado em 
Brasília, capital do Brasil, no dia 23 de maio de 2008, por: 

Cristina Fernández de Kirchner - República  Argentina; Evo Morales - República da  
Bolívia  

Luiz Inácio Lula da Silva – República Federativa do Brasil; Michelle Bachelet - 
República do  Chile 

Álvaro Uribe Vélez – República da Colômbia; Rafael Correa – República do  
Equador 

Bharrat Jagdeo – República Cooperativista da Guiana; Fernando Lugo – República 
do Paraguai 

Alan García Pérez - República do Peru; Ronald Runaldo Venetiaan – República do  
Suriname, 

Tabaré Vázquez – República Oriental do Uruguai, Hugo Chávez – República 
Bolivariana da Venezuela. 

 



UNASUL 

Consejo de Defensa Suramericano 

Consejo de Salud Suramericano 

Consejo Energético Suramericano 



América do Sul: fonte de recursos  e de 
matéria-prima para todo o mundo 



Retrato da  
América do Sul 

•Possui imensa área territorial; 

•Contém a Floresta Amazônica;  

•Abriga grandes reservas de 
água doce; 

•É rica em reservas de petróleo, 
ferro, cobre e outras matérias-

primas; 

•É produtora de frutas, café e 
outros alimentos para os países 

ricos. 



Estatísticas 
• PIB: 4,431,793 bilhões de dólares (quarta economia do 

mundo) 

• População de mais de de mais de 360 milhões de pessoas 

• Ambos hechos hacen que el PIB per cápita sea 12.569, en la 
posición centésima (Nr. 100) de las economías del mundo.  

• Área: superior a 17 milhões de km² 

• Possui 42% da  água doce do mundo. 

• Tem oito milhões de km² de superfície florestal 

• Está localizada entre os dois principais oceanos do mundo  

• É o primeiro produtor e exportador d ealimentos do mundo 

• Tem importantes reservas energéticas 

• A maioria dos habitantes fala dois idiomas mutuamente 
inteligíveis (espanhol e português). 

• Tem uma história comum e valores compartidos 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/PIB
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_dulce
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_portugu%C3%A9s


A América Latina  
e sua paisagem humana 

Habitantes: 569 milhões, dos quais: 

-43 milhões são analfabetos; 

-53 milhões são desnutridos; 

-50 milhões vivem com até $1 /dia; 

-10% da população ativa está 
desempregada. 



Vocação Geográfica  
da América do Sul à Integração 



A América Latina e sua paisagem 
política 

• Estratégia geo-política que resultou em 
modelos de governos autoritários e anti-
jurídicos: 

• Paraguai (1954), Brasil (1964), Peru (1968), 
Bolívia (1971), Uruguai (1973), Chile (1973), e 
Argentina (1976) 

 



Protocolo para o compromisso 
com a democracia 

• Considerando que o Tratado Constitutivo da UNASUL 
estabelece que a plena vigência das instituições democráticas 
e o respeito irrestrito aos direitos humanos são condições 
essenciais para a construção de um futuro comum de paz e 
prosperidade econômica e social e para o desenvolvimento 
dos processos de integração entre os Estados membros. 

• Reiterando nosso compromisso com a promoção, defesa e 
proteção da ordem democrática, do Estado de direito e das 
instituições, dos Direitos Humanos e das liberdades 
fundamentais, incluindo a liberdade de opinião e de 
expressão, como condições essenciais e indispensáveis para o 
desenvolvimento de seu processo de integração e requisito 
essencial para sua participação na UNASUL 



Art. 4º 

• a. Suspender o direito de participar nos diversos órgãos e 
instâncias da UNASUL, assim como do gozo dos direitos e 
benefícios conforme o Tratado Constitutivo da UNASUL. 

• b. Fechamento parcial ou total das fronteiras terrestres, 
incluindo a suspensão e/ou limitação do comércio, do tráfego 
aéreo e marítimo, comunicações, provisão de energia, 
serviços e suprimentos. 

• c. Promover a suspensão do Estado afetado no âmbito de 
outras organizações regionais e internacionais. 

• d. Promover, ante terceiros países e/ou blocos regionais, a 
suspensão dos direitos e/ou benefícios do Estado afetado, 
derivados dos acordos de cooperação dos quais fizer parte. 

• e. Adotar sanções políticas e diplomáticas adicionais. 

 



Desafios 

 Heranca militar 

 Governos fortes 

 Patrimonialismo 

 Latifundio 

 Ausencia de distribuicao de riquezas 

 Inexperiencia com governos democraticos mais 
apropriados para a regiao 

Militarismo persistente 

Ordem democratica globalizada vs. valoes e 
necessidades locais 



Tratado Constitutivo da União de 
Nações Sul-Americanas 

  art. 2°:  

 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 infraestrutura, o 
financiamento e o meio ambiente, entre outros, com vistas a 
eliminar a desigualdade socioeconômica, alcançar a inclusão 
social e a participação cidadã, fortalecer a democracia e 
reduzir as assimetrias no marco do fortalecimento da 
soberania e independência dos Estados. 

 



Constituição do Brasil 1988 
• Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais 

pelos seguintes princípios:  

• I - independência nacional;  

• II - prevalência dos direitos humanos;  

• III - autodeterminação dos povos;  

• IV - não-intervenção;  

• V - igualdade entre os Estados;  

• VI - defesa da paz;  

• VII - solução pacífica dos conflitos;  

• VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;  

• IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;  

• X - concessão de asilo político. 

• Parágrafo único. 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. 

 

 



Constituição da Venezuela - 1999 

• Artículo 153.  

• La República promoverá y favorecerá la 
integración latinoamericana y caribeña, en 
aras de avanzar hacia la creación de una 
comunidad de naciones, defendiendo los 
intereses económicos, sociales, culturales, 
políticos y ambientales de la región.  

 



Constituição do Equador - 2008 

• Art. 423.- La integración, en especial con los 
países de Latinoamérica y El Caribe será un 
objetivo estratégico del Estado. En todas las 
instancias y procesos de integración, el Estado 
ecuatoriano se comprometerá a: 

 



Constituição da Bolivia - 2009 

• Artículo 265.  

•   

• I. El Estado promoverá, sobre los principios de 

una relación justa, equitativa y con 

reconocimiento de las asimetrías, las relaciones 

de integración social, política, cultural y 

económica con los demás estados, naciones y 

pueblos del mundo y, em particular, promoverá 

la integración latinoamericana. 

 



INTEGRAÇÃO 

• 1) Mercado comum 

• 2)Cooperação de infraestrutura: corredor 
biooceânico, Anel Energético Sul-Americano, 
Gás de Camisea 

• 3)Livre circulação de pessoas 

• 4)Política monetária: Banco do Sul e Moeda 
única sul-americana. 

/wiki/G%C3%A1s_de_Camisea
/wiki/G%C3%A1s_de_Camisea
/wiki/Banco_do_Sul
/wiki/Moeda_%C3%BAnica_sul-americana
/wiki/Moeda_%C3%BAnica_sul-americana
/wiki/Moeda_%C3%BAnica_sul-americana
/wiki/Moeda_%C3%BAnica_sul-americana


A integração energética e  
  o Gasoduto Continental 



A integração física e  
a Rodovia Interoceânica 

 



A integração cultural sul americana, 
política ambiental  e   os direitos da    

 Mãe Terra  
O futuro da humanidade e 
o do planeta dependem da 
substituição de uma visão 
antropocêntrica por uma 
visão ecocêntrica, 
biocêntrica ou geocêntrica 
da criação dos saberes e  
da conduta do ser 
humano.  



Algumas iniciativas políticas 

   1) a  declaração da ONU do Dia Mundial 
da Mãe Terra, em 22 de abril de 2009; 2) A 
Declaração Universal  dos Direitos da Mãe Terra, 
proclamada Conferência Mundial dos Povos 
sobre Mudanças Climáticas e os Direitos da Mãe 
Terra, em Cochabamba, em abril de 2010;   3) A 
proposta de um Tribunal Internacional de Justiça 
Climática; 4) Os novos textos constitucionais  do 
Equador e da Bolívia que reconhecem 
Pachamama – a Mãe Terra, como sujeito de 
direitos; 5) A Lei dos direitos da Mãe Terra, 
aprovada na Bolívia, em 7 de dezembro de 2010.  



Irradiação do modelo sul-americano para o 
mundo: Dia Internacional da Mãe Terra 
proclamado pela Assembléia da ONU 

  “A Assembléia está enviando uma mensagem 
especial de esperança com o Dia da Mãe Terra. Nós 
estamos colocando pessoas e o bem-estar do planeta 
no centro das nossas atenções e reconhecendo a boa 
administração dos nossos recursos minguantes como 
uma responsabilidade comum. A Mãe Terra, afinal, 
nutre e sustenta a vida e a própria humanidade. É de 
esperar-se que nós, Irmãos e Irmãs que somos, 
cuidemos da Mãe Terra reciprocamente. Tornemo-nos 
bons zeladores uma vez mais. Vamos ouvir a sabedoria 
dos povos indígenas, os quais, apesar de tudo, 
mantiveram suas profundas ligações com a natureza.”  
Miguel d’Escotto Brockmann, Abril 2009 



Declaração Universal dos Direitos 
da Mãe Terra – Cochabamba – Abril 2010 

• Direito à Vida e a existir; 

• Direito de ser respeitada; 

• Direito à regeneração da sua bio-capacidade e continuação dos seus ciclos e 
processos vitais livre das alterações humanas; 

• Direito a manter a sua identidade e integridade como seres diferenciados, 
autorregulados e interrelacionados.; 

• Direito a água como fonte de vida; 

• Direito ao ar limpo; 

• Direito à saúde integral; 

• Direito de estar livre da contaminação, poluição e  

• resíduos tóxicos ou radioativos; 

• Direito a não ser alterada geneticamente e  

• modificada na sua estrutura, ameaçando assim  

• a sua integridade ou funcionamento vital e saudável; 

• Direito a uma plena e pronta restauração depois de  

• violações aos direitos reconhecidos nesta Declaração  

•  e causados pelas atividades humanas; 



Constituição do Equador  
Direitos de Pachamama 

 Art. 72. – A natureza tem 
direito à restauração. (….) Nos 
casos de impacto ambiental grave 
ou permanente, inclusive os 
ocasionados pela exploração de 
recursos naturais não-renováveis, o 
Estado estabelecerá os meca-
nismos mais eficazes para alcançar 
a restauração e adotará as medidas 
adequadas para eliminar ou 
diminuir as consequências 
ambientais nocivas. 

 



Lei Boliviana dos direitos de la Madre 
Tierra, de 7 de dezembro de 2010 

 Mãe Terra :  “o sistema vivo 
dinâmico formado pela comunidade 
indivisível de todos os sistemas de vida 
e os seres vivos, interrelacionados, 
interdependentes e complementares, 
que compartilham um destino comum”.  
 A Lei da Bolívia consagra direitos 
à Mãe Terra, obrigações e deveres ao 
Estado e a sociedade para garantir a 
efetividade destes direitos e formular 
políticas públicas e, aos bolivianos, 
deveres de respeitá-los e defendê-los.  
 Também cria a Defensoria da 
Mãe Terra. 

 



 A integração cultural, as políticas 
  sociais a proposta do  Viver Bem 
 O viver bem pode ser resumido como viver 
em harmonia com a natureza, algo que 
retomaria os princípios ancestrais das culturas 
da região. Estas consideram que o ser humano 
passa a um segundo plano em relação ao meio 
ambiente. 
 Para os que pertencem à cultura da vida, 
o mais importante não é o dinheiro nem o ouro, 
nem o ser humano, porque ele está em último 
lugar. O mais importante são  os rios, o ar, as 
montanhas,  as estrelas, as formigas, as 
borboletas  (...)  
 



A Cidadania planetária e  
a Nação Madre Tierra 

  
De acordo com Edgar Morin,a 
consciência terrestre pode promover 
a união dos povos sob um novo 
modelo cooperativo e fraternal que 
viabilize, pela integração das nações, o 
surgimento de uma Nação onde 
possamos Viver Bem e compartilhar 
nossa cidadania planetária. Onde 
possamos viver em harmonia com a 
natureza, uns com os outros e todos 
os seres:  Nação que podemos batizar 
– acrescentamos nós de Nação da 
Madre Tierra ou  de Nação 
Pachamama. 



Detive-me no Peru e subi até as ruínas de 
Machu Picchu. (...) Senti-me infinitamente 

pequeno no centro daquele umbigo de 
pedra (...) Senti-me chileno, peruano, 

americano. Tinha encontrado naquelas 
alturas difíceis, entre aquelas ruínas 

gloriosas e dispersas, uma profissão de fé 
para a continuação de meu canto. 

 
Pablo Neruda, em “Confesso que vivi”. 


