
 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF 

FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA 

CURSO DE TURISMO 

 

 

 

AYMÉE SANTOS DOS REIS 

 

 

 

REFLEXÕES SOBRE A INFLUÊNCIA DA UNIÃO DAS NAÇÕES SUL-

AMERICANAS NO TURISMO DO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2016 

 

 



 

  

 

AYMÉE SANTOS DOS REIS 

 

 

 

 

REFLEXÕES SOBRE A INFLUÊNCIA DA UNIÃO DAS NAÇÕES SUL-

AMERICANAS NO TURISMO DO BRASIL 

 

 

 

 

Trabalho apresentado à disciplina 

Trabalho de Conclusão de Curso ao 

Departamento do Curso de Turismo da 

Universidade Federal Fluminense como 

requisito parcial de avaliação. Orientação: 

Prof. D.Sc. Valéria Lima Guimarães. 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2016 

 

 



 

  

  

 

R375    Reis, Aymée Santos dos.  

     Reflexões sobre a influência da União das Nações Sul-Americanas 

no turismo do Brasil / Aymée Santos dos Reis. – 2016. 

 82 f. ; il. 

 Orientadora: Valeria Lima Guimarães. 

     Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Turismo) – 

Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Turismo e Hotelaria, 

2016.     

     Bibliografia: f. 52-57. 

    1. Poder brando. 2. UNASUL. 3. Turismo. 4. Relações 

internacionais. I. Guimarães, Valéria Lima. II. Universidade Federal 

Fluminense. Faculdade de Turismo e Hotelaria. III. Título. 

                                                                                                            



 

  

 

REFLEXÕES SOBRE A INFLUÊNCIA DA UNIÃO DAS NAÇÕES SUL-

AMERICANAS NO TURISMO DO BRASIL 

 

Por 

 

AYMÉE SANTOS DOS REIS 

   

Trabalho apresentado à disciplina Trabalho 

de Conclusão de Curso ao Departamento do 

Curso de Turismo da Universidade Federal 

Fluminense como requisito parcial de 

avaliação. 

Orientação: Prof. D.Sc. Valeria Lima 

Guimarães. 

  

  

 BANCA EXAMINADORA 

   

  

 ___________________________________________________________________ 

 Prof. Dr. Valeria Lima Guimarães (Orientadora) 

  

 

___________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Claudia Corrêa de Almeida Moraes (Professor STT) 

  

  

___________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Ari da S. Fonseca Filho (Professor Convidado) 

 

Niterói, 17 de fevereiro de 2016.                           

 



 

  

AGRADECIMENTOS 

 

O presente trabalho encerra um ciclo que me ensinou muito mais do que 

a estrutura curricular havia anunciado quando me inscrevi nesse curso. Ao longo da 

graduação vários encontros tiveram que ocorrer, para que hoje esse ciclo possa se 

encerrar. E é pelo privilégio e felicidade propiciados por esses encontros, que eu 

agradeço. 

Aos meus avós Onides dos Santos (in memoriam) e Paschoa Quintaneiro 

dos Reis (in memoriam), que além do colo, me deram os maiores exemplos que eu 

poderia sonhar seguir. 

Aos meus pais, Janice Miranda e Duilio Reis, que fizeram para mim e 

para o meu irmão, o que de melhor os pais podem fazer: mataram a nossa fome de 

curiosidade. Nos deram amor, educação e amor pelo conhecimento. 

Ao meu irmão, Natan Reis, por ser meu confidente e aguentar as minhas 

mil e uma teorias sobre o porquê do mundo ser como é. 

Às tias de sangue e/ou coração, tia Elza, Guilhermina, Jorgina e Solange 

por sempre estarem presentes me amparando e suportando (em todos os sentidos 

da palavra). 

À minha queridíssima orientadora, Valéria Guimarães, por um encontro 

felicíssimo, conselhos mais que pertinentes, apoio constante e incentivo a continuar 

avançando. 

Aos professores presentes na banca examinadora, Ari Fonseca Filho e 

Claudia Moraes, pelas críticas valiosas e pelo respeito e carinho demonstrados. 

Aos professores Aguinaldo Fratucci, Bernardo Lazary Cheibub, Erly Maria 

de Carvalho e Silva, Helena Catão, Karla Godoy e Telma Lasmar, por terem me 

mostrado (cada um à sua maneira), como a Universidade pode ser e quão 

interessante e importante é esse fenômeno que optamos por estudar.  

Às pessoas que a UFF me apresentou, seja na sala de aula ou nos 

esbarrões fora dela: Ana Cláudia Marinho, Apoena Mano, Dayana Macedo, 

Fernanda Santana, Izadora Oliveira, Joanna Kimus, Juliana Arce, Juliana Carneiro, 

 



 

  

Laryssa Bonicenha, Natália Viveiros, Nicole Ciardulli, Nicholas Oliveira, Pamela 

Peixoto e Yasmin Rodrigues. 

À Isabela Pereira Carvalho, pelo incentivo contínuo e suporte 

imprescindível, além da paciência de ferro para corrigir os meus erros. 

Aos colegas da Faculdade, dos trabalhos, dos cursos de idioma e da vida, 

que por muitas vezes, com simples conversas transformavam os momentos 

complicados em situações leves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempre uma coisa defronte da outra, 

Sempre uma coisa tão inútil como a outra, 

Sempre o impossível tão estúpido como o real, 

Sempre o mistério do fundo tão certo como o sono de mistério da superfície, 

Sempre isto ou sempre outra coisa ou nem uma coisa nem outra. 

Fernando Pessoa 

 



 

  

RESUMO  

 

O presente trabalho sugere a análise dos blocos econômicos, em especial, a União 

das Nações Sul-Americanas (UNASUL) a fim de desvelar sua possível influência no 

turismo no Brasil. Essa pesquisa qualitativa é bibliográfica e documental, contendo 

caráter teórico. E tal análise tem início na constatação de que o Turismo e as 

Relações Internacionais estão conectados, mesmo que muitos teóricos ainda optem 

por desconsiderar essa relação entre os dois saberes. Acredita-se que a escassez 

de produção teórica na confluência entre o Turismo e as Relações Internacionais é 

mais um motivo para que essa pesquisa ocorra, além da incitação à reflexão sobre 

um assunto que pode ter aplicações práticas. Esse trabalho discorre sobre as 

variadas teorias das Relações Internacionais com a intenção de demonstrar, por fim, 

a relevância do bloco econômico que é estudado para o Turismo no Brasil (enquanto 

destino turístico internacional), bem como os possíveis usos do Turismo nesse 

contexto. 

Palavras-chave: Poder Brando. UNASUL. Turismo. Relações 

Internacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ABSTRACT  

 

This paper suggests the analysis of the trading blocs, specially the South American 

Nations Union (UNASUL, in portuguese) with the intention of unveiling its possible 

influence at brazilian tourism. This qualitative research is bibliographical and 

documental, containing a theoretical character. And such analysis starts with the 

confirmation that Tourism and International Affairs are connected, even though some 

scholars still choose to disregard this relation between these two knowledges. It is 

believed that the lack of theoretical production about the confluence of Tourism and 

International Affairs is another reason for this research to happen, apart from the call 

to reflection on a matter that may have practical applications. This paper discourses 

over the various theories of International Affairs with the intent to display, at the end, 

the relevance of the stated trade bloc to brazilian tourism (as an international touristic 

destination), as well as the possible uses of tourism in this context. 

Key-words: Soft Power. UNASUL. Tourism. International Affairs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AJONU - Associação de Jovens da ONU Brasil 

ALC - Área de Livre Comércio 

ALCA - Área de Livre Comércio das Américas 

ALADI - Associação Latino-Americana de Integração 

ALALC - Associação Latino-Americana de Livre Comércio 

ATP - Área de Tarifas Preferenciais 

BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento 

CAF - Corporação Andina de Fomento 

CAN - Comunidade Andina de Nações 

CASA - Comunidade Sul-Americana  de Nações 

CEE - Comunidade Econômica Europeia 

CEPAL - Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 

DIP – Departamento de Imprensa e Propaganda 

FONPLATA - Fundo para o Desenvolvimento da Bacia do Prata 

FUNAG - Fundação Alexandre de Gusmão 

IIRSA - Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana 

EUA - Estados Unidos da América 

FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

GTC - Grandes Corporações Transnacionais 

IC - Interdependência Complexa 

ILI - Institucionalismo Liberal-Internacionalista 

MC - Mercado Comum 

MERCOSUL - Mercado Comum do Sul 

MRE - Ministério de Relações Exteriores 

OI - Organizações Internacionais 

OMC - Organização Mundial do Comércio 

OMT - Organização Mundial de Turismo 

ONG - Organizações Não-Governamentais 

ONU - Organização das Nações Unidas 

OPEP - Organização dos Países Exportadores de Petróleo 

  



 

  

OUA - Organização da Unidade Africana 

PEB - Política Externa Brasileira 

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

RI - Relações Internacionais 

SAARC -  Associação Sul-Asiática para a Cooperação Regional 

SI - Sistema Internacional 

TEC - Tarifa Externa Comum 

TM80 - Tratado de Montevidéu de 1980 

UA - União Aduaneira 

UE - União Europeia 

UEM - União Econômica e Monetária 

UNASUL - União de Nações Sul-Americanas 

USDA - Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Dimensões do Poder...………………………………………………..…........31 

Figura 2 - Três Tipos de Poder.……………………………....………………….............32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO.………….……………...…………………………………………….........13 

1  INTERSEÇÃO………………………………………………………………………..….16 

1.1 Turismo………………………………………………………………………………….16  

1.2 Globalização…………………………………………………………………...……….18  

1.2.1 Contrastes…………………………………………………………………………….19 

1.3 Turismo e Relações Internacionais…………………………………………………..20 

1.3.1 Teorias das Relações Internacionais……………………………………………...21 

1.3.2 Interdependência Complexa e o Poder Brando………………………………….25 

2   A UNIÃO FAZ A FORÇA………………………………………….…………………..34 

2.1 Formação dos blocos econômicos…………………………………………………..34 

2.2 Formação dos blocos na América do Sul…………………………………………...35  

2.2.1 Associação Latino-Americana de Livre Comércio  (ALALC).............................36 

2.2.2 Associação Latino-Americana de Integração (ALADI)…………………………..38 

2.2.3  Mercado Comum do Sul (MERCOSUL)………………………………………….38 

2.2.4 Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA)....................…..39 

2.2.5 Comunidade de Nações Sul-Americanas (CASA)……………………………….40 

2.2.6 União de Nações Sul-Americanas (UNASUL)……………………………………41 

2.3 Limites da UNASUL………………………………………………………….………...44 

3  POTENCIAL……………………………………………………………………………..45 

3.1 Grandes eventos no Brasil……………………………………………………………46 

3.1.1 Destinos emissores………………………………………………………………….47 

3.2 Possibilidades…………………………………………………………………………..48 

CONSIDERAÇÕES FINAIS..……………………………………………………………..49 

REFERÊNCIAS………………………………………………………………………….....52 

LISTA DE ANEXOS………………………………………………………………………..58 

Anexo A - Tratado Constitutivo da UNASUL..............................................................59  

 



13 

  

 

INTRODUÇÃO 

Por vezes, o turismo é avaliado brevemente como um campo simples e/ou 

irrelevante, seja enquanto área de estudos, setor econômico, social ou cultural. 

Entretanto, basta olharmos um pouco mais detalhadamente que começaremos a 

notar a rede em que o fenômeno turístico está inserido. 

Um fenômeno complexo que absorve e reflete os modelos comportamentais 

adotados pela sociedade em cada época necessita ser observado por inúmeras 

óticas a fim de compreender as suas possíveis inflexões. Podemos inclusive 

considerar enfoques multi, inter ou transdisciplinares para melhor caracterizar os 

nossos estudos turísticos.  

A globalização que nos circunda, permeia todo esse trabalho. De forma 

direta e em inúmeros momentos de forma indireta. Haja vista que um fenômeno tão 

complexo transpassa as barreiras que costumamos criar entre temas, disciplinas e 

outros. A dicotomia apresentada por esse fenômeno, que por vezes aproxima e por 

outras afasta, demonstra o movimento natural desse trabalho. 

Buscamos analisar o Turismo pelo prisma da política externa brasileira, mais 

especificamente o caminho do país até a participação na União de Nações Sul-

Americanas (UNASUL), a consumação de um sonho tão antigo quanto os próprios 

Estados sul-americanos. Evidenciando assim se as tramas desenvolvidas no 

contexto político das Américas, e em última instância (certamente não menos 

importante) no panorama internacional, tem aptidão para influenciar o setor turístico 

no país. É essa pergunta que buscamos responder no decorrer desse trabalho. 

Para efetuarmos a análise do contexto político em que estamos inseridos e 

se o Turismo no Brasil sofre influências incontestáveis dele, é necessário que 

compreendamos como os estudos das Relações Internacionais se dão. E, além 

disso, como essa área se relaciona com o Turismo academicamente, mas também 

enquanto setor econômico, político e social.  

Pressupomos que a sensação de urgência do período em que vivemos, 

aumentada pela velocidade com que os avanços tecnológicos ocorrem e se 
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multiplicam, resvala em todos os setores da sociedade. Por exemplo, quando 

fundimos as melhores partes de tudo que já aprendemos para criar algo novo e mais 

apropriado para a situação que desejamos responder, seja na criação de novos 

aplicativos para smartphones, novos produtos turísticos ou novos usos de teorias 

acadêmicas, em vez de manter cada informação dentro de sua esfera previamente 

delimitada. Vemos na aparente distância entre o Turismo e as Relações 

Internacionais, um obstáculo inicial.  Entretanto é a dicotomia exposta pelos setores 

em comparação ao outro que apresenta a completude que buscamos e é isso que 

tentamos comprovar com o nosso trabalho. Por tal razão, presumimos que a 

integração das nações em blocos de cooperação mescladas à força de vontade 

política dos Estados em questão podem influenciar, e também serem influenciados 

pelo Turismo. 

Partindo desse pressuposto, essa pesquisa visa a analisar a possível 

influência dos blocos de integração geoeconômica no Turismo no Brasil. Essa 

análise dar-se-á através da elaboração dos seguintes aspectos: indicação da relação 

entre o Turismo e as Relações Internacionais; desenvolvimento de um panorama do 

contexto internacional em que nos inserimos; identificação da relevância dos blocos 

geoeconômicos de cooperação; levantamento dos dados sobre os turistas sul-

americanos no Brasil. 

Pretendemos com essa pesquisa comprovar que há uma indiscutível 

conexão entre os estudos turísticos e internacionalistas. Incitando, desse modo, a 

reflexão sobre a convergência dos temas e suas possibilidades práticas no campo 

político, econômico, cultural e social. Além disso, ambicionamos com essa pesquisa, 

desenvolver um trabalho que possa acrescentar ao debate teórico da área, que 

ainda é bastante reduzido. 

Com a intenção de efetuar a discussão teórica, que julgamos tão relevante 

para o setor turístico quanto para a política de uma maneira geral, essa é uma 

pesquisa qualitativa, de caráter teórico, tendo sido desenvolvida por meio de 

pesquisa bibliográfica e documental. Buscamos desenvolver um fundamento teórico 

consistente para que então, a partir dele, pudéssemos construir a estrutura 

pretendida para o nosso estudo.  
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Conforme avançamos na pesquisa, utilizamos conceitos elaborados por 

vários autores, como Mirian Rejowski (2002), Sergio Molina (2003), Zygmunt 

Bauman (1999), Gilles Lipovetsky (2004), Margarita Barretto (2003), Mario Beni 

(2003), Stuart Hall (2006), entre outros. Enquanto no âmbito das Relações 

Internacionais, à medida em que progredimos nas teorias, nos baseamos em 

estudiosos como Joseph Nye (2004), Robert Keohane (1984), Edward Carr (1939), 

Julie Schmied (2007), Amado Luiz Cervo (2008) e Hans Morgenthau (2003). 

Estruturamos a divisão desse trabalho visando à melhor compreensão dos 

temas apresentados. Por conseguinte, o estudo ora apresentado contém cinco 

partes incluindo a introdução e as considerações finais.  

No primeiro capítulo, apresentaremos um brevíssimo histórico do Turismo na 

companhia de possíveis definições para o fenômeno fornecidas por distintos autores. 

Após definirmos o Turismo e conceituarmos a globalização, enquanto paradigma 

vigente na contemporaneidade, avançaremos para o campo das Relações 

Internacionais. Ainda no primeiro capítulo, identificaremos e explicaremos as 

principais teorias das Relações Internacionais com a intenção de entendermos como 

chegamos ao momento atual. 

Descreveremos também no capítulo um, a relevância dos conceitos de 

poder brando e interdependência complexa para o Turismo, bem como para as 

Relações Internacionais. Posteriormente à explanação do conceito de 

interdependência complexa no primeiro capítulo, desenvolveremos ao longo do 

segundo capítulo as noções necessárias à compreensão da formação dos blocos 

socioeconômicos. Além disso, trataremos das tentativas de integração em que os 

países sul-americanos (e por vezes, latino americanos) se empenharam até a 

chegada ao período atual.  

No terceiro capítulo, buscaremos desenvolver por intermédio dos dados 

disponíveis no domínio público, a relação entre o Turismo no Brasil e os turistas sul-

americanos. Com o exemplo dos grandes eventos, nos empenharemos em 

demonstrar com clareza as maneiras que as políticas dispensadas ao turista sul-

americano facilitam e possivelmente aumentam o fluxo em nosso país. Ademais, 

tentaremos expor se há a possibilidade de utilizarmos os grandes eventos e o 
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Turismo como uma ferramenta de poder brando, ou seja, de influência no 

desenvolvimento da política externa do Brasil. 

 

1 INTERSEÇÃO 

O propósito final desse trabalho é analisar se o Turismo no Brasil pode ser 

influenciado por um setor alheio a si, como o organismo internacional que 

estudaremos. Portanto, com a pretensão de que realizemos uma leitura clara do 

cenário internacional contemporâneo com os olhos do Turismo, essa produção 

busca em sua gênese conceituar e discorrer sobre a evolução do Turismo. 

 

1.1 TURISMO 

As viagens sempre fizeram parte da história humana pelos mais variados 

motivos. Em determinados períodos, viajávamos para encontrar condições climáticas 

mais favoráveis; em outros momentos, para louvar nossos deuses ou ainda para 

visitar parentes ou conhecidos.  

A ampla noção que desenvolvemos como definição do Turismo e que, de 

forma geral, utilizamos nos dias de hoje, é o que Rejowski (2002) nos informa ser o 

Turismo moderno.  Essa forma de viajar, segundo a autora, é baseada em uma 

mistura do prazer de desbravar o desconhecido, a busca pelo conhecimento do novo 

com a descontração e relaxamento propiciados por essas viagens. 

Em contraposição ao Turismo moderno de Rejowski, temos a divisão dos 

estágios sofridos pelo Turismo abalizados por Sergio Molina (2003). O autor delimita 

os períodos da seguinte maneira: pré-turismo, turismo industrial, turismo pós-

industrial e pós-turismo, sendo o pós-turismo caracterizado pela interpretação de 

tendências da demanda e utilização de recursos tecnológicos para a criação de 

produtos para o “pós-turista” e se dá no período que vivemos atualmente. 

Podemos notar que o Turismo possui inúmeras facetas e pode ser avaliado 

por cada uma delas, individualmente ou em conjunto. É um fenômeno que recebeu a 

atenção acadêmica há não muito tempo no Brasil, criando em 1971 o seu primeiro 

curso de nível superior em Turismo, na Faculdade Anhembi Morumbi situada em 
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São Paulo. O fato de ter sua prática desvelada pela sociedade antes de ser 

compreendido e estudado como ciência nos ajuda a compreender a pluralidade que 

apresenta.  

No âmbito educacional, investigamos e esmiuçamos a complexidade do 

fenômeno turístico. Paralelamente às crescentes pesquisas acadêmicas sobre o 

Turismo, desenvolvem-se também os estudos sobre o próprio ensino e a forma em 

que ele se dá. Em vez de estudarmos as disciplinas de maneira compartida, apenas 

recortando ou somando a área de interesse a uma outra disciplina, surgem 

propostas de integração das disciplinas, em níveis distintos. A palavra 

transdisciplinar é vista pela primeira vez em 1970, quando Jean Piaget diz que:  

[...] esperamos ver sucedendo o estágio das relações interdisciplinares um 
estágio superior, que deve ser ‘transdisciplinar’, isto é, que não deve ser 
limitado a reconhecer as interações e ou reciprocidades entre pesquisas 
especializadas, mas que localizará essas conexões dentro de um sistema 
total sem fronteiras estáveis entre as disciplinas (NICOLESCU, 2005, p.1, 
tradução nossa). 

 No primeiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade, em 1994, no 

Convento de Arrábida, em Portugal, estabelece-se na Carta da Transdisciplinaridade 

“[...] o reconhecimento da existência de diferentes níveis de realidade, regidos por 

lógicas diferentes [...]”. Utilizando essa noção descrita da transdisciplinaridade, 

podemos abarcar os conhecimentos turísticos e seus desdobramentos, como 

pretende esse trabalho.  

De ser compreendido como o simples ato de viajar até ser classificado como 

um setor gerador de capital, o turismo é contemplado por inúmeros conceitos que 

buscam abranger toda a sua complexidade. Essa abundância pode parecer um 

convite à confusão, mas efetuando a análise do período em que os conceitos foram 

firmados, podemos entender a necessidade deles, bem como os seus 

desdobramentos. “Num mundo inquieto, o turismo é a única forma aceitável, 

humana, de inquietude” (BAUMAN, 1999, p.91). Observamos, por exemplo, a 

Organização Mundial do Turismo (OMT) que é a agência da Organização das 

Nações Unidas (ONU) responsável por promover, entre outros, o acesso universal 

ao Turismo. E mesmo a OMT apresenta distintas definições para o Turismo no 

decorrer do tempo, como em 1991, 1999 e 2001 (PAKMAN, 2014). Muito embora 

pudesse ser utilizada uma profusão de descrições atribuídas ao fenômeno turístico, 
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pela OMT e outros, para frisar a vastidão de suas significações, admitimos a 

designação de um conceito mais amplo e atual para o melhor prosseguimento dessa 

elucubração. Assim sendo, o Turismo, como definido pela ONU por meio da OMT 

(2008, p.1) é, “[...] um fenômeno social, cultural e econômico, que envolve o 

movimento de pessoas para lugares fora do seu local de residência habitual, 

geralmente por prazer” (tradução nossa). 

1.2 GLOBALIZAÇÃO 

Ainda que seja um assunto pesquisado e debatido à exaustão na era atual, é 

imprescindível que se faça o mesmo trajeto que tantos outros, embora cada 

indivíduo tenha um propósito distinto.  Para compreender o período em que se vive e 

seus acontecimentos, é necessário conceber as características que o qualificam. 

Antes, portanto, de tentarmos compreender a globalização e suas implicações, é 

indispensável definir a tal pós-, hiper-, ou ainda modernidade líquida. Sem mais 

delongas, a proposição da hipermodernidade, ou seja, de que é vivido um tempo em 

que os processos hiperbólicos permeiam todas as camadas e espaços e a 

flexibilidade, consumo, rapidez e fluidez são imperativos, frisando uma não-ruptura 

com a modernidade e sim sua exacerbação, como propõe Lipovetsky (2004) é a 

forma como optamos por definir a contemporaneidade. Com esse conceito em 

mente, a globalização é lançada à nossa direção. 

O Turismo e a globalização são descritos incontáveis vezes como 

fenômenos. O Dicionário Michaelis (2009) descreve fenômeno como “Tudo o que 

pode ser percebido pelos sentidos ou pela consciência.” Utilizamos para além dessa 

significação, a noção que Kant busca explicar, em seu livro “A Crítica da Razão 

Pura” (2001), do que seria o fenômeno. Para ele, o fenômeno (qualquer que seja) é 

aquilo que podemos pensar e entender, através da observação e experiência; ou 

seja, o que é passível de entendimento utilizando as faculdades mentais. Entretanto, 

se o que é pensado é produto de um julgamento íntimo, particular, então essa 

matéria criada pela sensibilidade e julgamento do indivíduo é o que ela pareceu-lhe 

ser e não o que ela verdadeiramente é. Portanto o fenômeno é a ilusão proposta 

pelo entendimento do indivíduo. A coisa em si mesma, a coisa real que fora 

observada (mas antes de sê-lo) é chamada por Kant (2001) de nôumeno. Se o 

fenômeno é a compreensão (ilusória) que se chega após a observação ou vivência 
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de um fato ou situação, podemos compreender como um processo vivido ao mesmo 

tempo por tantas pessoas pode apresentar conceitos e consequências tão 

dicotômicas sem entrar em contradição, como ocorre com a globalização. O autor 

polonês Bauman (1999), propõe uma outra visão na introdução de seu livro 

“Globalização: as consequências humanas”, onde afirma que “Estamos todos sendo 

‘globalizados’ — e isso significa basicamente o mesmo para todos.”  

 

1.2.1 Contrastes 

“A globalização tanto divide como une; divide enquanto une” (BAUMAN, 

1999, p. 8). Essa afirmação sintetiza o paradoxo da globalização e podemos supor 

que seja uma herança do seu momento de afamada expansão. Isso porque a 

globalização, como entendida hoje, tem o seu surgimento no fim da Segunda Guerra 

Mundial, mas foi apenas com o término da Guerra Fria que teve seu crescimento 

avivado. A partir desse momento, o ciclo civilizatório propagado pela cultura 

ocidental e seus padrões começou a prosperar. Como é impraticável dissociar o 

tempo de seus acontecimentos, vemos que:  

 

O mundo hipermoderno, tal como se apresenta hoje, organiza‑ se em torno 
de quatro polos estruturantes que desenham a fisionomia dos novos 
tempos. Essas axiomáticas são: o hipercapitalismo, força motriz da 
globalização financeira; a hipertecnicização, grau superlativo da 
universalidade técnica moderna; o hiperindividualismo, concretizando a 
espiral do átomo individual daí em diante desprendido das coerções 
comunitárias à antiga; o hiperconsumo, forma hipertrofiada e exponencial do 
hedonismo mercantil. Essas lógicas em constantes interações compõem um 
universo dominado pela tecnicização universalista, a desterritorialização 
acelerada e uma crescente comercialização planetarizada. É nessas 
condições que a época vê triunfar uma cultura globalizada ou globalista, 
uma cultura sem fronteiras cujo objetivo não é outro senão uma sociedade 
universal de consumidores. (LIPOVETSKY, 2011, p.32) 

 

A ideia de que a globalização deflagra um mundo novo, sem fronteiras e, 

como muitos autores sugerem, interconectado, pode levar à conclusão prematura de 

que isso preconiza um mundo pleno ou ao menos, mais inclinado à equidade. E à 

vista disso, Lipovetsky (2011, p.35) prossegue:  

 



20 

  

A vitória da livre troca planetária devia trazer o crescimento, a estabilidade, 
a redução da pobreza. O resultado foi, em muitos casos no mundo, o 
agravamento da miséria, a precariedade, a incerteza do amanhã ou mesmo 
o risco, que se acreditava desaparecido, das grandes fomes. [...] Por toda 
parte, a riqueza do mundo progride ao mesmo tempo que as disparidades 
se acentuam, tanto no plano dos países quanto no das camadas sociais; os 
mais ricos são cada vez mais ricos, os mais pobres cada vez mais pobres; 
no ringue planetário, os winners deixam os losers no chão. 

 

A globalização alterou a vida em todas as suas nuances, seja ela política, 

cultural, econômica ou social. Visualizar as consequências sofridas por algo antes de 

conseguir entendê-lo propriamente é, muitas vezes, um movimento natural. Notamos 

o aumento da disparidade entre ricos e pobres, a expansão do consumo, o 

agigantamento do indivíduo, a compressão do espaço/tempo, a intensificação dos 

fluxos internacionais, entre outros. E posteriormente à observação dos efeitos é que 

surgem os conceitos buscando responder aos questionamentos previamente 

formulados, como assinala Hall (2006, p.67): “[...] um complexo de processos e 

forças de mudança, que, por conveniência, pode ser sintetizado sob o termo 

‘globalização’.” Beni (2003, p.18) vai além na definição de globalização, ao afirmar 

que para alguns autores “é ainda a intensificação da interdependência das nações 

do enorme fluxo de comércio e de capitais, determinando o surgimento de mercados 

comuns.” 

 

1.2 TURISMO & RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

O Turismo é um dos setores mais globalizados da economia. Sendo o 

turismo um setor de proporções tão grandes quanto internacionalizadas, é natural 

imaginar que o estudo das Relações Internacionais o terá como um dos seus objetos 

de análise. Entretanto, até o presente momento, os estudos que visam a integrar 

Turismo e Relações Internacionais são bastante escassos. Supomos que a forma 

com que os estudos acadêmicos na área das Relações Internacionais se iniciaram 

seja parte do motivo da escassez até então verificada. 

Cientificamente, os estudos das Relações Internacionais começaram a ser 

desenvolvidos com a intenção de prever, entender e prevenir as guerras. Isso 

ocorreu em 1917, inicialmente, na Universidade escocesa de Aberystwyth 
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(CARVALHO, 2009, p. 29). E se para prevenir as guerras e suas profundas 

consequências, temos que entendê-las, a obra “Vinte Anos de Crise” de Edward 

Carr (2001) propôs-se, com esse mesmo intento, a identificar e contrapor as 

configurações em que estavam dispostos os estudos internacionalistas naquele 

período entre-guerras. E se a epígrafe é, de certa forma uma síntese de um trabalho 

escrito e/ou de sua essência, a epígrafe de “Vinte Anos de Crise” já nos mostra, 

ainda que nas entrelinhas, o que o Carr (2001) viria a descrever em seu trabalho. Ele 

selecionou o seguinte trecho da obra do Francis Bacon: “Os filósofos elaboram leis 

imaginárias para comunidades imaginárias, e seus discursos são como estrelas que 

dão pouca luz por estarem muito altas” (apud Carr, 2001). Podemos observar nessa 

citação, o tom pessimista conferido, entre outros, aos períodos entre-guerras. E 

continuando com o Carr (2001, p.13), podemos verificar uma certa tendência cética 

ou de negação das utopias, quando ele atesta que a ciência é aquela que é capaz 

de diferenciar a análise do que é, da aspiração ao que se deve ser.  

 

1.3.1 Teorias das Relações Internacionais 

Em sua obra supracitada, Carr (2001) divide os estudiosos das Relações 

Internacionais em dois grupos opositores, os idealistas e os realistas; divisão essa 

seguida por muitos autores contemporâneos e posteriores a Edward Carr. Para ele, 

os primeiros representavam grande parte dos acadêmicos que iniciaram os estudos 

das Relações Internacionais. Sendo maioria, os idealistas tomaram posse do campo 

de estudo, provocando intensos debates acerca do que deveria ser a moral 

internacional do Estado, sem que houvessem conseguido encontrar uma definição 

única para tal. Essas discussões monopolizam os estudos de tal maneira, que fazem 

com que o autor já mencionado, postule inclusive que as discussões não foram 

utilizadas só como teoria, mas uma vez que os estudiosos não analisaram a 

realidade, acabaram por servir de ferramentas para manutenção do status quo. Ou 

seja, a utopia almejada pelos idealistas agia como uma venda que os impedia de ver 

as coisas como eram e mostrava apenas o que eles aspiravam que fosse.  

Para o autor aludido, os realistas eram mais objetivos. Não perdiam-se em 

devaneios ou em busca impossíveis. O realismo político costuma ser compreendido 

como uma corrente de pensamento composta por sujeitos com uma visão mais 
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pessimista do ser humano. Por tal razão, a agenda política internacional é 

preenchida apenas por questões de segurança (high politics) e o uso da força bélica 

é um instrumento político acessível e eficaz. Isso se dá porque um dos preceitos 

disseminados pelos realistas é que não há valor moral que consiga se opor aos 

interesses dos indivíduos e Estados. E para Carr (1939, p. 132-190) se nenhum valor 

é absoluto e todos os valores cedem inevitavelmente aos interesses do poder 

amoral, então as relações entre os países seriam uma “terra-sem-lei”, onde entre 

eles haveria uma balança de poderes e uma tensão pela guerra que estaria sempre 

à espreita aguardando o desequilíbrio da balança ocorrer 

 

O utópico, que acredita que a democracia não se baseia na força, se recusa 
a encarar esses fatos incômodos de frente. Por outro lado, o realista, que 
acredita que, se você cuidar do poder, a autoridade moral cuidará dela 
própria, está igualmente incidindo em erro. A mais recente formulação desta 
doutrina está incorporada na frase muito citada: ‘A função da força é dar às 
ideias morais o tempo necessário para criarem raízes’ (CARR, 1939, p.130).  

  

Carr (1939, p.134) afirma que “O ideal não pode ser institucionalizado, nem a 

instituição idealizada.” Sintetizando assim os limites de atuação de cada grupo que 

havia previamente definido. 

Hans Morgenthau foi autor de estudos substanciais no âmbito da política 

internacional, bem como o responsável por aprofundar o desenvolvimento do 

realismo político como esfera de continuado estudo internacionalista. Lançando em 

1948 seu livro “A Política entre as nações: a luta pelo poder e pela paz”, o autor 

define seis princípios que buscam sintetizar de que é formado o realismo político. No 

primeiro princípio, ele define que o realismo é constituído por leis objetivas que são 

baseadas no comportamento imutável do ser humano (como sentir inveja, cobiça, 

ira). O segundo e o terceiro princípio são bastante próximos. O segundo princípio 

nos diz que o conceito de interesse é definido em termos de poder, e que portanto, o 

poder é o centro de tudo e a ética é desimportante. O princípio seguinte nos informa 

que as relações entre as nações sempre se deram em termos de poder e que o 

poder é uma categoria universalmente válida.  Entretanto esses termos podem se 

alterar de acordo com o contexto - político, histórico, cultural,- então o poder não é 

uma categoria estática. No princípio quatro, Morgenthau (2003) nos afirma que os 

realistas têm consciência da existência da ética, mas também dos impactos que ela 

pode ter em uma ação política que fora bem sucedida. Por isso, entendem que as 
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aspirações políticas e morais de um país não precisam da aprovação dos demais. 

Segundo Morgenthau (2003, p.27-28), “Alguém que fosse somente um ‘homem 

político’ seria na realidade um mero animal, pois estaria completamente desprovido 

de freios morais. Um outro que se limitasse a ser um ‘homem moral’ não passaria de 

um tolo, pois significaria ser alguém totalmente privado de prudência”. E o último 

princípio elaborado pelo autor mencionado define que a política esfera é autônoma, 

assim sendo não deve sujeitar-se a ética ou a mais nada (KORAB-KARPOWICZ, 

2013). É por tal razão que para Morgenthau, a política deve girar em torno de três 

objetivos correlatos: a manutenção, expansão ou simples demonstração do poder 

(OLIVEIRA, 2010, p.36). 

Após o término da Segunda Guerra Mundial, com o passar do tempo e as 

consequentes mudanças que ocorrem no cenário político internacional, algumas 

defasagens na visão realista, como incongruências e a incapacidade de explicar os 

fenômenos vigentes através de suas lentes, tornam-se mais evidentes. Surge o neo-

realismo, ou realismo estrutural, que mantém a espinha dorsal do realismo clássico 

mas reavalia a maior parte de suas conceituações (OLIVEIRA, 2010, p.37). Se 

Morgenthau (2003), como fora visto, definiu que o objetivo da política perpassa, 

necessariamente, pela conservação, aumento ou demonstração do poder, os neo-

realistas decidem então aprofundar-se nesse item, que passa a ser o cerne do 

realismo. 

Para os realistas estruturais, a pretensão incansável de todas as nações por 

obter poder acaba por promover desconfiança entre os países. E como, inicialmente, 

não há subordinação de um país perante o outro, todos empenham-se em tornar-se 

uma superpotência detentora do poder. A configuração do sistema internacional, no 

que concerne à detenção do poder, tem a possibilidade de ser unipolar, bipolar ou 

multipolar. Não há concordância sobre qual das configurações seria a mais desejada 

para atingir um mundo mais pacífico. Supomos que a bipolaridade do poder fosse a 

mais adequada, posto que dois poderes opostos se anulariam e concomitantemente, 

controlariam melhor os países que o apoiassem. Presumimos também que a 

multipolaridade seria a melhor opção já que todas as nações agiriam 

cautelosamente para manter o equilíbrio dos poderes. Para além dessas 

alternativas, há ainda a possibilidade de que, com a anarquia na esfera política 

internacional surja um poder hegemônico. A ideia é que com essa busca incessante 
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pelo poder, cada Estado procura ser melhor que o outro ao mesmo tempo em que 

tenta impedir que o outro avance. À essa situação de desordem e esforço de 

sobrevivência dos Estados, os teóricos classificaram como auto-ajuda (OLIVEIRA, 

2010, p. 34-35). De acordo com Waltz (1979), nesse sistema onde todos os Estados 

estão tentando sobreviver, a cooperação dos países é uma esfera quase impossível 

de ser atingida. Thales Castro (2012, p.316) diz que “[...] o ponto de ruptura da paz 

se torna então cada vez mais possível quando essas assimetrias se contrapõem em 

um estado latente de instabilidade”. O estado natural internacional seria, portanto, o 

de guerra iminente. É então que Kenneth Waltz (1979) publica sua obra “Teoria das 

Relações Internacionais” propondo a visão sistêmica do vínculo entre os Estados e o 

poder. Como o horizonte político que a maior parte dos países consegue vislumbrar 

é ainda bastante incipiente, as ações tomadas por eles devem ser bastante 

comedidas. Isso porque, em um cenário de incerteza, os resultados de atitudes 

impensadas podem ser catastróficos. Assim sendo, o receio de provocar 

constrangimentos, como nos mostra Duarte (2011, p.11) vira a tônica do panorama 

internacional.  

Sendo os Estados as autoridades superiores, é inadmissível para os neo-

realistas pensar em um quadro político em que as instituições – empresas 

transnacionais e organizações internacionais -  possam ter algum peso nas tomadas 

de decisões na conjuntura política internacional. A crescente relevância dos atores 

institucionais transnacionais em um mundo cada vez mais globalizado provocou o 

surgimento de uma perspectiva institucionalista (OLIVEIRA, 2010, p.37). Essa visão 

clama pela inclusão das instituições internacionais entre os agentes políticos 

clássicos que executam as práticas pertencentes ao domínio das Relações 

Internacionais.  

A concepção, a priori, era de que os atores que despontavam no cenário 

internacional eram efêmeros, pouco influentes e incapazes de se desenvolverem 

solidamente sem o apoio dos Estados. Era sob essa noção que os neo-realistas se 

afirmam. No entanto, com a globalização cada evoluindo paulatinamente, veremos 

que esse entendimento irá mudar em pouco tempo. 
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1.3.2 Interdependência complexa e o poder brando 

 

Após o período justificadamente pessimista vivido entre e durante as duas 

grandes guerras, vemos despontar o otimismo em todos os setores. Sem as 

correntes das guerras, a expansão vê-se livre para avançar econômica e 

socialmente. Podemos tomar como exemplo a criação da ONU, que data de 1945 e 

ganhou impulso na expectativa de reconstrução dos ideais de uma paz vindoura. 

Uma vez que o ceticismo do realismo clássico recebeu reestruturações e 

transformou-se no novo realismo, o mesmo ocorre com o idealismo. Esse olhar 

esperançoso que também é compartilhado pelos estudiosos das Relações 

Internacionais gera frutos, e o produto disso é a elaboração da teoria neoliberalista 

ou pluralista.   

O liberalismo divide-se em variadas vertentes, como idealismo, liberalismo 

clássico, institucional, republicano, sociológico, neoliberalismo, entre outros. E as 

noções que unem todas essas vertentes podem ser descritas, grosso modo, como a 

confiança no progresso da natureza humana e a descentralização dos poderes do 

Estado-nação no cenário político internacional (CASTRO, 2012, p. 338). Essa 

desunificação das atribuições que outrora foram exclusivamente estatais é a tônica 

do neoliberalismo, sob o qual nos aprofundamos.  

O Neoliberalismo não pretende propor uma substituição das nações, haja 

vista o paradigma em que se insere e constitui seu próprio âmago. Essa escola de 

pensamento se aprimorou ao mesclar os principais conceitos liberais de não-

egoísmo, otimismo e progresso em direção à paz universal ao preceito realista de 

que o Estado é a maior instância do poder; ainda que desvelando a crescente 

influência dos outros atores políticos, como as organizações internacionais e 

empresas transnacionais. O Estado é um ator importante, mas vemos a redução de 

esfera de ação e acreditamos que a tendência é que o seu papel seja cada vez mais 

reduzido. “Nesse percurso, o turismo (e com ele o cidadão turista) adquire maior 

relevância, quer seja como assunto de interesse da ordem interestatal, quer seja de 

interesse da ordem internacional da sociedade civil” (GUIMARÃES, 2012, p. 195). 

Vale frisar que embora usemos, sem trazer constrangimentos ao propósito desse 
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trabalho, as terminologias empresas, organizações, instituições e corporações de 

forma razoavelmente intercambiável, elas têm definições e funções distintas entre si. 

As evoluções científicas e tecnológicas se multiplicam e criam um ambiente 

muito mais propício à troca comercial e de informações. Isso faz com que as 

empresas desenvolvam-se com muito mais facilidade e para além das fronteiras de 

seus países, já que agora dispunham de maior facilidade de comunicação, bem 

como de transportes. Então se havia empresas como a companhia Royal 

Dutch/Shell que logo no início da Primeira Guerra Mundial, já controlavam cerca de 

20% de toda a produção de petróleo da Rússia, com menos obstáculos no caminho, 

tornou-se muito mais fácil expandir os negócios (DUNNING; LUNDAN, 2008, p. 169). 

Dessa maneira começou a proliferação dos grandes conglomerados empresariais, 

conhecidos também como Grandes Corporações Transnacionais (GCT).  Portanto, o 

poder comercial, e consequentemente, o poder político deixam de ser necessária e 

usualmente estatal e passam a se estratificar. 

A multiplicação da quantidade de empresas e organizações estabelecendo 

negócios para além das fronteiras do seu país de origem, bem como o aumento da 

profundidade das relações estabelecidas pelos atores emergentes no cenário 

internacional torna inegável o peso desse novo grupo para os estudos das RI. É 

nesse contexto que vemos os Estados Unidos sofrerem em 1973 com a decisão que 

a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) os infligiu. A OPEP 

decidiu reduzir drasticamente a venda de petróleo para os países que tinham 

apoiado Israel na guerra contra o Egito, tendo os Estado Unidos, Holanda e 

Dinamarca como alvos. Esse embargo criou uma crise econômica e política nos 

EUA e em grande parte da Europa, devido à incerteza que a especulação dos 

valores do petróleo trazia (ALTMAN, 2013). A crise do petróleo é um exemplo claro 

dos avanços da ação globalizadora. Consequentemente, vemos como as relações 

no panorama internacional estavam se tornando gradualmente mais intrincadas, haja 

vista que não só as questões de segurança (alta política) impactam o cenário, mas a 

partir de então, as questões de “baixa” política também passam a mostrar o seu 

poder de influenciar a conjuntura internacional. 

Paulatinamente os Estados começam a entender que haverá momentos em 

que uma só nação precisará do apoio de tantas outras para resolver problemas 

internos, mas que podem vir a afetar inúmeras nações. O Brasil, por exemplo, 
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segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) (na sigla em 

inglês), é o maior produtor de soja do mundo (LESSA, 2014). Se uma praga assola 

as plantações de soja brasileiras, ainda que seja um problema interno, isso 

certamente afetará as economias de vários países que importam a nossa soja para 

alimentar seu gado, entre outros. Este seria um problema a priori de política interna, 

que passa a ter graves implicações na política externa e até na economia regional 

ou global. Essa circunstância abre uma brecha para que os países cooperem uns 

com os outros. 

Sob essas condições é que Robert Keohane e Joseph Nye (2001) lançam-se 

ao desafio teórico de elaborar um conceito que contemple a complexa rede que 

vê(e)m se emaranhando frente aos olhos da comunidade internacional. Um 

panorama onde podemos conceber que não há uma agenda internacional voltada 

exclusivamente para temas de alta política, o uso da força ou sua ameaça não são 

mais tão efetivos e o crescente papel de atores não-estatais é inegável, temos assim 

um prognóstico do que Keohane e Nye (2001) viriam a nos propor. E é reunindo 

esses elementos e entendendo-os como características do fenômeno que eles 

desenvolvem a noção de interdependência complexa.  

Pretendendo alicerçar seu estudo, Keohane e Nye (2001, p. 21-22) utilizam 

três princípios para definir o teor da interdependência complexa, sendo o primeiro 

princípio sintetizado como a afirmação de que múltiplos canais - formais e informais -  

conectam o governo, as empresas e as instituições. No segundo princípio, eles nos 

dizem que a agenda política internacional não deve ser organizada de forma a 

privilegiar temas da alta política. Ela deve atender às questões que sejam 

adequadas ao momento político vivido. E nos informam no terceiro princípio, que 

conforme a dependência entre os Estados cresce, aumenta também a ineficácia do 

uso da força militar. Ou seja, “Em síntese, a escola da interdependência complexa 

defende que os Estados estão atrelados a uma ampla rede de contatos, interesses, 

articulações e fluxos transnacionais, mostrando a emergência de novos atores não 

estatais internacionais” (KEOHANE e NYE, 2001, p.30-49 apud CASTRO, 2012, p. 

361). Podemos compreender mais claramente tais princípios ao observarmos o 

efeito que um tem no outro, como segue:  
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O primeiro atributo citado atém-se ao estabelecimento de contatos informais 
entre diferentes agências, órgãos governamentais e entidades particulares. 
Nesse caso, diversos atores podem participar da política dos 
Estados,desmistificando a velha máxima realista de que há uma separação 
nítida entre os ambientes externo e doméstico. [...] Com essas ligações, 
tomou forma uma nova agenda nas políticas mundiais, na qual as high 
politics – defesa, segurança e diplomacia central – compartilharam espaço 
com as low politics, marcadas por questões de economia, direitos humanos, 
desenvolvimento, tecnologia e meio ambiente. Diversas instâncias, como a 
Organização Mundial do Comércio (OMC), o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) e, até mesmo, a União Europeia (UE) ou o 
Greenpeace, passaram a dividir espaço com os Estados e a representar 
uma realidade na qual nem todas as questões estão subordinadas à 
segurança militar. Em outros termos, passa a haver certa horizontalização 
nos temas aludidos. Por fim, fazendo referência ao terceiro aspecto da IC, 
mormente a aproximação econômica entre governos, os efeitos do uso da 
força passaram a ser mais custosos e incertos em comparação com a 
própria relação interdependente. Na medida em que o uso da força 
decresce, a distribuição de poder entre os atores é elevada em uma razão 
inversamente proporcional e gera regras formais e informais entre eles [...] 
(CAMARGO; JUNQUEIRA, 2013, p. 22). 

 

As regras que são geradas entre os países e os procedimentos definidos 

para que possam tomar decisões são o que constituem os regimes internacionais 

(KRASNER, 1982). Através da adesão aos regimes internacionais, os Estados que 

possam ter objetivos em comum para atingir têm maior facilidade de unir-se para 

chegar no mesmo fim, respaldados nos acordos previamente feitos. O dicionário 

Michaelis (2009) afirma que a expressão latina quid pro quo significa “uma coisa pela 

outra” e o Keohane (1984, p.91) brinca com essa expressão ao falar das possíveis 

vantagens acessíveis ao integrarmos os regimes, dizendo que o “Agrupamento de 

itens sob um regime facilita as indulgências entre essas questões: mais quids estão 

potencialmente disponíveis pelo quo” (tradução nossa). 

Keohane e Nye (2001) sabem que o sistema apresenta assimetrias e não as 

excluem de seu trabalho. Os autores declaram que são as assimetrias que 

aumentam o nível de complexidade da interdependência e as dividem em duas 

dimensões - sensibilidade e vulnerabilidade, conforme o poder de barganha teórico 

das nações. “De modo que, a sensibilidade significa o potencial de resposta de um 

país em relação a outro (RODRIGUES, 2014, p. 112).” Seria a capacidade de 

resposta imediata do país a qualquer ameaça à sua política interna, enquanto a 

vulnerabilidade, em contraposição, é a possibilidade de um país influenciar outro ator 

a curto ou médio prazo. Quão menor for a distância dos países para a simetria, 
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maior será a chance de cooperação entre eles. E conforme cresce o nível de 

complexidade da cooperação e integração entre as nações, maiores são as chances 

de atingirmos a paz. Afinal de contas, declarar guerra a uma nação com quem você 

tem uma relação muito profunda pode gerar perdas muito maiores do que as guerras 

comuns gerariam, posto que todos os negócios feitos entre tais países estariam 

correndo riscos incalculáveis. 

Como formulado pelos próprios estudiosos, Keohane e Nye (2001) não se 

propõem a desenvolver uma noção que indispensavelmente reflita a realidade do 

mundo político, mas sim um conceito típico ideal. Buscam apenas desenvolver uma 

estrutura de pensamento que possa retratar situações que ocorrem no contexto 

político internacional de forma a correspondê-las quando tal for exequível e 

possivelmente solucioná-las da melhor maneira que houver. 

Na contínua busca por construir um arcabouço teórico acerca das mudanças 

estruturais do poder que seja, ao mesmo tempo, suficientemente pragmático, Nye 

lança os livros “Born to Lead: the changing nature of american power” (1991) e “Soft 

Power: the means to success in world politics” (2004). Nye (2014, p.1) assume a 

dificuldade encontrada ao tentar definir o que é poder e faz algumas comparações, 

diz que o poder é como o amor - “mais fácil de viver do que de mensurar” (tradução 

nossa) e como o tempo - “os analistas tentam prever as mudanças” (tradução nossa) 

e formula duas conceituações sobre as dimensões que o poder pode assumir e que 

viriam a se disseminar entre os estudiosos das Relações Internacionais e os 

políticos. 

De acordo com Joseph Nye (2004), existem duas formas de exercermos o 

poder e podemos dividi-las em hard power e soft power. O hard power (ou em 

português, poder bruto) pode ser compreendido como o poder que estamos 

habituados a ver sendo utilizado pelo Estado; é o poder coercitivo. Através da força 

que o Estado concentra podendo deflagrar guerras, criar alianças militares e criar 

embargos econômicos, ele consegue atingir seus objetivos. A coerção é a forma 

mais característica do poder bruto definido por Nye (2004, p.2) Mas o autor segue 

nos informando que, ainda que essa tenha sido a única forma de poder reconhecida 

durante a maior parte da nossa história, ela não é a única forma de poder que existe. 

“Você pode coagi-los através de ameaças, você pode induzi-los através de 

pagamentos, você pode atraí-los ou cooperar com eles”. Nye (NYE, 2004, p. 2) 
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justifica isso com a seguinte lógica, se o poder militar, coercitivo, fosse o poder 

exclusivo, o Vietnã não teria vencido os Estados Unidos com todo o seu poder 

bélico. E ainda intensifica esse pensamento ao concluir que sendo os EUA uma 

superpotência hegemônica nos idos de 2001, não poderiam ter sofrido o Atentado do 

11 de Setembro se todo o poder que acumulam fosse a única categoria de poder. 

Ou seja, possuir recursos de poder (dinheiro, exército, alianças) não significa que 

compulsoriamente tal Estado terá poder. 

Em contraposição ao poder bruto, temos o soft power (poder brando ou 

suave). O poder brando é o poder da influência, da sugestão ou ainda, o poder da 

cooperação. Uma esfera de poder não substitui a outra. E segundo o autor não há 

uma vertente que seja melhor que a outra e sim, mais apropriada à situação 

corrente. Portanto, são avaliados como poderes dicotômicos e muitas vezes 

utilizados de forma complementar com a finalidade de afetar um outro ator do 

Sistema Internacional (SI). De acordo com Nye, podemos compreender os poderes 

brando e bruto da seguinte maneira: 

 

O poder bruto pode pousar em indulgências (‘cenouras’) ou ameaças 
(‘varas’).1 Mas as vezes você pode obter os resultados que deseja sem 
ameaças tangíveis ou pagamentos. O caminho indireto para conseguir o 
que você quer tem sido chamado eventualmente de 'segunda face do 
poder'. Um país pode obter os resultados desejados na política mundial 
porque outros países - admirando seus valores, imitando seu exemplo, 
aspirando atingir o seu nível de prosperidade e abertura - querem seguí-lo. 
Nesse sentido, também é importante configurar a agenda e atrair outros na 
política mundial, e não só forçá-los a mudar através do uso de força militar 
ou sanções econômicas. Esse poder brando - fazer os outros quererem os 
resultados que você deseja - coopta as pessoas ao invés de coagi-las. 
O poder brando fundamenta-se na habilidade de formar as preferências dos 
outros. (NYE, 2004, p. 5, tradução nossa) 

 

Quando utilizamos certas ferramentas para influenciá-los, os países, 

instituições e pessoas apresentam certas respostas que se repetem (idem, 7). Esses 

comportamentos, ainda que sofram exceções, são suficientemente fortes para que 

os consideremos como padrões. Esses padrões são as dimensões do poder, como 

expostos na figura a seguir:                                                                . 

 

                                                           
1 Acreditamos que o autor trata dos poderes brando e bruto (indulgências ou ameaças), como se o 

detentor do poder (o Estado, por exemplo) estivesse montado em um cavalo e através das cenouras 
e varas (pancadas) fizesse o animal avançar como desejado. 
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Figura 1 – Dimensões de poder 

 

Fonte: GUERALDI, Ronaldo Guimarães. A Aplicação do Conceito de Poder Brando (soft 
power) na Política Externa Brasileira. 2005. apud NYE, Joseph. Soft Power – The Means To Success 
In World Politics. New York: Public Affairs. 2004. p 8. 

 

 

      O poder brando pode ainda ser caracterizado de acordo com o âmbito em 

que atua. De acordo com o supracitado autor, as manifestações culturais, as 

ciências e os valores políticos de uma nação são enormes pontos de atratividade. Se 

um líder é visto como um representante pleno de valor moral, isso dará legitimidade 

às suas ações e consequentemente, quaisquer ações que devam ser executadas 

serão aceitas com maior facilidade e irão demandar esforços menores.  

Portanto, para Nye (2004) devem usufruir do poder brando e suas nuances, 

os países que desejam desenvolver sua capacidade de atração, cooperação com 

outras nações ou manutenção do status adquirido, embora o autor se mantenha 

pragmático deixando claro que todo ator faz uso dos tipos de poderes de acordo 

com o que for mais adequado para a situação. Não há um poder melhor que o outro, 

apenas um recurso mais apropriado às circunstâncias do momento, que podem ou 

não mudar. Apresentamos na figura 2, os tipos de poder e comportamentos 

derivados deles que Joseph Nye (2004) delimitou: 
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Figura 2 - Os três tipos de poder 

 

Fonte: GUERALDI, Ronaldo Guimarães. A Aplicação do Conceito de Poder Brando (soft 
power) na Política Externa Brasileira. 2005. apud NYE, Joseph. Soft Power – The Means To Success 
In World Politics. New York: Public Affairs. 2004. pp 31. 

 

O Turismo pode ser inserido nos três âmbitos do poder brando 

apresentados, assumindo o formato apropriado em cada uma das esferas aludidas. 

No campo cultural, o Turismo é a ponte entre o estrangeiro e o atrativo turístico. Na 

área científica, o Turismo é uma área de estudo que propicia trocas acadêmicas (no 

sentido de publicações sobre o tema) tanto quanto os intercâmbios estudantis, que 

são parte vida acadêmica atual. Ao passo que, no trato político o Turismo pode ser 

visto como uma ferramenta para a promoção do país no SI, aumentando assim o 

potencial de atratividade do país. Conforme nos informa a Associação de Jovens da 

ONU Brasil (AJONU), foi ao perceber esse potencial que a ONU declarou em 1967 

que aquele seria o Ano Internacional do Turismo. O slogan era bastante direto e 

persuasivo: “Turismo, passaporte para a paz” (ONU, 2012). O Turismo embora ainda 

entendido por muitos como puro entretenimento, pode ser um potente ator no 

cenário internacional. Sendo utilizado como um promotor ou conservador da 

cooperação entre nações. E a cooperação, como já vimos, e como pode ser 

apreendido do slogan criado pela ONU em 1967, pode ser um dos caminhos para a 

paz. 

Inicialmente, como fora visto, o estudo das Relações Internacionais tinha, 

basicamente como foco a compreensão, explicação e resolução das guerras. A 

priori, portanto a quase inexistência de estudos que conectem o Turismo e as 

Relações Internacionais é compreensível, haja vista que as duas áreas de estudo 

podem ser caracterizadas pelo seu lento despertar para a vida acadêmica. Ainda 
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que os dois setores já que existissem, entraram para a esfera acadêmica apenas no 

século XX e por muito tempo mantiveram-se absortas em desenvolver um alicerce 

teórico robusto sob o qual poderiam se desenvolver. Prosseguindo nessa lógica 

vemos Frances Brown (1998) declarar que as RI se preocupavam exclusivamente 

com a alta política e o turismo, por ser conhecido como negócio da diversão ou 

“indústria do algodão doce”, é rejeitado. A autora demonstra que:  

 

A falta de atenção prestada ao turismo por cientistas políticos (dos quais os 
pesquisadores de Relações Internacionais podem ser considerados um 
setor) foi notada já em 1975 por Mathews e tem sido bem documentada por 
Richter (1983). Seu artigo enumera as características do turismo que 
mereceriam estudo devido à sua relevância política, e discutem os campos 
da política nos quais o turismo tem um papel. Estes seriam estudos de 
políticas, política comparativa, administração pública, pensamento político e 
Relações Internacionais propriamente; em resposta a um comentário sobre 
o seu artigo (Richter, 1984) ela sugere que incidentes como a derrubada de 
um avião da Korean Airlines, pelos soviéticos, poderia significar que o 
turismo pela primeira vez chega à agenda de estudos políticos, através das 
Relações Internacionais.” (BROWN, 1998, p. 12) 

 

Entretanto, de acordo com Barretto et al. (2003, p.43), agora  

O turismo, fenômeno social e econômico internacionalizado, insere-se como 
objeto de estudo das relações internacionais diante da cada vez maior 
amplitude e abrangência do escopo de preocupações da disciplina. 

 

E assim como Joseph Nye (2004, p. 31) acredita que junto da globalização e 

da expansão dos meios de comunicação, cresce a necessidade do países de 

usufruírem do poder brando, consideramos que a importância delegada ao Turismo 

no cenário político internacional seguirá no mesmo caminho. 

Detalharmos também as teorias precursoras às concepções 

contemporâneas é, sem dúvida, muito importante para esse trabalho. Afinal de 

contas, é por meio da compreensão de tais conceitos que poderemos entender com 

clareza a relevância da formação dos blocos internacionais de cooperação. E assim 

atingirmos o objetivo de nosso trabalho, que é desvelar a possível influência do 

bloco integracionista no Turismo brasileiro. 
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2  A UNIÃO FAZ A FORÇA 

No capítulo anterior vimos que a teoria da Interdependência Complexa nos 

diz que: quão maior for o nível de integração entre os Estados, menor será a 

probabilidade de haver conflitos (bélicos ou não) entre esses Estados. A integração 

da América Latina é, desde a formação embrionária de seus Estados, um sonho de 

vários líderes políticos regionais, como Simón Bolívar, San Martín e o nosso patrono, 

Barão do Rio Branco. Entretanto, para que ela começasse a engatinhar, muitos 

outros processos tiveram que ocorrer. 

2.1 FORMAÇÃO DOS BLOCOS SOCIOECONÔMICOS 

O atual estágio de globalização em que vivemos torna mais complicado 

mensurarmos as dimensões das circunstâncias e em que escala é mais apropriada a 

nossa atuação. Embora teoricamente todas as nações busquem a hegemonia, a 

maior parte delas apresentam problemas que só são superados ou, são mais 

facilmente superados, por meio da cooperação. 

Com essa compreensão, vemos aflorar movimentos integracionistas que 

podem ser divididos da seguinte forma14:  

a) Áreas de Tarifas Preferenciais (ATP): ocorre quando dois países ou mais 

decidem estabelecer tarifas presenciais entre si; 

b) Área de Livre Comércio (ALC): quando os países retiram as tarifas que 

incidem sob as trocas de mercadorias no mercado; 

c) União Aduaneira (UA): quando, além dos benefícios da ALC, há a criação 

de uma tarifa externa comum (TEC); 

d) Mercado Comum (MC): quando dois ou mais países, a partir de uma 

União Aduaneira, libera a circulação de pessoas (trabalhadores ou não, 

bens, serviços e capital; 

e) União Econômica e Monetária (UEM): quando dois ou mais países 

optam, a partir do estágio de um mercado comum, pela criação de uma 

moeda comum, unificando as políticas externas e de defesa, criando 

praticamente um novo país. 

Cada uma destas possibilidades pode ser vista como um estágio na direção 

da seguinte (MAIA, 2004). Podemos observar o desenvolvimento da União Europeia 
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(UE), como exemplo do progresso integracionista, onde inicialmente, foi criada a 

Comunidade Europeia do Carvão e Aço (CECA), em 1952. Após isso, a Comunidade 

Econômica Europeia (CEE) e a Comunidade Europeia da Energia Atômica 

(EURATOM), ambas em 1957. Em 1960, é criada a Associação Europeia de 

Comércio Livre (na sigla em inglês, EFTA). E em 1991 é então estabelecida a União 

Europeia (OLIVEIRA, 2010). Seguindo esse processo cooperativo, vemos também, 

em 1963, o continente africano com a Organização da Unidade Africana (OUA), 

atual União Africana. Em 1985, é formada a Associação Sul-Asiática para a 

Cooperação Regional (SAARC). A expansão de acordos multilaterais e a criação de 

blocos socioeconômicos são eventos cada vez mais recorrentes no cenário 

internacional. 

 

2.2 FORMAÇÃO DOS BLOCOS NA AMÉRICA DO SUL  

É nesse período de explosão de acordos de cooperação nos mais variados 

países da comunidade internacional, que vemos os primeiros sinais de que a 

América do Sul e para além disso, a América Latina, estariam dispostos a caminhar 

em direção à integração regional para além da teoria ou dos interesses hegemônicos 

de um país em detrimento dos outros.  

Vimos ao longo do tempo inúmeras tentativas de integração sul, latino ou 

pan-americanas, que não conseguiram atingir seus objetivos, mas que foram 

relevantes tanto para os cenários político e econômico da época, quanto para abrir 

caminhos para processos de integração vindouros. Temos dois exemplos de 

experiências integracionistas pan-americanas bastante pertinentes: o bolivarismo e a 

doutrina Monroe.  

Nas primeiras décadas do século XIX, Simon Bolívar propõe a união das 

nações do Novo Mundo para se defenderem de uma possível ofensiva espanhola, 

apoiada pela Santa Aliança, ao qual o Brasil não se une (GUIMARÃES, 2012, p. 

247). Mas é apenas em 1889, que nasce oficialmente o Pan-americanismo na 

Primeira Conferência Internacional Americana (que depois viria a ser a 

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS - OEA), com a intenção de 

aproximar os mercados dos países americanos bem como proporcionar um campo 

de resolução de disputas entre as nações americanas, caso houvessem (CASTRO, 
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2007). No âmbito da União Pan-americana, ao longo do tempo, foram criadas 

inúmeras instituições para fomentar o desenvolvimento de trabalhos em cooperação 

nas áreas determinadas (OEA, 2016).  

A doutrina Monroe é comumente sintetizada no lema “América para os 

americanos” e remonta à mensagem ao Congresso, enviada pelo então presidente 

estado unidense James Monroe em 1823 (GALVÃO; LIMA; TRISUZZI, 2014). O teor 

nacionalista desse slogan tem como objetivo demonstrar para a Europa que eles não 

podem e não devem interferir na condução política no continente americano. Os 

Estados Unidos pretendiam propor às outras nações americanas maior autonomia 

em relação ao continente europeu, entretanto essa autonomia seria liderada pelos 

Estados Unidos, o que com o passar do tempo foi sendo visto com crescente 

desconfiança pelos países sul-americanos. 

Entretanto, como nos garante Julie Schmied (2007, p.110): “A integração é 

fundamental para enfrentar a globalização, que é onde descansa o futuro da 

América Latina.” E o pontapé que parecíamos precisar, ocorreu segundo Araujo e 

Filho (2015), com a criação da Comunidade Econômica Europeia que gerou dois 

impactos na América Latina e no mundo, de uma forma geral: fascínio acompanhado 

do desejo de reproduzir aquela situação e incerteza quanto ao futuro das trocas 

comerciais, uma vez que a união dos países europeus em um bloco poderia vir a 

significar um endurecimento nas relações com os países de fora dele.  

Após tanto tempo vivendo em desconfiança mútua, os países sul-

americanos começam a amadurecer os seus relacionamentos. Vemos isso no 

caminho em direção à cooperação que tais países começam a trilhar entre as 

décadas de 1940 e 1950. 

 

2.2.1 Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC) 

Ainda que a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 

(CEPAL), indicasse desde o fim da década de 1940 a importância da integração 

econômica, principalmente para diminuir a dependência da importação, as iniciativas 

para transformar essa noção em realidade demoraram um pouco mais para 

começarem (ARAUJO; FERRARI FILHO, 2015, p.102). E é em fevereiro de 1960, 
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com a assinatura do Tratado de Montevidéu, que o primeiro passo formal é dado em 

direção à integração regional latino-americana, ainda que numa esfera 

exclusivamente econômica, como sugerido pela CEPAL. A Associação Latino-

Americana de Livre Comércio (ALALC) é formada pelo México e mais dez países 

sul-americanos: Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Peru, Paraguai, Bolívia, 

Venezuela, Equador e Colômbia (2015, p.103). O propósito da construção da ALALC 

era, ao fim de 12 anos, constituir uma área de livre comércio. 

Em comemoração aos 50 anos da ALALC e da Associação Latino-

Americana de Integração (ALADI), que iremos discutir logo a frente, a Fundação 

Alexandre de Gusmão (FUNAG), com autorização do Ministério das Relações 

Exteriores (MRE) realiza em 2010, um seminário no Palácio do Itamaraty. Esse 

seminário, intitulado de “A integração latino-americana em foco: 50 anos da 

ALALC/ALADI”, tem a presença de, entre outros, o então Ministro Celso Amorim. No 

seu discurso de abertura ele nos desvela a história da ALALC: 

Fico pensando como, em 1960, um punhado de pessoas, [...] resolveram 
iniciar um processo de integração da América Latina e criaram o Tratado de 
Montevidéu, o primeiro, de 1960, que visava uma integração, uma área de 
livre comércio, um mercado comum de toda América Latina e Caribe. Claro 
que aquilo era um sonho que precisou ser corrigido de certa forma. Não 
poderia ser daquela maneira. 
[...] o tratado inicial previa que qualquer concessão feita a um dos membros 
teria de ser estendida a todos os demais membros. Isso acabou 
engessando o processo de integração entre vários países. O Brasil não 
podia fazer nada em conjunto com a Argentina que tivesse de fazer também 
com a Venezuela, com o México ou com qualquer um dos membros da 
então ALALC. Isso era evidentemente um ideal, mas era um ideal que 
tornava qualquer tipo de concretização difícil. Havia um prazo, que era 
irreal, para se chegar a um mercado comum. (AMORIM, 2010, p.9-10) 

 

Essa rigidez sobre a qual o Ministro Celso Amorim trata em seu discurso, 

aliada aos objetivos irreais tornavam bastante difícil obtermos êxito no avanço em 

direção à total integração. Ademais, em 1969, os países andinos criaram o primeiro 

bloco sub-regional na América do Sul. O Pacto Andino, hoje conhecido como 

Comunidade Andina de Nações (CAN), representou mais um obstáculo imposto a 

Associação e uma grande fragmentação dentro da ALALC, que acabou fadada ao 

insucesso. 
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 2.2.2 Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) 

Defronte da indiscutível falência da ALALC, surge em 1980, a proposta da 

reformulação da estrutura da ALALC a fim de obter maior flexibilidade nos acordos 

entre seus países (site do ITAMARATY). É então que o Tratado de Montevidéu é 

firmado em 12 de agosto de 1980 (TM80), norteado pelos seguintes princípios: 

pluralismo em matéria política e econômica; convergência progressiva de ações 

parciais até a formação de um mercado comum latino-americano; flexibilidade; 

tratamentos diferenciais de acordo com os níveis de desenvolvimento dos países 

membros; e multiplicidade nas formas de concertação de instrumentos comerciais 

(tradução nossa). 

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, “Atualmente, cerca de 70% 

do comércio entre os países da ALADI é totalmente desgravado – ou seja, conta 

com 100% de preferência tarifária.” A ALADI funciona atualmente com os mesmos 

objetivos que os dispostos no TM80. Essa retirada dos entraves comerciais 

representou um grande avanço econômico para os países sul-americanos. E 

portanto, afeta parcelas cada vez maiores da economia dos países-membros.  

 

2.2.3 Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) 

O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) foi oficialmente criado em 26 de 

março de 1991, a partir da assinatura do Tratado de Assunção por Brasil, Argentina, 

Paraguai e Uruguai. Esse Tratado propunha a criação de um mercado comum entre 

os quatro países-membros no momento, e era uma resposta aos movimentos de 

globalização e regionalização, dois fenômenos concomitantes e dicotômicos 

(CARVALHO, 2009, p.16). Além disso, os países buscavam fortalecer-se dentro da 

América do Sul, haja vista a existência da CAN, que congregava em um bloco 

econômico os países andinos. 

A reunião dos países do Cone Sul americano sob uma mesma bandeira é 

um feito histórico. Essa integração é vista como ambígua, segundo Carvalho (2009, 

p.26). Posto que ao mesmo tempo em que buscava integrar os países-membros em 

um mercado comum, teve como a tônica de seu Tratado a abertura econômica. 
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Desde sua criação, o processo de integração do Mercosul se divide em três 

fases: 

Para Amado Cervo, o processo de integração via Mercosul comporta três 
fases distintas: a embrionária e produtiva, entre 1986 e 1991; a liberal e 
comercialista, entre 1991 e 2002; e a fase de maturação da 
interdependência, de 2003 ao presente. Ao avaliar o período que vai da fase 
embrionária até 2002, fim dos governos FHC, este autor identifica uma série 
de aspectos positivos da experiência de integração. [...] Sob outra 
perspectiva, Andrea Ribeiro Hoffman et al., dividem o processo de 
integração do Mercosul em três fases. A primeira, denominada fase de 
formação, vai de 1991 a 1997, quando é constituída a estrutura institucional 
do bloco; a segunda vai de 1998 a 2002, e é um período de crise; a terceira, 
que coincide com a classificação de Cervo, começa em 2003, quando há a 
retomada do processo de integração em outras bases. (CARVALHO, 2009, 
p.28-29) 

 

O foco na estrutura comercial do Mercosul, a hegemonia do Brasil e da 

Argentina perante o Paraguai e Uruguai e a falta de interesse na resolução dos 

conflitos internos são as principais causas para a estagnação do Mercosul 

(SCHMIED, 2007, p.111). Aliada a isso há a sombra norte-americana pairando sobre 

os países sul-americanos; por meio das tentativas de realizar acordos através da 

Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), deixando claro o interesse em 

manter-se uma área de livre comércio e não um mercado comum, onde as pessoas 

também teriam maior expansão em seus direitos de ir e vir. Nesse momento, 

podemos observar, portanto, um interesse econômico majoritário ou imensamente 

maior que o interesse sociocultural.  

 

 2.2.4 Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA) 

Na Primeira Cúpula de Brasília foi estabelecido que junto com a integração 

produtiva, era necessário que houvesse um plano de desenvolvimento visando a 

integração de infraestrutura - energia, transportes e comunicações - dos países. Em 

dezembro de 2000, o plano de ação para a iniciativa de Integração da Infraestrutura 

Regional Sul-Americana é delineado com base em nove objetivos, sendo eles os 

que seguem: Desenhar uma visão mais integral da infraestrutura; enquadrar os 

projetos dentro de uma planificação estratégica a partir dos eixos de integração e 

desenvolvimento regionais; modernizar e atualizar os sistemas regulatórios e 

institucionais nacionais que regulam o uso da infraestrutura; harmonizar as políticas, 
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planos e marcos regulatórios e institucionais entre os Estados; valorizar a dimensão 

ambiental e social dos projetos; melhorar a qualidade de vida e das oportunidades 

das populações locais nos eixos de integração regional; incorporar mecanismos de 

participação e consulta; desenvolver novos mecanismos regionais para a 

programação, execução e gestão de projetos e estruturar esquemas financeiros 

adaptados à configuração específica de riscos de cada projeto (tradução nossa). 

Segundo Adilson de Carvalho (2009, p.45), o IIRSA  

[...] seria financiado pelo Banco Interamericano (BID) e pela Corporação 
Andina de Fomento (CAF), braço financeiro da Comunidade Andina de 
Nações, e pelo Fundo para o Desenvolvimento da Bacia do Prata  
(Fonplata). 

Dessa maneira, o desenvolvimento da infraestrutura viária, ferroviária, 

portuária e a construção de um gasoduto se tornariam viáveis.  

 

2.2.5 Comunidade Sul-Americana de Nações (CASA) 

Com a estagnação do Mercosul e as constantes investidas dos Estados 

Unidos por intermédio da ALCA, era latente para o Brasil a necessidade de se ligar 

aos países vizinhos a fim de mostrar o seu poder de liderança na América do Sul. É 

nesse sentido que Adilson Carvalho (2009, p. 59) afirma: 

 

O Mercosul, como produto principal do entendimento entre Brasil e 
Argentina, já havia sido um marco importante nesse sentido, mas o bloco, 
além de ter um escopo reduzido, havia mostrado suas limitações em 
aprofundar o processo integrativo, sobretudo por ter priorizado uma agenda 
comercial e pela falta de solidez de seus parceiros em torno de um projeto 
consensuado de inserção internacional. Por outro lado, apesar dos seus 
impasses e limitações, o Mercosul não deixara de ser uma grande conquista 
da política exterior do Brasil e da América do Sul. Como avalia Henrique 
Altemani, mais importante do que sua origem, é sua orientação estratégica. 
O Mercosul, segundo esse autor, apesar das orientações de sua origem, 
não é simplesmente um mecanismo gerador de expansão comercial, mas, 
ao contrário, objetiva o aprofundamento de um processo cooperativo, como 
meio de promoção de modernização tecnológica e reestruturação industrial. 
[...] Em discurso feito no final de 2003, o presidente Lula resumiu sua 
política para a América do Sul afirmando a necessidade de fortalecer o 
Mercosul como plataforma política de integração de toda a América do Sul, 
a integração física e produtiva da região, a afirmação do papel protagônico 
(sic) do Brasil na integração e a necessidade de que os mais estruturados 
fossem mais benéficos com os mais necessitados, a fim de que todos 
pudessem ao final ganhar com uma América do Sul forte e integrada. 
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Dando sequência ao desejo externado pelo discurso do então Presidente 

Lula, o passo seguinte à IIRSA é tomado em 2004. Os doze presidentes sul-

americanos criam a Comunidade Sul-Americana de Nações (CASA), com a 

assinatura da Declaração de Cuzco. A CASA advém da integração do Mercosul e da 

CAN, contemplando ainda o Chile, Guiana e Suriname.  É então que Julie Schmied 

(2007, p.124) nos anuncia: 

 

América do Sul, quase duas vezes o espaço territorial da China, com uma 
biodiversidade ampla e entre as mais ricas do planeta, uma população 
maior que a dos Estados Unidos, se converte em uma contraparte política e 
econômica dentro do contexto mundial como a região do futuro. 

 

No dia 30 de setembro de 2005, os Presidentes dos países-membros da 

CASA estabeleceram em Brasília as seguintes áreas prioritárias: diálogo político; 

integração física; meio ambiente; integração energética; mecanismos financeiros sul-

americanos; redução das assimetrias; promoção da coesão social; inclusão social; 

justiça social e das telecomunicações (OLIVEIRA, 2010, p.65).  E assim, estava 

estabelecida a CASA.                                                                                    . 

 

2.2.6 União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) 

Pouco mais de dois anos após sua institucionalização, a CASA era 

convertida, por meio de uma carta de intenções assinada pelos presidentes dos 

países-membros em Ilha de Margarita, na Venezuela, em a União de Nações Sul-

Americanas, a UNASUL. Carvalho (2009, p.73) afirma que: 

Para a política externa do Brasil, a criação da Unasul representa o 
coroamento do sonho da diplomacia brasileira de, desde os tempos do 
Barão do Rio Branco, integrar os países do subcontinente sob a liderança 
brasileira, reafirmando o fundamento da PEB de uma inserção internacional 
autônoma, universalista e com possibilidades reais de influenciar o sistema 
mundial, na direção da construção de uma ordem mais justa, democrática e 
que permita o desenvolvimento pleno dos países da América do Sul.  

 

A transformação da CASA para UNASUL foi um ato simbólico, que 

demonstra a união identitária que o bloco busca representar. A fim de transformar o 
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simbolismo em uma referência internacional, em 2008 foi assinado o Tratado 

Constitutivo da UNASUL, em Brasília. Listaremos a seguir os objetivos específicos 

inscritos no artigo 3º do Tratado Constitutivo da UNASUL, como podem observar no 

Anexo A, e nos estenderemos nos itens que nos são caros sob o olhar do Turismo: 

 

a) o fortalecimento do diálogo entre os Estados Membros que assegure um 
espaço de concertação para reforçar a integração sul-americana e a 
participação da UNASUL no cenário internacional; 
b) desenvolvimento social e humano com equidade e inclusão para 
erradicar a pobreza e superar as desigualdades na região; 
c) a erradicação do analfabetismo, o acesso universal a uma educação de 
qualidade e o reconhecimento regional de estudos e títulos;  
d) a integração energética para o aproveitamento integral, sustentável e 
solidário dos recursos da região; 
e) o desenvolvimento de uma infra-estrutura para a interconexão da região e 
de nossos povos de acordo com critérios de desenvolvimento social e 
econômico sustentáveis;  
f) a integração financeira mediante a adoção de mecanismos compatíveis 
com as políticas econômicas e fiscais dos Estados Membros; 
g) a proteção da biodiversidade, dos recursos hídricos e dos ecossistemas, 
assim como a cooperação na prevenção das catástrofes e na luta contra as 
causas e o efeitos da mudança climática; 
h) o desenvolvimento de mecanismos concretos e efetivos para a superação 
das assimetrias, alcançando assim uma integração equitativa; 
i) a consolidação de uma identidade sul-americana através do 
reconhecimento progressivo de direitos nacionais de um Estado Membro 
residente em qualquer outro Estado Membro, com o objetivo de alcançar um 
cidadania sul-americana; 
j) o acesso universal à seguridade social e aos serviços de saúde; 
k) cooperação em matéria de migração, com enfoque integral e baseada no 
respeito irrestrito aos direitos humanos e trabalhistas para a regularização 
migratória e a harmonização de políticas;  
l) cooperação econômica e comercial para avançar e consolidar um 
processo inovador, dinâmico, transparente, equitativo e equilibrado que 
contemple um acesso efetivo, promovendo o crescimento e o 
desenvolvimento econômico que supere as assimetrias mediante a 
complementação das economias dos países da América do Sul, assim 
como a promoção do bem-estar de todos os setores da população e a 
redução da pobreza; 
m) integração industrial e produtiva, com especial atenção às pequenas e 
médias empresas, cooperativas, redes e outras formas de organização 
produtiva; 
n) definição e implementação de políticas e projetos comuns ou 
complementares de pesquisa, inovação, transferência e produção 
tecnológica, com vistas a incrementar a capacidade, a sustentabilidade e o 
desenvolvimento científico e tecnológico próprios; 
o) a promoção da diversidade cultural e das expressões da memória e dos 
conhecimentos e dos saberes dos povos da região, para o fortalecimento de 
suas identidades; 
p) a participação cidadã, por meio de mecanismos de interação e diálogo 
entre a UNASUL e os diversos atores sociais na formulação de políticas de 
integração sul-americana; 
q) coordenação entre os organismos especializados dos Estados Membros, 
levando em conta as normas internacionais, para fortalecer a luta contra o 
terrorismo, a corrupção, o problema mundial das drogas, o tráfico de 



43 

  

pessoas, o tráfico de armas pequenas e leves, o crime organizado 
transnacional e outras ameaças, assim como para promover o 
desarmamento, a não proliferação de armas nucleares e de destruição em 
massa e a deminagem; 
r) a promoção da cooperação entre as autoridades judiciais dos Estados 
Membros da UNASUL; 
s) o intercâmbio de informação e de experiências em matéria de defesa; 
t) a cooperação para o fortalecimento da segurança cidadã; e 
u) cooperação setorial como um mecanismo de aprofundamento da 
integração sul-americana, mediante o intercâmbio de informação, 
experiências e capacitação.  

 

Essencialmente, a maior parte dos objetivos específicos relacionados no 

Artigo 3º do Tratado Constitutivo podem abarcar o turismo, seja em sua forma 

acadêmica, social ou econômica. Podemos notar em alguns itens situações em que 

o turismo pode atuar com bastante clareza. Como, por exemplo, nos itens c, e, k, o e 

u vemos possibilidades do turismo se desenvolver academicamente e de maneira 

integrada entre os países-membros; expansão do mercado de trabalho e da oferta 

da mão de obra; padronização para o desenvolvimento dos transportes pode ser a 

chave para o desenvolvimento da malha ferroviária brasileira; fortalecimento das 

identidades regionais pode gerar um produto turístico mais diversificado e ao mesmo 

tempo mais coeso; entre outros. Temos ainda no objetivo específico p, uma 

formulação que deixa clara a importância da interdependência para esse processo 

de integração, tal qual vemos adiante:  

 

[...] quanto maior a interdependência entre os Estados, maiores as 
possibilidades e os incentivos para a cooperação. Assim, em relação à 
Unasul, há uma nítida aproximação entre interdependência e a cooperação, 
pois o comércio entre os países apresenta-se numa escala crescente, o que 
aumenta a interdependência entre os membros, principalmente dos países 
menores em relação ao Brasil e ainda, o Tratado Constitutivo da Unasul dá 
sinais de que os países pretendem fortalecer as instituições de caráter 
regional como forma de aumentar a cooperação. 
No momento da constituição da Unasul os países membros registravam 
uma porcentagem de exportações entre si não tão significativas quanto as 
do cenário atual. Hoje, não fossem as consequências geradas pela crise 
internacional, que além de trazer uma infinidade de prejuízos ao comércio 
entre os países, desacelerou o processo de integração, os resultados 
obtidos com o Mercosul e a Unasul teriam sido ainda mais animadores. 
Nesse sentido, afirma o Ministro Celso Amorim: Temos o processo de 
integração do Mercosul, da Unasul, que teve resultados espetaculares. O 
comércio do conjunto dos países da América do Sul, nos últimos seis anos, 
aumentou algo como 600%; as exportações do Brasil para a América do 
Sul, hoje, já são cerca de 20% do total das nossas exportações. É possível 
que este ano caiam, pelos fatores que nós sabemos, mas, em 2008, eram 
20% do total das nossas exportações, ou seja 60% a mais do que as 
exportações do Brasil para os Estados Unidos. São resultados realmente 
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espetaculares. Mas, subitamente, as condições mudaram no cenário 
internacional com a crise financeira. É muito difícil dizer quais serão as 
consequências. (OLIVEIRA, 2010, p. 92-93) 

 

Como indica o ex-Ministro Celso Amorim, a UNASUL pode ser bastante 

promissora para o Brasil e já deu sinais disso. Entretanto, como o ex-Ministro nos 

informou, é bastante difícil prever as consequências das mudanças no SI para um 

bloco recém-formado e ainda cheio de obstáculo para superar. 

 

2.3 LIMITES DA UNASUL 

Como vimos anteriormente, a criação da UNASUL representa um 

amadurecimento político sul-americano, que conseguiu priorizar as necessidades 

nacionais ante a desconfiança tradicional que subjugava a relação entre as nações 

do Sul. 

Entretanto, a desconfiança foi o primeiro dos obstáculos no caminho da 

integração sul-americana. Muitas são as barreiras que ainda precisam ser vencidas, 

entre elas, e talvez a mais clara, seja a assimetria entre os doze países-membros, 

como podemos observar a seguir: 

 

As assimetrias são a característica principal da América do Sul e elas 
distorcem e dificultam a realização do nosso potencial. É indispensável que 
todos os países possam contribuir para o desenvolvimento econômico e 
para a estabilidade política da Região e isso depende da redução das 
disparidades internas e das assimetrias entre eles. O livre jogo das forças 
de mercado e o livre comércio não serão suficientes para promover o 
desenvolvimento sempre que existirem gravíssimas deficiências estruturais 
e assimetrias enormes. Por esta razão, e até com menos razão, países mais 
desenvolvidos europeus, em seu processo de integração, criaram fundos 
para o desenvolvimento dos países mais atrasados, em que os mais ricos 
contribuem com recursos importantes para o desenvolvimento dos mais 
pobres (GUIMARÃES, 2008 apud OLIVEIRA, 2010, p. 59-60). 

 

As assimetrias entre os países constituintes da UNASUL não se dão em 

apenas uma área, como poderíamos imaginar. Mas estão dispostas de formas 

distintas, como extensão territorial, densidade populacional, nível de 

desenvolvimento, concentração de minérios, combustíveis, acesso ao oceano, entre 

outros. Essas diferenças tornam ainda mais difícil o processo de integração.  
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O Brasil, com sua dimensão continental e pretensão à liderança política da 

América Latina e seus regimes integracionistas, deve não só propor estratégias que 

visem à diminuição das diferenças entre os países sul-americanos, como deve pô-

las em prática. Embora seja importante seguir a agenda política brasileira, caso não 

entendamos a relevância de auxiliarmos os outros países, eles podem deixar de nos 

verem como protagonista. Precisamos entender e agir de acordo com os custos que 

a liderança carrega. Isso posto a fim de não recriar a desconfiança entre os Estados 

membros da UNASUL e provocar assim um retrocesso no processo de integração.  

Além disso,  

 

Se por um lado a integração da infraestrutura sul-americana demanda maior 
protagonismo do Estado, por outro necessita do envolvimento de capitais 
privados nos projetos regionais. Assim, os setores privados interessados 
precisam identificar ganhos de sinergias, motivados por taxas de retorno 
adequadas e incentivados por melhores condições de estabilidade política e 
social, podendo contribuir no desencadeamento de um surto de 
desenvolvimento com sustentabilidade socioambiental que legaria aos 
Estados nacionais e, principalmente, à população sul-americana, novas 
oportunidades de trabalho e geração de riqueza adicional para eventual 
alívio das pressões sociais. (BARRETO; MARIANO; OLIVEIRA, 2014; p.6) 

 

A implantação da UNASUL é, por si só, uma enorme e aguardada conquista 

sul-americana. E para seguirmos progredindo, devemos avançar nos estágios de 

integração. 

 

3 POTENCIAL 

O Turismo sempre foi compreendido no Brasil como um setor pleno de 

potencial para auxiliar no desenvolvimento do país. Por exemplo, podemos observar 

a relevância do turismo no Estado Novo, como explicitado a seguir:  

[...] o turismo foi percebido como um dos instrumentos mais eficazes para 
divulgar o Brasil. O Departamento Nacional de Propaganda, por exemplo, 
editava Boletins de Informações, distribuídos em quatro países, em hotéis, 
navios, consulados e embaixadas, além de abrir espaço para os jornalistas 
brasileiros nos periódicos estrangeiros. [...] O DIP encampou o turismo 
como um setor estratégico, funcionando como uma agência produtora e 
reguladora da imagem turística do Brasil no exterior. O órgão respondia 
diretamente ao Gabinete da Presidência da República, enquanto que os 
departamentos de propaganda que o antecederam vinculavam-se aos 
Ministérios da Justiça ou da Fazenda (GUIMARÃES, 2012, p.222-223). 
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 Demarcamos, portanto, a importância do turismo para a exposição do 

país no exterior. Na contemporaneidade, além do nosso potencial turístico, sermos o 

país que conseguiu, após bastante esforço, liderar a América do Sul na 

transformação do sonho integracionista em algo real deu novo ânimo ao Brasil. 

Ademais, no cenário internacional, demonstramos ter capacidade de liderança e 

poder para estrategicamente, em conjunto com outros países da América do Sul (e 

por vezes, da América Latina), formarmos uma união que não necessite da 

intervenção dos países desenvolvidos. 

Concomitantemente, o mundo começava a dar os primeiros sinais de 

estar sofrendo com a crise imobiliária norte-americana e o Brasil parecia um oásis de 

estabilidade. Soma-se à imagem de liderança política e estabilidade econômica, a 

habilidade de receber grandes eventos, e teremos então uma potência em 

desenvolvimento. 

 

 

3.1 GRANDES EVENTOS NO BRASIL 

Em 30 de outubro de 2007, o Brasil foi escolhido como sede na Copa do 

Mundo que viria a ocorrer em 2014. E uma série de investimentos, relacionados ou 

não com a Copa do Mundo, começaram a ser realizados no Brasil.  

A convicção transmitida à FIFA de que o Brasil tinha plena capacidade para 

receber um evento de grande porte, a realização da Conferência das Nações Unidas 

sobre Desenvolvimento Sustentável (RIO+20) em 2012 e a estabilidade política e 

econômica exibidas em um cenário em que muitos países passavam por crises, 

promoveram a imagem nacional e facilitaram o recebimento de incentivos financeiros 

bem como investimentos institucionais. 

A Copa ocorreu sob inúmeros reveses e críticas, escândalos políticos e 

insatisfação pública demonstrada por meio de manifestações nas ruas, mas foi 

coroada pelos principais meios de comunicação como New York Times e BBC, como 

um sucesso, um “evento incrível do qual podemos nos orgulhar” (2014).  
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De acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), a 

Copa teve um impacto de R$30 bilhões na economia brasileira em 2014 e criou 1 

milhão de empregos. Além disso, há ainda as obras em aeroportos, estádios e 

rodovias que ficam como legado da Copa do Mundo.  

 

3.1.1 Destinos Emissores  

Um dos fatores que influenciam um destino turístico é a sua proximidade 

com o centro emissor de turistas (CARVALHO; PIMENTEL, 2012). Tendo isso em 

vista, podemos desenvolver políticas para captar esse turista “vizinho”, seja na 

esfera municipal, estadual, regional ou nacional. 

Conforme dados divulgados pela Embratur (2011), a Argentina é o maior 

país emissor de turistas para o Brasil, seguido por Estados Unidos e Uruguai. E 

esses números têm crescido paulatinamente. 

Segundo o Portal da Copa, site do Governo Federal Brasileiro sobre a Copa 

do Mundo da Fifa 2014, mais de 5 mil automóveis voltaram para a Argentina após o 

término do evento. E em pesquisa realizada com maioria sul-americana durante a 

Copa, 58% dos entrevistados pretendem voltar para as Olimpíadas (BOTTARI; 

MAGALHÃES; SCHMIDT; 2014). 

A retirada dos entraves à locomoção dos cidadãos sul-americanos é, sem 

dúvida, um fator que facilita a viagem dos mesmos entre os países do subcontinente. 

Ao assinarmos o acordo em que foi retirada a exigência de visto de turista aos sul-

americanos e ressaltando o turismo como um fator de integração e cooperação, os 

países-membros da UNASUL (então CASA, no momento da assinatura do acordo) 

desburocratizaram os procedimentos pelos quais os turistas tinham que passar. 

Auxiliando, portanto, na expansão do fluxo desses turistas internacionais no Brasil. 
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 3.2 POSSIBILIDADES  

O artigo 2º do Tratado da UNASUL descreve como objetivo construir um 

espaço de integração e união cultural, social, econômico e político entre seus povos. 

O Turismo e seu efeito multiplicador, em que é capaz de gerar empregos em vários 

níveis operacionais e em distintos momentos, podem ser ferramenta e objeto dos 

governos para atingir seus propósitos integracionistas. De acordo com Lumertz 

(2009, p.175): 

 

O Turismo, por si só, não é suficiente para atingir tal objetivo. É necessário 
que ele integre as políticas externas dos países nos campos da cultura, da 
economia, da política e da diplomacia, as quais, de forma conjunta, 
busquem divulgar a imagem do país no exterior. 

 

Podemos usufruir das distintas vertentes do soft power para promover a 

integração entre os países sul-americanos. Durante a Copa do Mundo de 2014, o 

Facebook e o Twitter, duas das maiores redes sociais da atualidade, relataram ter os 

maiores números de interações registrados em suas redes (PORTAL DA COPA, 

2014). Essa é uma maneira de conectar-se com o mundo todo e expormos a 

imagem que desejamos mostrar ao mundo.  

É imprescindível que utilizemos o poder brando com a intenção de expandir 

o produto turístico nacional, bem como ampliar o raio de nossos centros emissores. 

Por meio do fortalecimento do produto turístico brasileiro (por intermédio dos 

grandes eventos ou políticas de desenvolvimento turístico), podemos ofertá-lo para 

os turistas de todo o mundo. Entretanto, com a consolidação da UNASUL e a 

redução das assimetrias entre os países-membros, revigoramos os grandes centros 

emissores de turistas para o nosso mercado. E além disso, podemos elaborar novos 

produtos turísticos sul-americanos para ofertar aos mercados norte-americano, 

europeu, africano e asiático.                                                                . 
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                                      CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo desse trabalho, buscamos estruturar inúmeros conceitos que nos 

auxiliassem a compreender melhor como o Turismo pode funcionar na sociedade em 

que vivemos. Esse entendimento nada mais é, que um dos caminhos em que 

podemos seguir na pesquisa entre esses dois campos de estudos tão recentes 

quanto profícuos. Desejamos, portanto, definir em que ponto chegamos e sugerir 

caminhos que possam seguir a partir desse passo.  

Elaboramos essa pesquisa partindo do pressuposto de que a UNASUL 

influencia o Turismo no Brasil. E norteados por esse pressuposto e com o intuito de 

confirmá-lo é que nós desenvolvemos nosso trabalho.  

Embora seja um pressuposto simples, haja vista o mundo interconectado 

em que estamos, não a consideramos menos valiosa por tal motivo. Acreditamos 

inclusive, que é premente a necessidade de produção teórica nessa área. E, 

portanto, além de tentarmos estruturar conceitos suficientemente sólidos que 

unissem o Turismo e as RI, pretendemos com essa pesquisa fornecer uma 

discussão teórica que pudesse ser coadunada ao ainda escasso referencial teórico 

que faça essa ponte. 

Para entendermos como um bloco econômico pode influenciar o Turismo 

em nosso país, precisávamos entender a priori o que é e como funciona um bloco 

econômico. E é com esse intuito que, no Capítulo 1, usufruímos dos conceitos das 

Relações Internacionais de acordo com o contexto histórico em que se inseriam até 

chegarmos às teorias utilizadas na atualidade, cumprindo previamente o objetivo de 

relacionar o Turismo e as RI e nesse momento nos situando sobre a conjuntura do 

sistema internacional.  

No capítulo 2, vemos as teorias que expomos minuciosamente no 

primeiro capítulo se desenrolarem por meio das decisões políticas tomadas pelos 

dirigentes dos países citados. A percepção de que a cooperação faz-se necessária 

para o desenvolvimento dos Estados, ou ao menos, torna a busca pelo progresso 

menos custosa atinge os países, cada um em seu momento.  
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Vemos os estágios em que é delimitada a integração dos países e como 

essas nações avançam neles. O exemplo inicial é a União Europeia, que é 

entendida como o único bloco que, até o presente momento, avançou por todas as 

etapas integracionistas. Mas citamos também outros exemplos de blocos 

econômicos que existem atualmente no mundo, observando que a união entre as 

nações deixou de ser uma simples sugestão, teoria ou utopia e passou a ser uma 

realidade, e talvez até um imperativo na nova ordem mundial que buscam avançar 

ao mesmo tempo em que se defende dos efeitos da globalização. 

O processo para chegarmos até a União de Nações Sul-Americanas não 

foi simples e empenhamo-nos para demonstrar isso de maneira inequívoca. 

Acreditamos que entendendo os obstáculos que tivemos que vencer, saberemos 

analisar com mais clareza os desafios que estão à nossa frente. 

Indubitavelmente, a UNASUL, tal qual o Mercosul, influenciam não só o 

Turismo no Brasil, mas também outros setores, como o político e o econômico. 

Conferimos, por exemplo, que durante a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, 

recebemos muitos sul-americanos. Ainda que alguns deles não dispusessem de 

capital suficiente para hospedarem-se em hotéis, vieram prestigiar o evento. 

Podemos inferir que caso não houvesse sido realizada a suspensão da necessidade 

do visto de turismo e do passaporte para transitarem pelo Brasil, esses turistas que 

estavam dormindo nas areias da praia e se alimentando em restaurantes populares, 

teriam mais um obstáculo burocrático e financeiro em seu caminho. Concluímos 

então que o fluxo de visitantes nesse evento, e possivelmente fora dele, sofreria um 

impacto negativo caso não houvesse a facilidade de locomoção entre os países-

membros da UNASUL. 

Isto posto, podemos constatar a relevância de integrarmos um bloco 

econômico e para além disso, a importância de estudos que analisem as suas linhas 

de ação. Haja vista que um bloco de cooperação deve ter a capacidade de se 

adaptar aos mais variados cenários que surgem no panorama internacional. E a 

adaptação, bem como a continuação ou descontinuação de determinadas ações 

requerem estudos que indiquem as consequências de tais atos. 

 Há ainda a possibilidade do turismo ser compreendido como um valioso 

campo de estudos para os alheios à essa área. Isso porque, como vimos no decorrer 
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do trabalho, muitos são os estudiosos que até agora entendem o Turismo como um 

domínio do lazer, ou ainda como uma esfera exclusiva do ócio; como se por tal, não 

fossem merecedores de análises mais sérias. A conexão entre o Turismo e as 

Relações Internacionais, que são tidas como um campo de grande seriedade e 

importância, proporcionam aos que estão do lado de fora do fazer turístico (seja 

academicamente ou nos negócios) um novo olhar sobre o Turismo e suas 

possibilidades.  

Sabemos que a pesquisa aqui apresentada abarca apenas um dos pontos 

onde o Turismo e as Relações Internacionais se encontram. Essa interseção é muito 

mais ampla do que pudemos e desejamos explorar nesse trabalho. E embora 

tenhamos atingido o nosso objetivo de constatar a influência da UNASUL no Turismo 

no Brasil, muitas outras linhas de pesquisa podem ser desenvolvidas buscando 

abranger o Turismo e as RI, como os usos do Turismo na política externa brasileira e 

a importância do mesmo para a imagem do país no cenário internacional. Aos 

nossos olhos, prosseguir pesquisando essas áreas é tão necessário quanto 

evidente. E é indispensável que sigamos fazendo a ligação entre ambas. 
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ANEXO A - Tratado Constitutivo da UNASUL 

 

PREÁMBULO 

APOYADAS en la historia compartida y solidaria de nuestras naciones, multiétnicas, 

plurilingües y multiculturales, que han luchado por la emancipación y la unidad 

suramericana, honrando el pensamiento de quienes forjaron nuestra independencia 

y libertad a favor de esa unión y la construcción de un futuro común; 

INSPIRADAS en las Declaraciones de Cusco (8 de diciembre de 2004), Brasilia (30 

de septiembre de 2005) y Cochabamba (9 de diciembre de 2006); 

AFIRMAN su 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, para contribuir al fortalecimiento de la 

unidad de América Latina y el Caribe; 

CONVENCIDAS de que la integración y la unión suramericanas son necesarias para 

avanzar en el desarrollo sostenible y el bienestar de nuestros pueblos, así como 

para contribuir a resolver los problemas que aún afectan a la región, como son la 

pobreza, la exclusión y la desigualdad social persistentes; 

SEGURAS de que la integración es un paso decisivo hacia el fortalecimiento del 

multilateralismo y la vigencia del derecho en las relaciones internacionales para 

lograr un mundo multipolar, equilibrado y justo en el que prime la igualdad soberana 

de los Estados y una cultura de paz en un mundo libre de armas nucleares y de 

destrucción masiva;  

RATIFICAN que tanto la integración como la unión suramericanas se fundan en los 

principios rectores de: irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad 

territorial de los Estados; autodeterminación de los pueblos; solidaridad; 

cooperación; paz; democracia; participación ciudadana y pluralismo; derechos 

humanos universales, indivisibles e interdependientes; reducción de las asimetrías y 

armonía con la naturaleza para un desarrollo sostenible; 
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ENTIENDEN que la integración suramericana debe ser alcanzada a través de un 

proceso innovador, que incluya todos los logros y lo avanzado por los procesos de 

MERCOSUR y la CAN, así como la experiencia de Chile, Guyana y Suriname, yendo 

más allá de la convergencia de los mismos;  

CONSCIENTES de que este proceso de construcción de la integración y la unión 

suramericanas es ambicioso en sus objetivos estratégicos, que deberá ser flexible y 

gradual en su implementación, asegurando que cada Estado adquiera los 

compromisos según su realidad; 

RATIFICAN que la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto 

irrestricto de los derechos humanos son condiciones esenciales para la construcción 

de un futuro común de paz y prosperidad económica y social y el desarrollo de los 

procesos de integración entre los Estados Miembros; 

 

ACUERDAN: 

 

Artículo 1  

Constitución de UNASUR 

 

Los Estados Parte del presente Tratado deciden constituir la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR) como una organización dotada de personalidad jurídica 

internacional. 

 

Artículo 2 

Objetivo 

 

La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de manera 

participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, 
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económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las 

políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el 

medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, 

lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y 

reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e 

independencia de los Estados. 

 

Artículo 3 

Objetivos Específicos 

 

La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivos específicos: 

 

a) el fortalecimiento del diálogo político entre los Estados Miembros que asegure un 

espacio de concertación para reforzar la integración suramericana y la participación 

de UNASUR en el escenario internacional; 

 

b) el desarrollo social y humano con equidad e inclusión para erradicar la pobreza y 

superar las desigualdades en la región; 

 

c) la erradicación del analfabetismo, el acceso universal a una educación de calidad 

y el reconocimiento regional de estudios y títulos; 

d) la integración energética para el aprovechamiento integral, sostenible y solidario 

de los recursos de la región; 

 

e) el desarrollo de una infraestructura para la interconexión de la región y entre 

nuestros pueblos de acuerdo a criterios de desarrollo social y económico 

sustentables;  
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f) la integración financiera mediante la adopción de mecanismos compatibles con las 

políticas económicas y fiscales de los Estados Miembros; 

 

g) la protección de la biodiversidad, los recursos hídricos y los ecosistemas, así 

como la cooperación en la prevención de las catástrofes y en la lucha contra las 

causas y los efectos del cambio climático; 

 

h) el desarrollo de mecanismos concretos y efectivos para la superación de las 

asimetrías, logrando así una integración equitativa;  

 

i) la consolidación de una identidad suramericana a través del reconocimiento 

progresivo de derechos a los nacionales de un Estado Miembro residentes en 

cualquiera de los otros Estados Miembros, con el fin de alcanzar una ciudadanía 

suramericana; 

 

j) el acceso universal a la seguridad social y a los servicios de salud; 

 

k) la cooperación en materia de migración, con un enfoque integral, bajo el respeto 

irrestricto de los derechos humanos y laborales para la regularización migratoria y la 

armonización de políticas; 

 

l) la cooperación económica y comercial para lograr el avance y la consolidación de 

un proceso innovador, dinámico, transparente, equitativo y equilibrado, que 

contemple un acceso efectivo, promoviendo el crecimiento y el desarrollo económico 

que supere las asimetrías mediante la complementación de las economías de los 
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países de América del Sur, así como la promoción del bienestar de todos los 

sectores de la población y la reducción de la pobreza; 

 

m) la integración industrial y productiva, con especial atención en las pequeñas y 

medianas empresas, las cooperativas, las redes y otras formas de organización 

productiva; 

 

n) la definición e implementación de políticas y proyectos comunes o 

complementarios de investigación, innovación, transferencia y producción 

tecnológica, con miras a incrementar la capacidad, la sustentabilidad y el desarrollo 

científico y tecnológico propios; 

 

o) la promoción de la diversidad cultural y de las expresiones de la memoria y de los 

conocimientos y saberes de los pueblos de la región, para el fortalecimiento de sus 

identidades;  

 

p) la participación ciudadana a través de mecanismos de interacción y diálogo entre 

UNASUR y los diversos actores sociales en la formulación de políticas de integración 

suramericana;  

 

q) la coordinación entre los organismos especializados de los Estados Miembros, 

teniendo en cuenta las normas internacionales, para fortalecer la lucha contra el 

terrorismo, la corrupción, el problema mundial de las drogas, la trata de personas, el 

tráfico de armas pequeñas y ligeras, el crimen organizado transnacional y otras 

amenazas, así como para el desarme, la no proliferación de armas nucleares y de 

destrucción masiva, y el desminado; 
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r) la promoción de la cooperación entre las autoridades judiciales de los Estados 

Miembros de UNASUR; 

 

s) el intercambio de información y de experiencias en materia de defensa; 

 

t) la cooperación para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, y 

 

u) la cooperación sectorial como un mecanismo de profundización de la integración 

suramericana, mediante el intercambio de información, experiencias y capacitación.  

 

Artículo 4 

Órganos 

 

Los órganos de UNASUR son: 

 

1. El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno; 

 

2. El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; 

 

3. El Consejo de Delegadas y Delegados; 

 

4. La Secretaría General. 

 

Artículo 5 
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Desarrollo de la Institucionalidad 

 

Podrán convocarse y conformarse reuniones Ministeriales Sectoriales, Consejos de 

nivel Ministerial, Grupos de Trabajo y otras instancias institucionales que se 

requieran, de naturaleza permanente o temporal, para dar cumplimiento a los 

mandatos y recomendaciones de los órganos competentes. Estas instancias 

rendirán cuenta del desempeño de sus cometidos a través del Consejo de 

Delegadas y Delegados, que lo elevará al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de 

Gobierno o al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, según 

corresponda. 

 

Los acuerdos adoptados por las Reuniones Ministeriales Sectoriales, Consejos de 

nivel Ministerial, los Grupos de Trabajo y otras instancias institucionales serán 

presentados a consideración del órgano competente que los ha creado o convocado.  

 

El Consejo Energético de Suramérica, creado en la Declaración de Margarita (17 de 

abril de 2007), es parte de UNASUR. 

 

Artículo 6 

El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno 

 

El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno es el órgano máximo de 

UNASUR.  

 

Sus atribuciones son: 
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a) establecer los lineamientos políticos, planes de acción, programas y proyectos del 

proceso de integración suramericana y decidir las prioridades para su 

implementación; 

 

b) convocar Reuniones Ministeriales Sectoriales y crear Consejos de nivel 

Ministerial; 

 

c) decidir sobre las propuestas presentadas por el Consejo de Ministras y Ministros 

de Relaciones Exteriores; 

 

d) adoptar los lineamientos políticos para las relaciones con terceros. 

 

Las reuniones ordinarias del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno 

tendrán una periodicidad anual. A petición de un Estado Miembro se podrá convocar 

a reuniones extraordinarias, a través de la Presidencia Pro Tempore, con el 

consenso de todos los Estados Miembros de UNASUR. 

 

Artículo 7 

La Presidencia Pro Tempore 

 

La Presidencia Pro Tempore de UNASUR será ejercida sucesivamente por cada uno 

de los Estados Miembros, en orden alfabético, por períodos anuales.  

 

Sus atribuciones son: 

 

a) preparar, convocar y presidir las reuniones de los órganos de UNASUR; 
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b) presentar para su consideración al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones 

Exteriores y al Consejo de Delegadas y Delegados el Programa anual de actividades 

de UNASUR, con fechas, sedes y agenda de las reuniones de sus órganos en 

coordinación con la Secretaría General;  

 

c) representar a UNASUR en eventos internacionales, previa delegación aprobada 

por los Estados Miembros;  

 

d) asumir compromisos y firmar Declaraciones con terceros, previo consentimiento 

de los órganos correspondientes de UNASUR.  

 

Artículo 8 

El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores 

 

El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores tiene las siguientes 

atribuciones:  

 

a) adoptar Resoluciones para implementar las Decisiones del Consejo de Jefas y 

Jefes de Estado y de Gobierno;  

 

b) proponer proyectos de Decisiones y preparar las reuniones del Consejo de Jefas y 

Jefes de Estado y de Gobierno; 

 

c) coordinar posiciones en temas centrales de la integración suramericana; 
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d) desarrollar y promover el diálogo político y la concertación sobre temas de interés 

regional e internacional;  

 

e) realizar el seguimiento y evaluación del proceso de integración en su conjunto; 

 

f) aprobar el Programa anual de actividades y el presupuesto anual de 

funcionamiento de UNASUR; 

 

g) aprobar el financiamiento de las iniciativas comunes de UNASUR; 

 

r) implementar los lineamientos políticos en las relaciones con terceros; 

 

h) aprobar resoluciones y reglamentos de carácter institucional o sobre otros temas 

que sean de su competencia; 

 

j) crear Grupos de Trabajo en el marco de las prioridades fijadas por el Consejo de 

Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. 

 

Las reuniones ordinarias del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones 

Exteriores tendrán una periodicidad semestral, pudiendo convocar la Presidencia Pro 

Tempore a reuniones extraordinarias a petición de la mitad de los Estados 

Miembros. 

 

Artículo 9 

El Consejo de Delegadas y Delegados 
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El Consejo de Delegadas y Delegados tiene las siguientes atribuciones:  

 

a) implementar mediante la adopción de las Disposiciones pertinentes, las 

Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, y las 

Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, con el 

apoyo de la Presidencia Pro Tempore y la Secretaría General; 

 

b) preparar las reuniones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones 

Ebxteriores; 

 

c) elaborar proyectos de Decisiones, Resoluciones y Reglamentos para la 

consideración del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; 

 

d) compatibilizar y coordinar las iniciativas de UNASUR con otros procesos de 

integración regional y subregional vigentes, con la finalidad de promover la 

complementariedad de esfuerzos;  

 

e) conformar, coordinar y dar seguimiento a los Grupos de Trabajo; 

 

f) dar seguimiento al diálogo político y a la concertación sobre temas de interés 

regional e internacional;  

 

g) promover los espacios de diálogo que favorezcan la participación ciudadana en el 

proceso de integración suramericana;  
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h) proponer al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores el proyecto 

de presupuesto ordinario anual de funcionamiento para su consideración y 

aprobación. 

 

El Consejo de Delegadas y Delegados está conformado por una o un representante 

acreditado por cada Estado Miembro. Se reúne con una periodicidad 

preferentemente bimestral, en el territorio del Estado que ejerce la Presidencia Pro 

Tempore u otro lugar que se acuerde. 

 

Artículo 10 

La Secretaría General 

 

La Secretaría General es el órgano que, bajo la conducción del Secretario General, 

ejecuta los mandatos que le confieren los órganos de UNASUR y ejerce su 

representación por delegación expresa de los mismos. Tiene su sede en Quito, 

Ecuador.  

 

Sus atribuciones son: 

 

a) apoyar al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, al Consejo de 

Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, al Consejo de Delegadas y 

Delegados y a la Presidencia Pro Tempore, en el cumplimiento de sus funciones; 

 

b) proponer iniciativas y efectuar el seguimiento a las directrices de los órganos de 

UNASUR; 
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c) participar con derecho a voz y ejercer la función de secretaría en las reuniones de 

los órganos de UNASUR; 

 

d) preparar y presentar la Memoria Anual y los informes respectivos a los órganos 

correspondientes de UNASUR; 

 

e) servir como depositaria de los Acuerdos en el ámbito de UNASUR y disponer su 

publicación correspondiente;  

 

f) preparar el proyecto de presupuesto anual para la consideración del Consejo de 

Delegadas y Delegados y adoptar las medidas necesarias para su buena gestión y 

ejecución; 

 

g) preparar los proyectos de Reglamento para el funcionamiento de la Secretaría 

General, y someterlos a la consideración y aprobación de los órganos 

correspondientes; 

 

h) coordinar con otras entidades de integración y cooperación de América Latina y el 

Caribe para el desarrollo de las actividades que le encomienden los órganos de 

UNASUR; 

 

i) celebrar, de acuerdo con los reglamentos, todos los actos jurídicos necesarios 

para la buena administración y gestión de la Secretaría General. 

 

El Secretario General será designado por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y 

de Gobierno a propuesta del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones 
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Exteriores, por un período de dos años, renovable por una sola vez. El Secretario 

General no podrá ser sucedido por una persona de la misma nacionalidad. 

 

Durante el ejercicio de sus funciones, el Secretario General y los funcionarios de la 

Secretaría tendrán dedicación exclusiva, no solicitarán ni recibirán instrucciones de 

ningún Gobierno, ni entidad ajena a UNASUR, y se abstendrán de actuar en forma 

incompatible con su condición de funcionarios internacionales responsables 

únicamente ante esta organización internacional. 

 

El Secretario General ejerce la representación legal de la Secretaría General. 

 

En la selección de los funcionarios de la Secretaría General se garantizará una 

representación equitativa entre los Estados Miembros, tomando en cuenta, en lo 

posible, criterios de género, idiomas, étnicos y otros.  

 

Artículo 11 

Fuentes Jurídicas 

 

Las fuentes jurídicas de UNASUR son las siguientes: 

 

1. El Tratado Constitutivo de UNASUR y los demás instrumentos adicionales; 

 

2. Los Acuerdos que celebren los Estados Miembros de UNASUR sobre la base de 

los instrumentos mencionados en el punto precedente; 

 

3. Las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno; 
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4. Las Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; y 

 

5. Las Disposiciones del Consejo de Delegadas y Delegados. 

 

Artículo 12 

Aprobación de la Normativa 

 

Toda la normativa de UNASUR se adoptará por consenso. 

 

Las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, las 

Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores y las 

Disposiciones del Consejo de Delegadas y Delegados, se podrán acordar estando 

presentes al menos tres cuartos (3/4) de los Estados Miembros.  

 

Las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, las 

Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, que se 

acuerden sin la presencia de todos los Estados Miembros deberán ser consultadas 

por el Secretario General a los Estados Miembros ausentes, los que deberán 

pronunciarse en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, luego de haber 

recibido el documento en el idioma correspondiente. En el caso del Consejo de 

Delegadas y Delegados, dicho plazo será de quince (15) días. 

 

Los Grupos de Trabajo podrán sesionar y realizar propuestas siempre que el quórum 

de las reuniones sea de mitad más uno de los Estados Miembros. 
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Los actos normativos emanados de los órganos de UNASUR, serán obligatorios 

para los Estados Miembros una vez que hayan sido incorporados en el 

ordenamiento jurídico de cada uno de ellos, de acuerdo a sus respectivos 

procedimientos internos.  

 

Artículo 13 

Adopción de Políticas y Creación de Instituciones, 

Organizaciones y Programas 

 

Uno o más Estados Miembros podrán someter a consideración del Consejo de 

Delegadas y Delegados una propuesta de adopción de políticas, creación de 

instituciones, organizaciones o programas comunes para ser adoptados de manera 

consensuada, sobre la base de criterios flexibles y graduales de implementación 

según los objetivos de UNASUR y lo dispuesto en los Artículos 5 y 12 del presente 

Tratado. 

 

En el caso de programas, instituciones u organizaciones en que participen Estados 

Miembros con anterioridad a la vigencia de este Tratado podrán ser considerados 

como programas, instituciones u organizaciones de UNASUR de acuerdo a los 

procedimientos señalados en este artículo y en consonancia con los objetivos de 

este Tratado.  

 

Las propuestas se presentarán al Consejo de Delegadas y Delegados. Una vez 

aprobadas por consenso se remitirán al Consejo de Ministras y Ministros de 

Relaciones Exteriores y, subsecuentemente, al Consejo de Jefas y Jefes de Estado 

y de Gobierno, para su aprobación por consenso. Cuando una propuesta no sea 

objeto de consenso, la misma sólo podrá ser sometida nuevamente al Consejo de 

Delegadas y Delegados seis meses después de su última inclusión en agenda. 
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Aprobada una propuesta por la instancia máxima de UNASUR, tres o más Estados 

Miembros podrán iniciar su desarrollo, siempre y cuando se asegure, tanto la 

posibilidad de incorporación de otros Estados Miembros, como la información 

periódica de su avance al Consejo de Delegadas y Delegados. 

 

Cualquier Estado Miembro podrá eximirse de aplicar total o parcialmente una política 

aprobada, sea por tiempo definido o indefinido, sin que ello impida su posterior 

incorporación total o parcial a la misma. En el caso de las instituciones, 

organizaciones o programas que se creen, cualquiera de los Estados Miembros 

podrá participar como observador o eximirse total o parcialmente de participar por 

tiempo definido o indefinido. 

 

La adopción de políticas y creación de instituciones, organizaciones y programas 

será reglamentada por el Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, 

a propuesta del Consejo de Delegadas y Delegados. 

 

Artículo 14 

Diálogo Político 

 

La concertación política entre los Estados Miembros de UNASUR será un factor de 

armonía y respeto mutuo que afiance la estabilidad regional y sustente la 

preservación de los valores democráticos y la promoción de los derechos humanos. 

 

Los Estados Miembros reforzarán la práctica de construcción de consensos en lo 

que se refiere a los temas centrales de la agenda internacional y promoverán 

iniciativas que afirmen la identidad de la región como un factor dinámico en las 

relaciones internacionales. 
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Artículo 15 

Relaciones con Terceros 

 

UNASUR promoverá iniciativas de diálogo sobre temas de interés regional o 

internacional y buscará consolidar mecanismos de cooperación con otros grupos 

regionales, Estados y otras entidades con personalidad jurídica internacional, 

priorizando proyectos en las áreas de energía, financiamiento, infraestructura, 

políticas sociales, educación y otras a definirse. 

 

El Consejo de Delegadas y Delegados es el responsable de hacer seguimiento a las 

actividades de implementación con el apoyo de la Presidencia Pro Tempore y de la 

Secretaría General. Con el propósito de contar con una adecuada coordinación, el 

Consejo de Delegadas y Delegados deberá conocer y considerar expresamente las 

posiciones que sustentará UNASUR en su relacionamiento con terceros. 

 

Artículo 16 

Financiamiento 

 

El Consejo de Delegadas y Delegados propondrá para su consideración y 

aprobación al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores el Proyecto 

de Presupuesto ordinario anual de funcionamiento de la Secretaría General. 

 

El financiamiento del presupuesto ordinario de funcionamiento de la Secretaría 

General se realizará en base a cuotas diferenciadas de los Estados Miembros a ser 

determinadas por Resolución del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones 

Exteriores, a propuesta del Consejo de Delegadas y Delegados, tomando en cuenta 
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la capacidad económica de los Estados Miembros, la responsabilidad común y el 

principio de equidad. 

 

Artículo 17 

Parlamento 

 

La conformación de un Parlamento Suramericano con sede en la ciudad de 

Cochabamba, Bolivia, será materia de un Protocolo Adicional al presente Tratado. 

 

Artículo 18 

Participación Ciudadana 

 

Se promoverá la participación plena de la ciudadanía en el proceso de la integración 

y la unión suramericanas, a través del diálogo y la interacción amplia, democrática, 

transparente, pluralista, diversa e independiente con los diversos actores sociales, 

estableciendo canales efectivos de información, consulta y seguimiento en las 

diferentes instancias de UNASUR.  

 

Los Estados Miembros y los órganos de UNASUR generarán mecanismos y 

espacios innovadores que incentiven la discusión de los diferentes temas 

garantizando que las propuestas que hayan sido presentadas por la ciudadanía, 

reciban una adecuada consideración y respuesta. 

 

Artículo 19 

Estados Asociados  
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Los demás Estados de América Latina y el Caribe que soliciten su participación 

como Estados Asociados de UNASUR, podrán ser admitidos con la aprobación del 

Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. 

 

Los derechos y obligaciones de los Estados Asociados serán objeto de 

reglamentación por parte del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones 

Exteriores. 

 

Artículo 20 

Adhesión de Nuevos Miembros 

 

A partir del quinto año de la entrada en vigor del presente Tratado y teniendo en 

cuenta el propósito de fortalecer la unidad de América Latina y el Caribe, el Consejo 

de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno podrá examinar solicitudes de adhesión 

como Estados Miembros por parte de Estados Asociados, que tengan este status 

por cuatro (4) años, mediante recomendación por consenso del Consejo de Ministras 

y Ministros de Relaciones Exteriores. Los respectivos Protocolos de Adhesión 

entrarán en vigor a los 30 días de la fecha en que se complete su proceso de 

ratificación por todos los Estados Miembros y el Estado Adherente.  

 

Artículo 21 

Solución de Diferencias 

 

Las diferencias que pudieren surgir entre Estados Partes respecto a la interpretación 

o aplicación de las disposiciones del presente Tratado Constitutivo serán resueltas 

mediante negociaciones directas. 
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En caso de no lograr una solución mediante la negociación directa, dichos Estados 

Miembros someterán la diferencia a consideración del Consejo de Delegadas y 

Delegados, el cual, dentro de los 60 días de su recepción, formulará las 

recomendaciones pertinentes para la solución de la misma. 

 

En caso de no alcanzarse una solución ésta instancia elevará la diferencia al 

Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, para su consideración en 

su próxima reunión. 

 

Artículo 22 

Inmunidades y Privilegios 

 

UNASUR gozará, en el territorio de cada uno de los Estados Miembros, de los 

privilegios e inmunidades necesarios para la realización de sus propósitos. 

 

Los representantes de los Estados Miembros de UNASUR y los funcionarios 

internacionales de ésta, gozarán asimismo de los privilegios e inmunidades 

necesarios para desempeñar con independencia sus funciones, en relación con este 

Tratado. 

 

UNASUR celebrará con la República del Ecuador el correspondiente Acuerdo de 

Sede, que establecerá los privilegios e inmunidades específicos. 

 

Artículo 23 

Idiomas 
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Los idiomas oficiales de la Unión de Naciones Suramericanas serán el castellano, el 

inglés, el portugués y el neerlandés. 

 

Artículo 24 

Duración y Denuncia 

 

El presente Tratado Constitutivo tendrá una duración indefinida. Podrá ser 

denunciado por cualquiera de los Estados Miembros mediante notificación escrita al 

Depositario, que comunicará dicha denuncia a los demás Estados Miembros. 

 

La denuncia surtirá efectos una vez transcurrido el plazo de seis (6) meses desde la 

fecha en que la notificación haya sido recibida por el Depositario. 

 

La notificación de denuncia no eximirá al Estado Miembro de la obligación de pago 

de las contribuciones ordinarias que tuviere pendientes. 

 

Artículo 25 

Enmiendas 

 

Cualquier Estado Miembro podrá proponer enmiendas al presente Tratado 

Constitutivo. Las propuestas de enmienda serán comunicadas a la Secretaría 

General que las notificará a los Estados Miembros para su consideración por los 

órganos de UNASUR.  
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Las enmiendas aprobadas por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, 

seguirán el procedimiento establecido en el Artículo 26, para su posterior entrada en 

vigencia. 

 

Artículo 26 

Entrada en Vigor 

 

El presente Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas entrará en 

vigor treinta días después de la fecha de recepción del noveno (9o) instrumento de 

ratificación.  

 

Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el Gobierno de la República 

del Ecuador, que comunicará la fecha de depósito a los demás Estados Miembros, 

así como la fecha de entrada en vigor del presente Tratado Constitutivo. 

 

Para el Estado Miembro que ratifique el Tratado Constitutivo luego de haber sido 

depositado el noveno instrumento de ratificación, el mismo entrará en vigor treinta 

días después de la fecha en que tal Estado Miembro haya depositado su instrumento 

de ratificación. 

 

Artículo 27 

Registro 

 

El presente Tratado Constitutivo y sus enmiendas serán registrados ante la 

Secretaría de la Organización de Naciones Unidas. 
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Artículo Transitorio 

 

Las Partes acuerdan designar una Comisión Especial, que será coordinada por el 

Consejo de Delegadas y Delegados y estará integrada por representantes de los 

Parlamentos Nacionales, Subregionales y Regionales con el objetivo de elaborar un 

Proyecto de Protocolo Adicional que será considerado en la IV Cumbre de Jefas y 

Jefes de Estado y de Gobierno. Esta Comisión sesionará en la ciudad de 

Cochabamba. Dicho Protocolo Adicional establecerá la composición, atribuciones y 

funcionamiento del Parlamento Suramericano. 

Suscrito en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, a los veintitrés días 

del mes de mayo del año dos mil ocho, en originales en los idiomas portugués, 

castellano, inglés y neerlandés, siendo los cuatro textos igualmente auténticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


