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RESUMO: O presente trabalho objetiva tratar da formação do Conselho de Cooperação do 

Golfo (CCG) em 1981 e do seu processo de consolidação até os dias atuais, utilizando como 

base a leitura de artigos, livros e documentos oficiais do conselho. O CCG, entendido como um 

grupo de seis Estados (Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein, Omã, Emirados Árabes Unidos e 

Qatar), é retratado nesta pesquisa como parte integrante de um processo de mudanças regionais 

e que surge como forma de assegurar os seis Estados do Golfo, na época temerosos com a 

Revolução Iraniana de 1979 e com o Iraque de Saddam Hussein. Neste sentido, procura analisar 

o importante papel do CCG dentro do contexto internacional e, principalmente, dentro do 

mundo árabe. Se faz necessário, para essa análise, o entendimento da realidade social e 

econômica da região, considerando cenários que são distintos do modelo ocidentalizado de 

política. Retrata, assim, como a alteração do antigo cenário de formação do conselho cria novos 

desafios e, ao mesmo tempo, os Estados permanecem moldados em estruturas historicamente 

construídas, adaptando-as ao mundo globalizado de seu modo. Assim, conclui-se que a 

importância das questões de segurança, ao serem propulsoras da criação do conselho, ainda são 

fatores vinculados a sua permanência, mas que, atualmente, a relação do CCG para com as 

mudanças externas tem gerado a necessidade de novos modelos de manutenção de seu status 

quo, incluindo, até mesmo, debates socioculturais. 
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