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1. Introdução 

 A Cúpula ASPA (América do Sul – Países 

Árabes), formada pelos 12 países membros da América 

do Sul e formadores da e os 22 membros da Liga de 

Estados Árabes, foi fundada em 2005, como forma de 

integrar os países de ambas as regiões em cinco áreas: 

ciência e tecnologia, meio ambiente, cultura e 

educação, economia e comércio e temas sociais, 

firmando tratados entre seus membros. Já foram 

realizadas quatro cúpulas: a primeira em Brasília, em 

2005, a segunda em Doha, em 2009, a terceira em 

Lima, em 2012, e quarta em Riad, em 2015.  

 

2. Problema de Pesquisa 

O artigo visa mostrar como a Cúpula ASPA tem 

sido um mecanismo efetivo de Cooperação Sul-Sul 

para que os países membros da Liga Árabe e, 

especificamente, do MERCOSUL, trazendo a melhoria 

dos resultados em matéria de cooperação econômica. 

3. Objetivos e Metodologia 

O principal objetivo é mostrar, por meio de 

dados oficiais, como a Cúpula ASPA, através de 

seus projetos e da implementação do Plano de 

Ação, que tem contado com grande interesse de 

ambos os lados em implementá-lo, abordando a 

questão pelo viés Pós-Colonialista. A metodologia 

utilizada é análise de documentos oficiais da 

Cúpula ASPA e artigos que tratem do tema 

Cooperação Sul-Sul e temas relacionados, como 

sobre empoderamento, análise de situação de 

ambas as regiões e notícias atuais relativas a 

atividades recentes da cúpula e dados relativos a 

balança comercial e investimentos. 

4. Considerações Finais 

No decorrer da história, os países membros da 

Cúpula ASPA enfrentaram uma série de dificuldades 

para se inserir internacionalmente através dos 

mecanismos tradicionais, como FMI e Banco Mundial. 

Com isso, os países subdesenvolvidos passaram a 

estabelecer relações mais estreitas entre si, dando 

origem ao que hoje se denomina Cooperação Sul-Sul. 

Através dela, os países da periferia e da semiperiferia 

criaram mecanismo próprios para se desenvolver, entre 

eles a Cúpula ASPA. Mesmo tendo sido um 

mecanismo criado recentemente, com apenas dez anos, 

a cúpula tem se mostrado um mecanismo bastante 

efetivo, apresentando resultados consideráveis, como a 

melhora na balança comercial do Brasil com os países 

árabes, além de investimentos em áreas como irrigação 

para a agricultura e meio ambiente, fazendo com que 

os países consigam se inserir através de meios 

próprios. 
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