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regionAlismo nA AméricA do sul: 
reflexões finAis

Tomando como pano de fundo as mudanças no comportamento 
dos Estados promovidas pela globalização, este trabalho discutiu 
um novo enfoque para compreender e avaliar os processos de inte-
gração regional, especialmente no caso das experiências que envol-
vem países latino-americanos. Em nossa análise os fenômenos de 
regionalismo foram interpretados sob o prisma da Ciência Política, 
deixando de lado seus aspectos econômicos e comerciais.

A análise tomou como ponto de partida a preocupação em pen-
sar as teorias a partir das especificidades de países como os latino-
-americanos – daí a escolha do caso do Mercosul – com a pretensão 
de ressaltar dois aspectos:

1) considerar experiências integracionistas contemporâneas ao 
fenômeno da globalização e que tivessem de alguma forma 
sido impulsionados pelo novo contexto internacional;

2) ressaltar a especificidade da situação dessas integrações leva-
das a cabo por países de importância secundária no cenário 
internacional.

Para entender essas especificidades, elaborei um esquema analí-
tico que adaptou conceitos e pressupostos de diferentes teorias para 
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permitir uma interpretação mais adequada ao objeto deste trabalho 
e às questões a ele ligadas. O segundo momento deste trabalho apre-
sentou os resultados da aplicação deste esquema no caso do Merco-
sul e nas reflexões em torno da institucionalização do Parlasul.

Consideramos que esse esforço de transformar uma reflexão 
teórica em um modo de análise específico, mostrou-se bastante 
frutífero para gerar uma explicação sobre as motivações que impul-
sionam processos de integração e as consequências que essas ações 
produzem nos Estados.

Considerando o primeiro conjunto de indicadores ligados à 
verificação das condições para o surgimento da integração e suas 
implicações. A análise demonstrou a influência do contexto inter-
nacional na formulação de estratégias políticas de longo prazo, mas 
também dos panoramas nacionais e, principalmente, dos atores in-
ternos. O Mercosul é um fenômeno gerado tanto pela necessidade de 
responder aos desafios da globalização, como também é reflexo de 
interesses de grupos organizados nacionais que percebem neste tipo 
de política um instrumento para atingir seus objetivos.

Esse panorama externo refletiu-se também no segundo aspecto 
contemplado pelos indicadores do esquema: quais são os atores que 
impulsionaram este processo e, de certo modo, definiram suas carac-
terísticas? O contexto geral do final do século XX propiciou uma di-
versidade de visões em relação à cooperação regional que se traduziu 
numa indeterminação quanto aos contornos a serem adotados pelo 
processo integracionista no caso de países como os sul-americanos 
que encontram-se numa posição marginal no sistema internacional.

Como apontado ao longo deste trabalho, há uma dicotomia na 
percepção sobre o que a integração deve significar. Para um grupo 
ela significa um instrumento de adaptação à realidade, que permite 
alcançar os objetivos nacionais de inserção no cenário mundial e de 
promoção do desenvolvimento. A integração não é um fim em si 
mesma, mas uma estratégia a ser promovida com o mínimo de cus-
to, seja no grau de comprometimento, como na perda de autonomia 
e por isso mesmo, uma institucionalização mais restrita e enxuta é 
ideal. Esta é a perspectiva que chamei de Integração Mínima.

Regionalismo_na_America_do_Sul__(MIOLO)__Graf_v1.indd   166 27/01/2016   17:34:50



REGIONALISMO NA AMÉRICA DO SUL  167

No grupo defensor da Integração Máxima, a integração torna-se 
uma finalidade em si mesma porque representa mais que um instru-
mento de acomodação às necessidades do momento, ela é a realiza-
ção de um destino comum. Nessa perspectiva retoma-se a concepção 
de um compartilhamento de valores, experiências e costumes que 
permitiria o estabelecimento de uma identidade comum que susten-
taria a cooperação mais ampla e aprofundada. O Mercosul é enten-
dido como o ponto de partida para uma articulação que envolva os 
demais países da América do Sul (como no caso da Unasul) e para o 
desenvolvimento de uma estrutura institucional que permita o trata-
mento coletivo dos problemas.

A diferença entre esses dois casos está na amplitude destes obje-
tivos: no primeiro caso prevalece uma visão de curto prazo, onde os 
interesses estão primordialmente nos aspectos comerciais; já no se-
gundo, ainda que a questão comercial prevaleça, há uma expectativa 
de longo prazo de que esse processo se expandisse e aprofundasse, 
aumentando ainda mais as relações de interdependência entre seus 
membros e reforçando a institucionalidade numa lógica semelhante 
ao que ocorreu na Europa.

O primeiro grupo prepondera no Mercosul até o momento, mas 
nota-se momentos em que o discurso da Integração Máxima ganha 
força, pressiona e influencia no andamento do processo, implicando 
na criação de novos organismos e na ampliação da agenda e dos 
atores. Essa tensão em torno do grau de integração reflete a falta 
de clareza sobre o que se espera com a integração regional e como 
realizar isso.

Os governos podem ser pressionados pelo contexto internacional 
a cooperar, mas não necessariamente a se integrar de forma mais 
aprofundada porque os resultados obtidos por meio de uma coope-
ração baseada numa negociação estritamente intergovernamental 
podem ser suficientes para seus interesses de curto prazo. A questão 
é definir qual é o horizonte a ser alcançado.

De outro lado, pode-se perceber essa cooperação como vantajosa, 
porém insuficiente para lhes garantir uma melhor capacidade de 
responder aos desafios gerados pela globalização e pelas próprias 
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demandas internas de suas sociedades. Para essas nações, as relações 
de interdependência têm forte influência na formulação de seus inte-
resses e provocam mudanças em seus comportamentos, impelindo-
-os a aprofundarem sua cooperação e estabelecerem processos de 
integração regional com perda real de autonomia dos Estados para as 
instâncias comunitárias.

A noção de integração utilizada neste trabalho refere-se jus-
tamente a processos que vão além da cooperação e da negociação 
intergovernamental, que introduzem mudanças no comportamento 
dos Estados e que tendem a estabelecer alguma forma de institu-
cionalização. Nesse caso a agenda de negociação extrapola o âmbito 
comercial e a acomodação ao cenário externo, voltando-se para as-
pectos de longo prazo.

No caso do Mercosul, o acordo que fundamenta este processo 
é bastante genérico e amplo, determinando apenas as linhas gerais 
das negociações e os objetivos de médio e longo prazo, como a cons-
tituição de um mercado comum. A ausência de prazos mais rígidos 
permite que os atores envolvidos possam caminhar em conformida-
de com as realidades, sem ter que deixar de lado os objetivos mais 
ambiciosos.

Assim sendo, embora presenciemos hoje uma situação de difi-
culdade no avanço da integração por causa dos conflitos e disputas 
comerciais, dos contextos internos e até mesmo de uma certa resis-
tência por parte dos representantes governamentais em caminhar 
para um aprofundamento do processo, o Mercosul permanece como 
um ponto central na estratégia de inserção internacional de seus 
membros e a possibilidade de que este processo se acabe tornam-se 
com o passar do tempo mais remota.

O Mercosul provocou uma mudança no comportamento de seus 
membros: tradicionalmente, esses países adotavam uma estratégia 
de política externa autônoma e marcada por uma lógica de com-
petitividade entre eles, quando não de rivalidade. Embora ainda 
permaneçam alguns traços desse tipo de postura, de modo geral, os 
integrantes do Mercosul caminham no sentido de buscar articular e 
consolidar nas negociações internacionais posições conjuntas.
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Certamente que os problemas políticos e econômicos desses 
países acabam dificultando esse novo comportamento. No entanto, 
a presença dessas dificuldades também faz parte dos processos de 
integração e da evolução dos mesmos. Os problemas demandam 
respostas, que geram novos efeitos e que por sua vez criam novas 
demandas. Enquanto o Mercosul mantém a disposição de conti-
nuar negociando, permanece como factível a possibilidade de seu 
aprofundamento.

O esquema apresentado neste trabalho supõe que os arranjos 
institucionais da interação condicionam e influenciam as relações 
entre os países, pois permitem que o diálogo e a troca de informações 
constantes estabeleçam novas formas de comportamento e de expec-
tativas entre os atores envolvidos.

A análise do Mercosul demonstrou que apesar das inconstâncias 
geradas pelas posturas particulares de alguns governantes, os inte-
grantes desse processo estão estabelecendo aos poucos um padrão 
de comportamento que assimila os constrangimentos regionais nas 
decisões nacionais, embora este não seja suficiente para garantir 
maior confiabilidade sobre as ações dos demais e, principalmente, 
em relação ao cumprimento dos acordos.

Outro aspecto importante abordado pelo esquema foi justamente 
como essas negociações foram se institucionalizando e sendo incor-
poradas no cotidiano dos governos. No Mercosul, a estrutura insti-
tucional permanece intergovernamental, no entanto, incorporou aos 
poucos atores não-governamentais e estatais que promoveram uma 
ampliação na agenda de negociações, com a incorporação de temas 
que extrapolam a esfera meramente econômica. Além disso, a pró-
pria estrutura organizacional dos Estados envolvidos está aos poucos 
se adaptando a essa participação na integração. No caso brasileiro, 
por exemplo, constata-se a criação de departamentos e secretarias 
dentro dos ministérios para tratar de temas relativos ao Mercosul.

De acordo com o esquema de avaliação, esta adequação faz parte 
dos efeitos da integração enquanto tal porque ela deixa de ser uma 
política externa para se consolidar como uma lógica interméstica 
que articula as duas esferas – a nacional e a internacional. Nesse 

Regionalismo_na_America_do_Sul__(MIOLO)__Graf_v1.indd   169 27/01/2016   17:34:50



170  KARINA LILIA PASQUARIELLO MARIANO

sentido, a questão da democratização do processo de integração ga-
nha importância.

O estabelecimento de espaços de participação direta para repre-
sentantes da sociedade civil permitiu, no caso do Mercosul, a am-
pliação da agenda de negociações e a articulação transnacional destes 
atores no sentido de influenciar o processo decisório na integração. 
A participação de atores sociais no processo de negociação é um 
pressuposto fundamental no esquema, pois sem ela não é possível a 
passagem da cooperação para a integração. Mais do que isto, sem a 
democratização torna-se difícil ampliar e aprofundar a relação entre 
os países porque: limita a capacidade dos governos de aumentar e 
consolidar o apoio na sociedade para essa política, e de dinamizar 
essa integração.

Esta análise considera que a integração regional, como qualquer 
política adotada por um governo, é resultante de uma disputa in-
terna de interesses – o que chamou-se neste trabalho de formação 
da preferência nacional. Os grupos domésticos, no entanto, apoiam 
uma determinada política à medida em que esta atende aos seus ob-
jetivos ou pode gerar benefícios futuros.

No caso específico de uma integração regional essa relação Esta-
do/sociedade incorpora novos elementos: de um lado, as ações dos 
outros governos que podem representar interesses divergentes; e de 
outro, a influência de relações transnacionais entre os atores sociais. 
Esses aspectos foram apontados como centrais para o terceiro con-
junto de indicadores do esquema de avaliação, referente à evolução 
do processo.

Nesse caso considera-se como aspectos importantes a considera-
ção dos fluxos de transações comerciais; a atenção dada pela mídia 
à integração; as opiniões e percepções das elites sobre o assunto; as 
controvérsias e seus mecanismos de solução; a adequação da estrutu-
ra institucional para atender às demandas decorrentes da integração; 
as decisões produzidas no âmbito da integração e como os atores se 
articulam no plano regional.

A exceção dos fluxos comerciais, os demais indicadores foram ao 
menos implicitamente tratados no quarto capítulo. A discussão nele 
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contida ressaltou que o avanço da integração regional implicaria nu-
ma discussão sobre os limites da proposta de integração, levando em 
consideração que a persistência de um dicotomia entre Integração 
Máxima e Mínima produziria uma desfuncionalidade à integração.

Aceitando como premissa básica que a integração resulta de uma 
intensificação no relacionamento entre Estados amparada no apoio 
de grupos organizados que buscam se articular no plano transnacio-
nal como forma de fortalecer sua capacidade de pressão e influência 
sobre os respectivos governos. Essas articulações, contudo, podem 
gerar novos objetivos ou até mesmo novas identidades. De qualquer 
forma, influenciam os interesses dos grupos domésticos e alteram a 
formulação de preferência política. Portanto, tornam-se elementos 
importantes no processo decisório dos países.

Os atores nacionais reconhecem sua incapacidade de influir 
nas decisões a partir de uma atuação estritamente nacional. Esta é 
a razão que o esquema apresentado encontra para que esses grupos 
organizados da sociedade civil pressionem por mecanismo de parti-
cipação direta nas negociações da integração e por uma perspectiva 
de Integração Máxima. Ou seja, pela institucionalização de espaços 
nos quais suas demandas possam ser articuladas transnacionalmente 
e que suas pressões influenciem diretamente o processo decisório 
envolvendo esses outros governos.

A democratização da integração dentro desta lógica, é pensada 
no sentido de permitir que os atores sociais organizados tanto nacio-
nalmente como regionalmente, pressionem diretamente os governos 
de todos os países envolvidos na integração.

Esta forma de oposição no Mercosul foi se atenuando aos poucos, 
à medida que os atores foram sendo incorporados nas negociações 
e passaram a incorporar no seu cotidiano o processo de integração. 
Embora existam grupos descontentes com a integração do Cone Sul, 
as expectativas dos grupos sociais organizados são em sua maioria 
positivas em relação a esse processo. Isto significa que mesmo que 
existam custos neste momento, há uma percepção de que o processo 
tende a avançar no sentido de permitir não só a compensação dessas 
perdas, mas a geração de novos benefícios no futuro.
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Quando se fala em custos e benefícios não penso exclusivamente 
nos aspectos econômicos. Esses conceitos envolvem também ele-
mentos políticos e sociais. Observando os grupos de interesse que 
participam das instâncias do Mercosul, nota-se que muitos deles pos-
suem uma pauta de reivindicações voltada para questões de melhoria 
na qualidade de vida das populações e nas relações entre Estado e so-
ciedade. A integração regional passa a ser um novo instrumento dessa 
relação, que permitiria aos Estados atender a essas novas demandas e 
pressões por meio da cooperação internacional.

A institucionalização do Parlamento do Mercosul foi apresenta-
da pelos governos como uma contribuição para o aprofundamento 
da integração e para sua democratização, porque pressupunha-se 
que essa instância implicaria no estabelecimento de mecanismos de 
controle e transparência sobre o processo decisório e na divulgação 
do processo para as sociedades envolvidas.

De acordo com os indicadores do esquema, isso demonstraria um 
avanço importante no processo no sentido de ampliar e aprofundar a 
integração. No entanto, esbarra-se no quarto conjunto de indicado-
res que avaliariam em que medida o processo é bem sucedido e como 
afeta os sistemas pré-existentes.

Neste caso, o trabalho buscou esses indícios analisando a ex-
periência do Parlasul, levando em consideração o fato de que esta 
instituição iniciou efetivamente suas atividades em meados de 2007 
e que os aspectos mais inovadores dessa proposta – a representação 
proporcional e a realização de eleições diretas para seus integrantes – 
ainda não foram implementados, não seria possível estabelecer a ex-
tensão exata da mudança e impacto dessa instituição no processo de 
integração do Cone Sul, ainda assim a reflexão sobre essa experiência 
contribuiu para o debate deste trabalho.

A justificativa para isso é que esse órgão do Mercosul permitiu 
verificar quase todos os indicadores elencados pelo esquema para 
avaliar a potencialidade de avanço e consolidação do processo de 
integração: os atores envolvidos diretamente na estrutura institu-
cional; os mecanismos criados na estrutura governamental nacional 
para incorporar as decisões tomadas no plano regional; as iniciativas 
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de interação transnacional entre os grupos de interesse nacionais, 
as elites e lideranças políticas; a incorporação legal das decisões 
considerando se aquelas que foram aprovadas e ratificadas eram as 
relevantes.

O único indicador não contemplado diretamente pela análise do 
Parlasul foi o das alterações que ocorreram na papel e na situação dos 
Estados-membros no plano internacional depois que o processo de 
integração foi iniciado. Neste caso, as notícias veiculadas pela mídia 
permitem afirmar, por exemplo, que ao longo das últimas décadas o 
Brasil conseguiu fortalecer seu papel de liderança regional e aumen-
tar sua importância no cenário mundial ao ser considerado como 
uma potência emergente.

Voltando à escolha do Parlasul para a verificação dos demais 
indicadores, ela justificou-se também pelo pressuposto presente nas 
teorias neofuncionais, construtivistas e de governança supranacional 
de que uma instância parlamentar no âmbito da integração auxilia 
a sua democratização, ao estabelecer mecanismos de controle e 
transparência sobre o processo decisório, normalmente concentrado 
nas mãos dos governos, porque estimularia o seu enraizamento no 
cotidiano das sociedades envolvidas.

Além disso, a mudança ocorrida na representação parlamentar 
(de uma comissão consultiva para uma instância com maior legi-
timidade por possuir uma representação diretamente eleita) era 
em si um indicativo de uma postura favorável para impulsionar o 
aprofundamento do processo. Mas a mera institucionalização seria 
suficiente para isso?

A suposição desta análise é que a constituição do Parlamento 
do Mercosul contribuiria com o aprofundamento no processo de 
integração somente na medida em que conseguisse de fato superar 
as limitações vivenciadas pela Comissão Parlamentar Conjunta 
(CPC), garantindo maior governança ao processo. A superação das 
deficiências da Comissão seria um passo importante na construção 
de uma instância representativa e democrática no âmbito da integra-
ção regional do Mercosul, tal como pretendido pelo Parlasul, e na 
consolidação do processo como um todo.
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A determinação da extensão dessas mudanças promovidas pelo 
Parlasul implica na verificação de alguns aspectos: fluxo de infor-
mação, oportunidades de negociação, regras e procedimentos, e 
expectativas dos atores. A escolha destas variáveis condiz com os 
pressupostos do esquema de avaliação e do institucionalismo que 
aponta as instituições como instrumentos de redução de custos nas 
negociações e de catalisadoras da cooperação. Para tal elas devem: 
facilitar a troca de informação entre os participantes e aumentar o 
conhecimento mútuo; propiciar a reiteração das negociações (ou 
rodadas do jogo), permitindo um aprendizado ao longo do tempo; 
estabelecer consensualmente e previamente as normas que regu-
lamentarão e condicionarão as ações; e finalmente, influenciar o 
comportamento dos jogadores.

Fluxo de informações e negociações reiteradas

A divulgação de informações no caso tanto da CPCM como 
do Parlasul deve ser considerada sob três aspectos: a circulação de 
informações interna entre os integrantes das delegações parlamen-
tares nacionais; a intra-Mercosul, entre essas instâncias e os demais 
órgãos do bloco; e extra-Mercosul, ou seja, entre as representações e 
os seus respectivos congressos nacionais.

Dos três níveis comunicacionais, sem dúvida o que mais avançou 
foi o primeiro. A criação de uma representação parlamentar no Mer-
cosul permitiu uma aproximação e reconhecimento mútuo que não 
existia anteriormente de forma tão ampla. Antes da criação do bloco 
existiam contatos entre alguns parlamentares dos quatro países, mas 
isto se dava muito mais por aspectos particulares (relações pessoais 
motivadas por interesses privados) do que um real intercâmbio de 
informações.

A institucionalização da Comissão Parlamentar Conjunta do 
Mercosul evidenciou o desconhecimento entre os integrantes das 
delegações sobre seus parceiros. Essa constatação criava um des-
conforto que na visão dos membros da CPC só poderia ser superada 
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com a promoção de estudos comparativos que permitissem suprir 
essa lacuna de conhecimento.

Apesar disso, não houve de fato um esforço em estabelecer uma 
maior aproximação entre os parlamentares e estes ainda hoje apre-
sentam dificuldade no estabelecimento de um intercâmbio entre os 
parlamentares da região, de forma a superar a situação marcada pelas 
relações pessoais, estabelecendo as condições para no futuro criar 
famílias políticas regionais.1

No nível político não vejo um processo de alianças ou confluên-
cias regionais, nem vejo no curto prazo. Há uma tentativa absolu-
tamente voluntarista e burocrática em alguns dos documentos do 
Mercosul e no próprio Tratado, que prevê a existência do Parlamen-
to, por exemplo. No nível dos setores empresariais, isso funciona, 
embora custe a funcionar bem. Isto, porque todos os partidos po-
líticos têm uma visão totalmente nacionalista, e a opinião pública 
ainda em nossos países, para o bem ou para o mal, também é muito 
nacionalista. (Ricaldoni, 1997)2

Embora não tenha sido possível estabelecer uma articulação 
maior entre os parlamentares, o convívio estimulado pelo Mercosul – a 
partir das reuniões regulares – permitiu que os parlamentares conhe-
cessem melhor seus interlocutores: entendessem como se articulam 
e comportam, quais são suas práticas cotidianas e, principalmente, 
as suas motivações e interesses.

Isso foi importante no momento de estabelecimento do Parlasul, 
como veremos adiante na discussão sobre regras e procedimentos, 
mas também em todo o processo de amadurecimento da ideia de 
sua criação. Na segunda metade da década de 1990 estava em pauta 
nas negociações do Mercosul um forte debate sobre o projeto de 

 1 Os representantes de partidos de esquerda tentaram promover um bloco dentro 
do Parlasul, mas essa iniciativa não se concretizou.

 2 Tradução livre.
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integração que se traduzia nas expressões Mercosul Máximo e Mer-
cosul Mínimo.

Novamente, os conceitos refletiam a disputa dos grupos aponta-
dos neste trabalho: os defensores de um aprofundamento da integra-
ção baseado na construção de instituições com mais autonomia e os 
aliados da ideia de consolidação do bloco a partir do fortalecimento 
das relações comerciais e das interações econômicas.

Durante sua XIV reunião (realizada em Montevidéu entre os 
dias 6 e 8 de dezembro de 1999) a CPC aprovou duas disposições 
que demonstram claramente a defesa da estratégia de uma Mercosul 
Máximo. Em sua Disposição n. 013/99 estabeleceu a realização de re-
uniões bimestrais para discussão e negociação dos interesses comuns 
que afetam a integração, com o intuito de elaborar propostas para 
solucioná-las e intercambiar informações. Enquanto a Disposição n. 
014/99 propunha o início de estudos com o objetivo de estabelecer 
uma agenda para a institucionalização do Parlamento do Mercosul.

A primeira disposição estabelecia uma relação mais constante, 
garantindo a maior aproximação e a troca constante de informações, 
em um esforço para dar efetividade às várias tentativas de criar 
mecanismos eficazes de cooperação entre os partidos políticos e os 
Congressos. A defesa de uma maior aproximação entre os partidos 
políticos e os parlamentares da região do Cone Sul foi reiterada, mas 
não se chegou, até o momento pelo menos, a nenhum avanço real 
nessas distintas iniciativas.

A construção desse Mercosul Máximo exigiria um envolvimento 
crescente das sociedades e a atuação efetiva dos parlamentares no 
debate interno da integração. Ou seja, seria preciso criar canais efi-
cientes de interação e cooperação entre partidos políticos e Congres-
sos visando a formulação de um projeto comum para a integração 
regional.

Mas os próprios Congressos Nacionais apresentavam resis-
tências em relação à atuação da CPC, especialmente no referente 
à criação de um Parlamento do Mercosul, porque havia dúvidas 
sobre quais seriam suas atribuições e como seria a sua relação com 
os Legislativos Nacionais. Neste último ponto o problema era bem 
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especifico: um Parlamento regional seria subordinado ou não aos 
Congressos?

Passada mais de uma década desse debate essas dúvidas ainda 
não foram completamente sanadas, embora o Parlamento do Mer-
cosul já seja uma realidade. A solução encontrada para possibilitar 
a institucionalização do Parlasul foi estabelecer uma instância par-
lamentar regional subordinada aos Congressos Nacionais, uma vez 
que suas deliberações devem ser ratificadas pelos respectivos legis-
lativos, mas não houve um amplo debate sobre o significado dessa 
institucionalização.

Nos casos intra e extra-Mercosul permanecem ainda dificulda-
des relevantes no fluxo de informação. Como o Mercosul não é tema 
central na agenda política e social brasileira, e muito menos um tema 
eleitoral, ele não é objeto de disputa de poder e de discussão aprofun-
dada nas instâncias parlamentares.

Até 1996 havia um total desconhecimento da CPC dentro do 
Congresso brasileiro. Hoje reconhece-se o papel da Comissão 
Parlamentar Mista do Mercosul como uma instância legítima de 
representação e discussão da integração, mas os legisladores em sua 
grande maioria continuam ignorando o que está sendo negociado 
pelo bloco.

Portanto, há uma lógica no desinteresse dos parlamentares e na 
sua concentração na agenda nacional. O problema, contudo, é que 
o Mercosul foge desta divisão de atribuições. Por um lado, é um 
assunto de política externa elaborada e coordenada pelo Ministério 
das Relações Exteriores, mas, ao mesmo tempo, seus efeitos estão di-
retamente ligados às questões nacionais. Com o aprofundamento da 
integração sente-se cada vez mais a sua influência no cotidiano das 
sociedades, exigindo posicionamentos claros de seus representantes.

No âmbito intra-Mercosul, por sua vez, a institucionalização do 
Parlasul representou uma melhora no fluxo de comunicação e nas 
oportunidades de interação dos parlamentares com os membros dos 
órgãos decisórios do bloco (GMC e CMC), ainda que eles conside-
rem sua atuação restrita pela falta de capacidade decisória. Ainda 
assim, algumas alterações apontam para potenciais melhoras.

Regionalismo_na_America_do_Sul__(MIOLO)__Graf_v1.indd   177 27/01/2016   17:34:51



178  KARINA LILIA PASQUARIELLO MARIANO

O Parlamento possui um compromisso real de conseguir imple-
mentar o Acordo Interinstitucional entre o Conselho do Mercado 
Comum e a Comissão Parlamentar Conjunta (assinado em outubro 
de 2003), pelo qual o Conselho se compromete a consultar a Comis-
são Parlamentar Conjunta sobre normas em negociação que requei-
ram trâmite legislativo para a sua incorporação aos ordenamentos 
jurídicos internos dos Estados Partes. Este acordo ainda não está em 
pleno vigor porque alguns países ainda não o ratificaram – o que não 
é o caso do Brasil.

No entanto, os integrantes do Parlasul acreditam que a partir do 
momento que a representação parlamentar regional seja toda eleita 
diretamente, o Acordo Interinstitucional representará uma função 
fundamental dos parlamentares, inclusive no seu diálogo com os 
Congressos Nacionais (Dr. Rosinha, 2011).

Esse mecanismo de consulta prévia do Parlasul nas negocia-
ções pode ser entendido como um mecanismo de decisão conjunta 
(KLOR, 2004), pelo qual o parlamento deveria avaliar as normas e 
elaborar pareceres (contrário, favorável ou proposição de alteração), 
que se acatados pelo CMC garantem à norma a preferência na trami-
tação dentro do Congresso de cada Estado-membro.

Outro aspecto positivo em relação à CPC foi o estabelecimento 
de um acompanhamento institucionalizado das ações do CMC. 
Ainda que seja limitado, esse acompanhamento permitiu um diá-
logo efetivo entre os membros do Parlasul e os representantes dos 
governos, e possibilita uma aproximação das agendas de negociação 
e discussão, enquanto na CPC os debates estavam centrados na 
maioria das vezes em questões trazidas pelos parlamentares a par-
tir de interesses nacionais negativamente afetados pela integração. 
Ressalto que esse tipo de discussão é fundamental no Mercosul, mas 
dificilmente encontrava ressonância nas decisões que estavam sendo 
tomadas porque não havia uma interação regular e formal entre essas 
instâncias.
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Regras e procedimentos

A discussão sobre regras e procedimentos poderia ser feita de 
várias maneiras, neste caso optou-se por apontar dois aspectos 
considerados fundamentais para verificar possíveis mudanças na 
representação parlamentar e implicações das mesmas, no tocante à 
democratização do processo de integração. A primeira se refere aos 
procedimentos de escolha dos representantes e a segunda às normas 
de decisão interna.

Em boa medida, o Parlamento do Mercosul herdou da CPC a 
função básica de agilização da normativa do Mercosul no âmbito na-
cional, estabelecendo um mecanismo institucional para regulamen-
tar o aspecto consultivo da instância parlamentar do Mercosul com a 
regulamentação do acordo interinstitucional. As grandes inovações 
introduzidas neste órgão, portanto, referem-se muito mais aos pro-
cedimentos e regras estabelecidos para desempenhar seu trabalho, 
do que às funções que efetivamente exerce.

O primeiro desafio era definir o tamanho desse parlamento re-
gional: qual seria o número máximo de representantes? A partir do 
consenso sobre um tamanho relativamente reduzido de representan-
tes, o segundo desafio enfrentado pelos parlamentares referiu-se ao 
imenso desequilíbrio populacional entre os países, impossibilitando 
a utilização de uma proporcionalidade pura. A decisão foi utilizar a 
regra da proporcionalidade atenuada.

Além da mudança na forma de escolha dos seus integrantes, o 
Parlasul também apresentou mudanças na organização dos traba-
lhos legislativos. A CPC se organizava em Subcomissões sem caráter 
estatutário permanente, funcionando como instrumentos ad hoc o 
que impedia a especialização dos parlamentares ou uma formação 
progressiva das suas aptidões. O Parlasul estabeleceu em seu Regi-
mento Interno dez comissões permanentes e permite em seu estatuto 
a criação de comissões especiais e comissões temporárias para a aná-
lise de algum tema pertinente.

As comissões e subcomissões são instâncias centrais na ati-
vidade parlamentar porque é no seu interior que se realiza a 
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instrumentalização dos estudos sobre temas específicos, os diálogos 
com a sociedade civil e a produção documental. No caso específico 
da produção documental da CPC, por exemplo, esta se manifestava 
aos outros órgãos do Mercosul por meio de recomendações e às ins-
tâncias da sociedade por meio de declarações.

A produção das recomendações buscava acompanhar os rumos 
do processo de integração sugerindo aos órgãos decisores do Merco-
sul ações específicas ou gerais que julgavam pertinentes. No entan-
to, essas se apresentaram sempre com um caráter genérico e amplo.

Dois motivos podem ser atribuídos a esse fato: não obrigatorie-
dade de consideração pelos órgãos decisores, e o próprio modo do 
processo decisório interno da CPC, por consenso. No primeiro caso, 
verifica-se a desmobilização dos parlamentares para produzirem 
estudos aprofundados já que não havia um mecanismo institucional 
que obrigasse a consideração da proposição feita pelos parlamentares; 
no segundo caso, a deliberação por consenso reduzia a possibilidade 
de discutir problemas específicos e/ou polêmicos, ou seja, a forma 
definida para o processo decisório desarticulava a capacidade de 
deliberação e tirava a função primordial do parlamentar que é o voto.

A produção documental que o Protocolo Constitutivo do Par-
lamento do Mercosul (PCPM) prevê é mais abrangente, ao estabe-
lecer um caráter propositivo por meio da elaboração de projetos de 
normas e anteprojetos de normas que serão encaminhados ao CMC. 
Ao mesmo tempo em que mantém a possibilidade de elaboração 
de Recomendações e Declarações a outros órgãos ou instâncias da 
sociedade.

Outra alteração refere-se ao processo decisório interno do Par-
lasul. Na CPC as decisões eram tomadas por consenso entre as 
delegações de todos os países, expressas por meio de votação (Artigo 
13), e obedeciam a seguinte tramitação: antes das reuniões, os temas 
a serem discutidos e votados eram distribuídos para quatro relatores 
(um de cada país), encarregados de emitir um parecer sobre eles no 
prazo de trinta dias. Em seguida, estes informes eram distribuídos 
para as delegações aproximadamente 15 dias antes da sessão de vo-
tação para que estas pudessem avaliá-los e tomar posições.
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No Parlamento do Mercosul a tramitação é semelhante ao que 
ocorre nos congressos nacionais: uma proposta de ato é encaminha-
da à Secretaria Parlamentar pelo menos 20 dias antes da sessão na 
qual será apresentada formalmente à Mesa Diretora que o encami-
nha à(s) Comissão(ões) correspondente(s) para análise, deliberação 
e elaboração de parecer que será apreciado pelo Plenário e votado.

Além da maior deliberação, houve uma mudança também nos 
tipos de atos. A CPC emitia apenas Recomendações que poderiam 
ou não ser consideradas pelo GMC. O Parlamento do Mercosul 
pode emitir pareceres, projetos de normas, anteprojetos de normas, 
declarações, recomendações, relatórios e disposições.

O Parlasul apresenta uma institucionalidade muito mais comple-
xa que a Comissão Parlamentar e muito mais próxima do esquema 
de atuação parlamentar presentes nos congressos. Essa formalização 
e normatização mais rigorosa não é garantia de um funcionamento 
mais eficiente dessa instância como órgão de representação e de 
democratização, mas teve um impacto importante sobre as expecta-
tivas dos atores, como veremos na próxima seção.

Expectativas

Tanto os neofuncionalistas como os institucionalistas assinalam a 
importância da mudança de expectativas nos participantes como um 
elemento central para o fortalecimento da integração e das institui-
ções, respectivamente. No Parlasul, a alteração nas expectativas se 
reflete nos dois casos: se os parlamentares assumem uma postura mais 
positiva em relação à sua participação no processo de integração, isso 
reforça a instituição e as pressões por maior intervenção nas decisões, 
o que por sua vez contribuiria para a maior democratização do bloco.

Não é possível afirmar que esse ciclo virtuoso esteja acontecendo, 
porque o parlamento regional não demonstrou até um momento 
uma superação real dos problemas apresentados pela sua antecesso-
ra, como desinteresse de seus membros, desconhecimento sobre sua 
atuação, falta de articulação e outros.
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Apesar disso, é possível sim reconhecer o crescimento de expec-
tativas positivas em relação a essa instituição que estão fortemente 
vinculadas à realização das eleições diretas. O estabelecimento dessa 
novidade normativa em relação à Comissão, embora não tenha ge-
rado ainda resultados práticos, mostra-se um elemento positivo na 
visão sobre o futuro da integração, especialmente no tocante à ação 
parlamentar.

Os parlamentares e assessores brasileiros entrevistados3 pela 
pesquisa apresentaram uma percepção positiva com as potenciali-
dades da implementação dessa norma, o mesmo é encontrado em 
documentos e declarações públicas feitos por integrantes do Parla-
sul. De modo geral, há um consenso de que a dedicação exclusiva 
do parlamentar impulsionará um novo posicionamento deste em 
relação à integração.

Mesmo aqueles que hoje participam ativamente das reuniões e 
negociações do Mercosul, reconhecem que sua atuação é compro-
metida pela agenda nacional. As questões e demandas internas são 
preponderantes e ocupam quase integralmente sua atenção, mesmo 
porque foram eleitos para responderem a esses assuntos e não para 
serem representantes no Parlasul. Há uma percepção clara que a de-
dicação às atividades referentes à integração é prejudicial para o seu 
desempenho eleitoral.

No entanto, reconhecem que haveria possibilidade de desenvol-
ver uma carreira política no âmbito do Mercosul porque o eleitorado 
estaria se tornando mais sensível a essa temática. Para viabilizar 
isso seria preciso campanhas de divulgação e conscientização sobre 
a integração, o que já está previsto no projeto de lei eleitoral para o 
Parlasul.

Mesmo o debate sobre quando realizar a primeira eleição e sob 
quais regras é um indicativo de que apesar do tema Mercosul ser 
secundário dentro dos Congressos, a classe política o identifica como 

 3 Deputados Dr. Rosinha; Renato Molling e Lelo Coimbra; Senadores Marisa 
Serrano e Pedro Simon; e assessores Sr. Antonio Ferreira Costa Filho e Maria 
Cláudia Drummond.
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um espaço válido de atuação e de visibilidade para a opinião pública, 
suficientemente interessante para estimular uma disputa política 
(ainda que bastante pontual).

A realização das eleições diretas também é vista como uma opor-
tunidade de aprofundar no interior dos partidos políticos a discussão 
sobre a integração e qual a visão deles sobre o assunto. A expectati-
va geral é que um parlamento diretamente eleito e com membros 
com dedicação exclusiva permitirá uma participação mais efetiva 
e eficiente dos parlamentares no Mercosul, estimulará um debate 
mais amplo nos quatro países sobre a integração, e impulsionará a 
formação de blocos ou famílias ideológicas no interior do Parlasul. 
Este último aspecto pode ser comprovado pelo próprio Regimento 
Interno do Mercosul que em seu terceiro capítulo regulamenta a 
forma como os Grupos Políticos podem se apresentar e organizar no 
interior do Parlasul, a partir de suas afinidades políticas.

Parlasul contribui para o Mercosul máximo?

Como ficou claro ao longo desta análise, a contribuição do Par-
lasul para o aprofundamento e a democratização do processo de 
integração do Mercosul está ainda no âmbito da potencialidade. Em 
muitos aspectos, superou ou avançou em relação às limitações e pro-
blemas apresentados pela Comissão Parlamentar Conjunta. Com o 
parlamento as relações tornaram-se mais regulares, as normas mais 
complexas e adequadas, e o escopo de atuação se ampliou.

Na prática, no entanto, a intervenção parlamentar permanece 
ainda bastante secundária, seja porque não há espaço efetivo para 
sua intervenção dentro do processo decisório do Mercosul, ou pelas 
pressões que a agenda nacional lhe impõe, limitando sua capacidade 
de maior envolvimento, relegando a questão da integração a um 
plano secundário.

O pressuposto deste trabalho era que uma instância parlamentar 
no âmbito da integração auxiliaria a sua democratização se conse-
guisse estabelecer mecanismos de controle e transparência sobre 
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o processo decisório, aproximando esse processo do cotidiano das 
sociedades envolvidas – atendendo ao terceiro e quarto grupo de in-
dicadores do esquema. Nesse sentido, a constituição do Parlamento 
do Mercosul contribuiria com o processo de integração se conse-
guisse superar as limitações vivenciadas pela Comissão Parlamentar 
Conjunta (CPCM), apontando para a construção de uma instância 
representativa e democrática no Mercosul.

Embora o Parlasul não cumpra com os pressupostos apontados 
para garantir a democratização da integração, apresentados acima, 
conseguiu efetivamente avançar em relação à sua antecessora e es-
tabelecer uma perspectiva de atuação futura bastante positiva entre 
seus integrantes.

À medida que os integrantes do Parlasul tivessem uma atuação 
mais efetiva e maior envolvimento na integração, as reivindicações 
por maior poder decisório tenderiam a se intensificar. A atual situação 
de total subordinação ao CMC seria questionada sob a justificativa 
inclusive de que a legitimidade outorgada pelas urnas demandaria 
destes parlamentares um novo papel ou status no Mercosul.

Considerando a postura apresentada pelos governos nos úl-
timos vinte anos de integração é possível prever que essa pressão 
parlamentar encontrará forte resistência por parte dos grupos go-
vernamentais que hoje centralizam o poder decisório no Mercosul 
e apoiam a concepção de uma Integração Mínima. A solução desse 
impasse é uma incógnita, mas teria reflexos interessantes para o pro-
cesso como um todo.

Se os parlamentares do Parlasul perdessem o embate, isso expli-
citaria quais são os reais limites do processo de integração e de seu 
aprofundamento. O intergovernamentalismo deixaria de ser uma 
questão de adequabilidade ao estágio da integração – como afirmam 
seus defensores – para se evidenciar como o centro de sua identida-
de, não permitindo às suas estruturas institucionais qualquer desejo 
por mais autonomia.

No caso de uma vitória dos membros do Parlasul são múltiplas 
as possibilidades de desdobramento, mas é provável que um novo 
impasse se imponha não mais com as esferas decisórias do Mercosul, 
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mas com os próprios Congressos nacionais. Um Parlasul com par-
ticipação efetiva no processo decisório significaria parlamentares 
com capacidade legislativa, porém as atuais regras pressupõem que 
as decisões tomadas no âmbito regional devem ser aprovadas pelos 
respectivos Parlamentos para entrar em vigor.

Para obter o apoio dos Congressos para a aprovação da insti-
tucionalização de um parlamento no Mercosul, os negociadores 
dessa proposta preocuparam-se em não criar atritos desnecessários 
naquele momento (Dr. Rosinha, 2009), deixando claro que não 
afetariam os âmbitos nacionais e manteriam em vigor a prática esta-
belecida ainda pela CPC e prevista no acordo institucional de que os 
parlamentos nacionais tramitariam no prazo máximo de 180 dias as 
normas previamente analisadas e aprovadas pelo Parlasul.4

O acordo institucional pressupõe que as decisões tomadas pelo 
CMC são analisadas pelos membros do Parlasul (indicados pelos 
Congressos) e que estes avaliam a sua legalidade perante as normas 
nacionais vigentes, acelerando os tradicionais procedimentos de 
análise dessas casas legislativas. Contudo, numa situação em que 
parlamentares legitimados pelo voto direto como representantes das 
sociedades no Mercosul, decidam e aprovem uma norma regional, 
qual a necessidade de submeter novamente essa decisão aos Parla-
mentos nacionais?

Alguns poderiam responder que isso seria necessário para garan-
tir a adequabilidade às constituições vigentes, mas existem hoje ins-
tâncias de consulta recíproca e troca de informações que de acordo 
com a sua regulamentação cumprem justamente com essa função, 
são as chamadas unidades de enlace dos respectivos Congressos.

Essas são apenas conjecturas pensadas a partir da ideia de que a 
implantação das eleições diretas representará uma mudança signi-
ficativa na integração. Mas os neo-institucionalistas são claros em 
apontar que as alterações são acompanhadas de resistências, porque 

 4 As normas que não tenham a aprovação prévia do Parlasul seguem a tramitação 
normal. Como apontei anteriormente no texto isso significa que o projeto pode 
ficar anos tramitando.
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é difícil abandonar padrões de ação rotinizados e sedimentados nos 
atores. Porém, a incorporação de uma nova regra pode gerar conse-
quências muito mais amplas do que as previstas por aqueles que a 
adotaram.

No caso europeu, as instituições regionais receberam autorida-
de dos governos para executar suas funções, desfrutando de uma 
autonomia parcial. Com o tempo passaram a utilizar parte desta 
autoridade para seus próprios propósitos, entre eles aumentar essa 
autonomia, gerando uma disputa entre os governos nacionais e as 
organizações comunitárias em torno dessas lacunas de controle dos 
primeiros sobre as segundas.

A expansão das atividades políticas e das decisões das instâncias 
comunitárias na integração europeia aumentou o número de atores 
envolvidos, provocando maior complexidade e, segundo Pierson 
(1998), uma sobrecarga que facilitou o aparecimento de consequên-
cias inesperadas e de falhas no controle dos Estados-membros sobre 
as instituições do bloco.

No caso do Mercosul, essa tensão não se verifica porque embora 
coexistam duas concepções sobre a integração regional, há uma pre-
ponderância clara da vertente pragmática que se traduziu num forte 
controle sobre as instituições do Mercosul e seu processo decisório. 
Não há garantias de que as novas regras definidas para a participação 
parlamentar não provocarão pressões por mudanças que podem al-
terar esse cenário e inclusive a agenda do bloco regional. Isto porque 
à medida que a integração avança no tempo tende a incorporar novos 
atores e a ter que lidar com os resultados de suas decisões, com seus 
efeitos colaterais imprevistos ou não-antecipados.

No caso do Mercosul, os governos apoiaram a criação do Parla-
sul, com integrantes escolhidos por meio de eleições diretas, acredi-
tando que estariam atendendo às demandas por democratização do 
processo de integração e maior aprofundamento institucional. Ao 
mesmo tempo, supunham que essas medidas não alterariam o prin-
cípio fundamental de todo o processo, a lógica intergovernamental.

Os desdobramentos da realização das eleições diretas perma-
nece uma incógnita. No curto prazo o seu principal impacto será 
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estabelecer uma representação com mandato exclusivo, mas que 
ainda enfrentará muitas dificuldades entre elas conseguir estabele-
cer uma rotina de trabalho própria que permita aos parlamentares 
influírem minimamente no processo decisório, intervindo em ques-
tões fundamentais.

Nesse sentido, o Parlasul hoje vive uma situação bastante seme-
lhante à da experiência das Câmaras Municipais em que os verea-
dores ocupam boa parte da pauta com moções de apoio; pesar por 
falecimento; aplauso; congratulações ou louvor. Essas manifestações 
fazem parte da atividade parlamentar, mas quando se tornam majo-
ritárias no trabalho legislativo indicam incapacidade de legislar e de 
propor medidas efetivas e de interesse real para a sociedade.

Hoje a pauta de discussão do Parlamento está marcada pela apre-
ciação do que é encaminhado pelo GMC e pelas questões trazidas 
pelos parlamentares que normalmente referem-se à questões de 
interesse meramente nacional, mas que buscam no âmbito regional 
apoio político para seus pleitos. A ação parlamentar gerou pouco (ou 
quase nenhum) impacto real na integração até o momento, embora 
haja consenso nos discursos sobre a necessidade do Parlasul sanar o 
déficit democrático presente no Mercosul.

A agenda de discussão ainda é bastante ampla, mas existem nela 
várias propostas importantes de harmonização de políticas, para 
aprimorar o relacionamento desta instituição com o restante da es-
trutura organizacional do Mercosul e com os Congressos nacionais, 
para o estabelecimento de uma estratégia de comunicação – princi-
palmente com a sociedade – e de cooperação com atores da sociedade 
civil, entre outros.

O Parlamento deve ter um papel fundamental para sair desta 
situação, utilizando seu funcionamento descentralizado (Comissões 
e Reuniões públicas e suas linhas interinstitucionais) para garantir 
um trânsito sistemático entre institucionalidade e sociedade, e ao 
mesmo tempo utilizar sua centralização política, a visão abarcativa 
da pluralidade de seus partidos políticos, e sua força institucio-
nal, para viabilizar e concretar um rico e denso conjunto de temas 
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pendentes, impulsionados desde as organizações da sociedade, não 
substituindo-as, senão abrindo-lhes caminhos. (Parlasul, 2007)

O mesmo tipo de preocupação vale no caso das iniciativas de coo-
peração com órgãos equivalentes de outros processos de integração 
regional – como os acordos de cooperação com o Parlamento Euro-
peu e o Parlandino –, ou a participação em instâncias multilaterais e 
regionais. No caso da Unasul, por exemplo, o Parlasul será a instância 
de representação parlamentar dos quatro países no Parlamento regio-
nal desse processo, tendo sido inclusive um dos negociadores do pro-
jeto para o estabelecimento de um espaço parlamentar sul-americano.

Outro fator que pode alterar o caráter atual do Parlasul é a cons-
trução de sua sede própria (hoje essa instituição fica abrigada na sede 
do Mercosul) e a conformação de uma burocracia com dedicação 
exclusiva.5 A percepção e expectativa dos parlamentares é que as 
eleições diretas permitirão uma maior independência da agenda 
e negociações do Parlasul em relação aos Congressos Nacionais, 
permitindo a essa instituição maior efetividade dentro do processo 
decisório regional.

Até agora não se percebe nos países integrantes nenhuma mobi-
lização parlamentar mais significativa, com a pretensão de estimular 
o debate sobre o Mercosul na sociedade, a não ser iniciativas pes-
soais bastante pontuais. Uma explicação é a falta de vontade política 
decorrente da ausência de uma percepção clara sobre os benefícios 
resultantes de uma medida como essa. Os parlamentares, em geral, 
não têm clareza sobre quais seriam os custos e as vantagens de se 
candidatarem para o Parlasul e trabalham com cenários imediatistas, 
voltados para interesses internos.

 5 Os funcionários e assessores do Parlasul provém dos parlamentos nacionais 
que cedem seus funcionários para auxiliar nos trabalhos da nova instituição. 
O problema é que muitas dessas indicações são apadrinhamentos políticos ou 
acomodação de aliados em cargos públicos que trazem para a esfera regional 
as disputas e interesses do âmbito nacional, prejudicando o funcionamento do 
parlamento e gerando tensões entre os parlamentares (Costa Filho, 2011; Dr. 
Rosinha, 2011; Simon, 2011; Drummond, 2011).
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Portanto, a questão da eleição direta para um parlamento regio-
nal pressupõe um amadurecimento do debate sobre a integração na 
esfera política, acompanhado por um processo de reflexão em rela-
ção ao papel a ser desempenhado por essa instituição no âmbito da 
integração, avaliando as consequências de suas atuais atribuições de 
despachante das normativas do Mercosul (decididas por terceiros), 
de interlocutor da sociedade sem poder decisório e de controle precá-
rio sobre a execução dos planos de trabalho do CMC.

Ela também supõe uma discussão com a sociedade sobre o proje-
to de integração que se pretende implementar em médio e longo pra-
zo, indicando como este se incorpora ao projeto nacional mais amplo 
e nas estratégias de desenvolvimento para o país. Tudo isto implica 
a existência de um debate intenso nas instâncias políticas nacionais 
sobre os limites do Mercosul, o que não se verifica.

Esta análise trabalhou com a suposição de que uma transição da 
perspectiva de Integração Mínima para a Máxima implicaria numa 
maior institucionalização. Isto porque as instituições permitiriam 
que a interação ganhe uma dinâmica que independa da vontade po-
lítica dos governos e de seus interesses de curto prazo.

O Mercosul certamente ainda não atingiu esse patamar. Con-
tudo, a análise demonstrou que este apresenta possibilidade de 
caminhar nesse sentido. Isto significa que esse processo de integra-
ção poderia aos pouco deslocar-se dentro de um contínuo, do polo 
estritamente intergovernamental em direção a um horizonte mais 
próximo de uma Integração Máxima.

Esse movimento dependeria de duas circunstâncias: um con-
senso em relação a qual deveria ser o papel da integração para esses 
países e sobre os mecanismos institucionais a serem elaborados 
para isso. É importante esclarecer que não há um juízo de valor em 
relação às posições de Integração Mínima e Máxima, considerando-
-se que uma seja boa ou melhor que a outra. O problema reside na 
indefinição clara do que se deseja.

O Mercosul pode perfeitamente manter-se intergovernamental, 
com uma agenda restrita às questões comerciais. Mas ao incorporar 
novas temáticas e estabelecer um discurso favorável à ampliação e 
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aprofundamento, os governos indicam uma disposição de caminhar 
no sentido de uma Integração Máxima, gerando expectativas nos 
atores envolvidos que acabam sendo frustradas e isso gera um efeito 
negativo em todo o processo.

Como afirma Etzioni (1965), a integração regional pode origi-
nar tanto uma aceleração, como a desaceleração. No primeiro caso, 
há um movimento positivo porque as mudanças provocadas pelo 
processo integracionista são incorporadas e impulsionam novas al-
terações que tornam os benefícios com a cooperação mais tangíveis, 
aumentando também o apoio da sociedade ao processo.

Esse movimento supõe que os problemas são razoavelmente 
equacionados para garantir que a expectativa predominante seja 
favorável ao processo, estimulando a participação e sustentação da 
integração, assim como a aceitação de sua ampliação e aprofunda-
mento seguindo a lógica neofuncional do spillover.

Por outro lado, quando adota-se comportamentos que tendem 
a suspender as mudanças introduzidas para permitir novos ajustes, 
seja porque os governos descumprem os acordos ou postergam seus 
compromissos, há uma tendência a aumentar as pressões por desu-
nificação, gerando uma desaceleração no processo de integração por-
que não há clareza quanto aos benefícios gerados por ele e, portanto, 
as expectativas tendem a ser mais pessimistas.

Esse é o problema com a indefinição no caso do Mercosul. Quan-
do os governos incorporam aspectos da percepção Máxima – como 
a institucionalização de um parlamento regional com integrantes 
eleitos diretamente – geram uma expectativa em torno da integração 
que não consegue se concretizar porque não condiz com a disposição 
real desses Estados. Assim, o movimento no sentido de aprofundar o 
processo, reverte-se num estímulo para a desaceleração.

Ao mesmo tempo, o forte intergovernamentalismo presente na 
perspectiva Mínima torna o processo integracionista refém das von-
tade políticas dos governos de ocasião e, portanto, mais suscetível às 
mudanças eventuais resultantes da alternância de poder e da sobre-
posição dos interesses domésticos às decisões do bloco, o que gera 
instabilidade no Mercosul.
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O equacionamento desses problemas envolve uma discussão 
sobre as instituições e como equilibrar uma eventual maior autono-
mia institucional sem gerar uma burocratização excessiva do bloco, 
encarecendo as negociações e engessando-as em estruturas nem 
sempre adequadas para a atual etapa de integração. A construção 
institucional deve pautar-se nos objetivos reais do processo e na 
disposição dos tomadores de decisão em aceitar perder autonomia. 
Com isso, as iniciativas no sentido de uma Integração Máxima 
tendem a não surtir os efeitos esperados, como no caso do Parlasul, 
porque tendem a se chocar com os limites institucionais impostos.

Até o momento, a continuidade da integração nas experiências 
promovidas na América do Sul é vista muito mais como consequên-
cia das vontades políticas dos governantes, do que resultado de pro-
cessos dinâmicos e auto-sustentados, numa lógica próxima à noção 
se spillover porque não há uma estrutura regional capaz de sustentá-
-los independentemente das posições dos governos nacionais.

A vontade política estimula a aceleração do processo somente 
quando sustentada por uma disposição em aceitar a mudança. Não 
há no Mercosul e nem nas demais experiências integracionistas de-
senvolvidas na América do Sul, um posicionamento governamental 
favorável ao fortalecimento de instâncias regionais em detrimento da 
autonomia nacional.
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