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Apêndice: globAlizAção regionAlismo 
e As teoriAs de integrAção regionAl

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o sistema 
internacional vivenciou duas ondas integracionistas. A primeira 
iniciada na Europa nos anos 1950, a partir da aproximação entre 
França e Alemanha com a criação da Comunidade do Carvão e do 
Aço que evoluiu para o que hoje conhecemos como União Europeia. 
Esta experiência foi no seu início bem sucedida para a promoção da 
reconstrução econômica de seus integrantes, assim como para a pro-
moção do desenvolvimento desses países. Isto estimulou tentativas 
integracionistas em outras partes do mundo, entre elas a América 
Latina. De modo geral, durante os anos 1970 todas estas experiên-
cias de integração entraram em crise e muitos desses processos de in-
tegração passaram por um período de estagnação ou desapareceram.

Nos anos 1980, as estratégias integracionistas ganharam nova-
mente força e iniciou-se a segunda onda de integração com o sur-
gimento de processos de cooperação em todos os continentes. No 
entanto, esta segunda onda possui características e especificidades 
que a distinguem da anterior e que influenciaram marcadamente os 
rumos que essas experiências de integração tomariam.

Basicamente, as diferenças entre essas duas ondas integracionis-
tas são três: o contexto internacional, suas motivações e seus objeti-
vos. Na década de 1960 os processos de integração regional foram 

Regionalismo_na_America_do_Sul__(MIOLO)__Graf_v1.indd   205 27/01/2016   17:34:52



206  KARINA LILIA PASQUARIELLO MARIANO

marcados pelo otimismo em relação à sua capacidade de promover a 
integração econômica regional e como instrumentos de controle de 
conflitos. Este segundo elemento era fundamental no caso europeu 
onde as tensões da Guerra Fria estavam fortemente presentes. A 
percepção gerada por esses processos era de que poderiam amenizar 
essas tensões e pacificar as relações entre os Estados, pelo menos no 
Ocidente.

Alguns estudos de integração regional desse período apontaram 
que o aumento do volume e da variedade dos intercâmbios entre os 
Estados poderia aumentar e expandir a frequência da cooperação, 
possibilitando a emergência do que Kant imaginou que levaria à paz 
perpétua. Ou seja, a paz seria resultante da interação entre democra-
cias, nas quais os conflitos são solucionados pacificamente porque os 
interesses comerciais e as pressões populares limitariam a possibili-
dade de guerra (Schmitter, 1989).

Em base a essa percepção as principais análises sobre cooperação 
e integração nesse período basearam-se em dois pressupostos funda-
mentais: democracia e institucionalização. Sem estes dois elementos 
seria quase impossível o avanço do processo integracionista.

A democracia era a base para a cooperação entre os Estados, pois 
estas análises reproduziam a lógica kantiana. No entanto, o conceito 
de democracia utilizado pelos autores neofuncionalistas é mais limi-
tado que o utilizado atualmente pelos cientistas políticos. Estes au-
tores pensavam a democracia como um mecanismo de legitimidade 
para as políticas governamentais (o que ainda persiste) que deveria 
basear-se na livre associação, em eleições competitivas e numa de-
mocracia de massas (ibidem). Portanto, não havia uma preocupação 
com participação direta, como hoje ocorre.

O segundo pilar dessas análises estava na construção de insti-
tuições cuja função seria ordenar esse relacionamento interestatal, 
definindo as regras, deveres e benefícios para seus participantes. 
Além disso, essas instituições seriam benéficas porque diminuiriam 
os nacionalismos e possibilitariam a emergência de identidades co-
letivas regionais. Para tal, essas instituições deveriam ter um caráter 
supranacional.
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Embora fundamentais para estas análises, estes pressupostos não 
eram verificáveis nos processos de integração da década de 1960, 
como o Pacto Andino e a própria Comunidade Econômica Euro-
peia, questionando a própria validade dessas suposições, pois os 
processos integracionistas avançavam sem eles. Ao mesmo tempo, 
estes elementos não foram suficientes para impulsionar novamente 
a integração europeia ao final dos anos 1960, quando essa primeira 
onda integracionista entrou em crise por causa de retomada das lógi-
cas protecionistas e nacionalistas.

Essa incapacidade de elaborar mecanismos de análise para expli-
car os processos de integração tal como se desenvolviam na prática, 
levou a um desinteresse entre os teóricos das relações internacionais 
por estes fenômenos. Esta situação só se alterou em meados dos anos 
1980, quando ficou evidente uma nova onda de regionalização no 
sistema mundial, inclusive com a revitalização do processo integra-
cionista na Europa.

O regionalismo que surge a partir dessa segunda onda gerou duas 
percepções básicas entre os teóricos das relações internacionais:

- as otimistas que entendiam este fenômeno como um reflexo ou 
uma característica da ordem internacional do pós-guerra fria;

- e as visões pessimistas que supunham que da mesma forma 
como ocorreu na década de 1960, esses processos seriam li-
mitados quanto ao seu escopo e duração (Fawcett, 2000).

Até o momento, a realidade demonstra que, em geral, a primeira 
perspectiva mostrou-se mais acertada, pois independentemente das 
crises que possam existir em alguns desses processos de integração, 
como no caso do Mercosul, permanece o consenso entre os governos 
latino-americanos de que ainda a melhor forma de inserção no siste-
ma internacional é por meio de blocos regionais.

Assim sendo, os processos de integração desta segunda onda 
não mais vislumbram construir uma nova ordem internacional, mas 
adequar-se a vigente, tornando-se um desdobramento natural desse 
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ordenamento internacional e um elemento necessário para um me-
lhor desempenho dos países dentro desse sistema.

Um elemento que chama a atenção é o fato de que, em geral, o 
discurso governamental de defesa destas estratégias integracionistas 
baseia-se numa visão identificada com a coesão regional. Tanto o 
Mercosul como o Pacto Andino, por exemplo, colocam como uma 
finalidade a aproximação dos Estados como forma de estabelecer 
uma identidade comum perante o resto do mundo. E mais do que 
isso defendem a cooperação e integração como o instrumento eficaz 
para a promoção do seu desenvolvimento.

Rubens Barbosa afirma que existem duas fases na postura 
brasileira frente ao processo de integração: a romântica (fins dos 
anos 1950 até meados dos 1980) e a pragmática (de 1985 até nossos 
dias). O primeiro período é baseado no voluntarismo, recheado de 
declarações retóricas de intenções e impulsionado quase exclusiva-
mente pela burocracia governamental que muitas vezes não levou 
em conta em suas decisões as circunstâncias internas de cada país, 
e nem as externas. Enquanto negociavam a integração “[...] a quase 
totalidade dos países nesse período, tentava implementar políticas 
de desenvolvimento baseadas no mercado interno e caracterizava-
-se por incipiente abertura das economias para o mercado mundial” 
(1992, p.3).

Na fase pragmática podemos resumir os interesses brasileiros 
em três pontos principais: consolidar o programa de estabilidade 
econômica, promover a abertura comercial e atrair investimentos 
externos. Todos os governos a partir de 1990 estiveram preocupados 
primordialmente com essas questões e a agenda do Mercosul foi 
marcada por elas.

Não se pode pensar na evolução do Mercosul sem levar em con-
sideração o papel e o peso dessas questões nas negociações. De 1991 
até o final de 1994, os esforços dos negociadores concentraram-se 
nos aspectos econômicos e comerciais, deixando de lado temas que 
haviam sido relevantes durante as negociações do Pice, como a coo-
peração tecnológica, a formação de joint-ventures, o desenvolvimen-
to de uma política industrial conjunta, etc.
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As questões de cunho social e político também foram postas 
em segundo plano, pouco avançando a ideia de democratização da 
integração (com a criação de um eventual Parlamento regional) e 
de promoção de melhorias na qualidade e condições de vida das 
populações. De fato, este período foi marcado por um agravamento 
dos problemas sociais. Podemos dizer, portanto, que manteve-se no 
plano regional as prioridades identificadas nas estratégias governa-
mentais nacionais.

Este trabalho discorda dessa visão de Rubens Barbosa porque 
considera que ambas as visões estão presentes e coexistem, embora 
a perspectiva pragmática prepondere sobre a experiência do Merco-
sul. O que Barbosa chama de românticos é identificado aqui como 
o grupo favorável à construção de um Mercosul Máximo, inspirado 
no modelo europeu e no resgate das ideias de Simón Bolívar para a 
América Latina.

No século XIX, Simón Bolívar defendeu a ideia de que o fortale-
cimento político no sistema internacional das ex-colônias espanho-
las dependeria de uma articulação entre as novas nações como forma 
de impedir avanços imperialistas, inclusive por parte do Brasil. Essa 
ideia foi retomada sucessivamente ao longo do tempo, sempre que 
governos latino-americanos dispunham-se a aproximar-se de seus 
vizinhos, sem levar a resultados concretos até o final do século XX.

Do outro lado, temos os defensores do Mercosul Mínimo que 
consideram a integração regional um mecanismo de adaptação às 
necessidades do sistema internacional globalizado e que, portanto, 
precisa ser enxuto institucionalmente e ater-se aos seus objetivos 
básicos. Este grupo é influenciado pela lógica nacionalista e pelos 
pressupostos liberais de que os problemas são solucionados a partir 
da intensificação do mercado.

A emergência do novo regionalismo na América Latina incor-
porou o ideário político-econômico predominante do período – o 
neoliberalismo – mas, ao mesmo tempo, justificou-se nessa ideia 
de destino comum dos países da América do Sul e de irmandade, 
fundamentada basicamente no compartilhamento de problemas e 
fragilidades. Dentro desta perspectiva, a percepção dos governos 
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foi pragmática em relação à integração: esta serviria como um instru-
mento mitigador de suas incapacidades. Nas palavras de Iglesias: “La 
integración no es un fin en sí mismo, sino un instrumento de respaldo de 
una estrategia de crecimiento y desarrollo económicos” (2001, p.136).

A integração econômica foi o principal instrumento utilizado 
pelos países sul-americanos em direção à globalização, especialmen-
te no caso de Brasil e Argentina. Nesse sentido, até o fim dos anos 
1990, essa foi a interpretação feita pela Argentina com relação ao 
Mercosul, principalmente no que se refere à sua política econômica, 
industrial e comercial, e acabou servindo de modelo para o bloco 
(Bernal-Meza, 2000).

Neste caso, independentemente do momento e do interesse mo-
tivacional que impulsionou o processo de integração, podemos afir-
mar que seu objetivo parece constante ao longo do tempo: superar a 
sua condição de país periférico no sistema internacional e de adequar 
o Estado à nova realidade gerada pela globalização.

A integração regional a partir dos anos 1980 tornou-se parte de 
uma política estratégica muito mais ampla, voltada para a promoção 
do desenvolvimento, dentro de uma nova concepção, na qual este 
não se restringe apenas aos aspectos econômicos, mas também aos 
sociais, aos políticos, aos ambientais e tecnológicos.

Desta forma, a integração regional tem um lado que até o mo-
mento foi negligenciado que refere-se à sua importância política e 
estratégica, e não apenas comercial. Sem dúvida, o Mercosul está 
sendo um elemento importante para o fortalecimento da posição 
argentina e brasileira nos fóruns internacionais, tendo sido pensado 
no início como algo mais amplo voltado para a promoção do desen-
volvimento da região, onde a cooperação seria uma estratégia de 
superação das limitações individuais. Portanto, a integração regional 
é entendida aqui como um processo complexo, que vai além de uma 
estratégia de redução tarifária entre nações e de um mecanismo de 
inserção comercial num mundo globalizado.

Como afirmei anteriormente, o objetivo deste trabalho é estabe-
lecer um esquema analítico para identificar em que medida a evo-
lução da integração atende efetivamente a esse projeto estratégico 
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mais amplo que a motiva. Essa avaliação da integração neste caso 
não pode ser medida a partir dos índices comerciais, pois eles 
referem-se a um aspecto do processo, mas a partir das alterações 
que esse processo integracionista gerou nas estruturas e comporta-
mentos nacionais.

A formulação de um esquema de avaliação se ampara em concei-
tos e pressupostos elaborados por várias teorias de relações interna-
cionais, com destaque para as concepções integracionistas, fazendo 
uma importante ressalva: as teorias de relações internacionais que 
analisam os processos de integração são formuladas predominante-
mente utilizando como base a experiência europeia, analisando os 
demais casos a partir de conceitos e supostos pré-definidos.

Alguns autores que trabalham com esses modelos ressaltam a 
dificuldade de utilizá-los para o caso de países como o Brasil, cuja 
realidade interna e externa é bem diferente da europeia. Assim 
sendo, a formulação do esquema de avaliação da integração buscou 
contemplar essa especificidade latino-americana.

Antes de entrar na discussão sobre o esquema elaborado é pre-
ciso compreender a origem e conteúdo de seus pressupostos. Um 
primeiro passo nesse sentido, portanto, é retomar a discussão sobre 
as teorias de integração regional, seus supostos e limites.

Normalmente as teorias de relações internacionais são separa-
das em dois grupos amplos: os realistas e os idealistas ou utópicos. 
Essa mesma distinção pode ser encontrada nas teorias e modelos de 
análise utilizados para entender os processos de integração regional. 
Ambas correntes teóricas buscam dar resposta para a questão central 
neste caso: quais são e como atuam as forças que contribuem para o 
surgimento de uma integração entre comunidades políticas?

Os idealistas sustentam que os valores e os comportamentos po-
líticos possuem uma origem universal valendo para todos, em qual-
quer lugar e momento. As normas ou padrões por eles analisados, 
seriam determinados naturalmente e não historicamente. A política, 
para esta perspectiva, estaria fundamentada nestas normas e seria 
uma função da ética. Ou seja, os padrões morais universais são a base 
para avaliar o comportamento estatal.
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Por outro lado, temos a perspectiva realista. Para esta aborda-
gem, a base para o comportamento político está dentro da própria 
comunidade. Assim sendo, os valores políticos ou os padrões nor-
mativos são elaborados e definidos ao longo do tempo. São histori-
camente construídos de acordo com as circunstâncias.

Para os realistas, os comportamentos políticos derivam de uma 
situação particular. Portanto, a ação política deve ser julgada por 
aquilo que é seu objetivo básico (que neste caso seria a segurança 
nacional, e que no limite é a própria sobrevivência do Estado) e não 
por valores universais. Os princípios morais universais não podem 
ser aplicados para essas situações específicas.

Essa diferença de percepção define o ponto de partida para as 
análises teóricas. Para os idealistas, a integração regional é entendia 
como o resultado de padrões ou normas inerentes ao universo (que 
poderíamos chamar de naturais). Por outro lado, os realistas consi-
deram a integração como o resultado de uma comunidade política.

No primeiro caso, as teorias sobre integração regional aceitam 
o pressuposto de Kant sobre a possibilidade de estabelecer, em um 
sistema fundamentado no estado de natureza, algum arranjo insti-
tucional promotor da paz ou do consenso. Estas análises partem do 
pressuposto de que a cooperação entre Estados tende a minimizar o 
risco de conflito. Nesse sentido, todo processo de integração regional 
é, em princípio, um tipo de cooperação entre Estados visando regu-
lamentar ou ordenar o contexto internacional. É uma estratégia para 
melhorar a capacidade individual para lidar com problemas que iso-
ladamente não conseguiriam ou enfrentariam maiores dificuldades.

Há uma visão de que os Estados democráticos tendem a desen-
volver no plano internacional mecanismos para normatizar suas re-
lações e minimizar a possibilidade de solução dos conflitos por meio 
da guerra. Há por trás desta análise uma percepção evolucionista de 
uma tendência a criar organismos internacionais multilaterais que 
adquiririam ao longo do tempo maior poder decisório sobre os Esta-
dos (seriam supranacionais).

Um dos desdobramentos da perspectiva idealista é o enfoque 
que analisa a ação do Estado na esfera internacional como resultado 

Regionalismo_na_America_do_Sul__(MIOLO)__Graf_v1.indd   212 27/01/2016   17:34:52



REGIONALISMO NA AMÉRICA DO SUL  213

da ação interna, onde diversos grupos e atores interagem e disputam 
entre si o poder para definir ou influenciar a política externa estatal, 
assim como seus interesses e objetivos. É um entendimento oposto 
à ideia desenvolvida pelo paradigma Estado-cêntrico para a qual os 
Estados são os atores, por excelência, da política internacional.

Na ótica realista pensa-se o Estado como um ator único com in-
teresses definidos e, de certo modo, constantes. Os diferentes atores 
e interesses presentes no campo nacional tendem a perder impor-
tância nessa perspectiva. Essa perspectiva teórica – também conhe-
cida como o paradigma Estado-cêntrico –, coloca os Estados como 
atores centrais da política mundial, fazendo uma divisão entre a alta 
política (questões de defesa, conflitos, política externa,...) e a baixa 
política (questões econômicas, sociais,...). As questões da alta polí-
tica são hierarquicamente mais importantes e assim, a baixa política 
é posta em segundo plano em suas análises. Os Estados Nacionais 
são vistos como atores racionais que operam num ambiente interna-
cional anárquico caracterizado pela luta em torno do poder. Isso faz 
do conflito o aspecto dominante deste paradigma (Keohane, 1986).

O principal formulador destes traços representativos do enfoque 
Estado-cêntrico nas relações internacionais foi Hans Morgenthau, 
em sua obra Politics Among Nations (1958), e é tido por muitos au-
tores como o pai do realismo político. O paradigma Estado-cêntrico 
é conhecido como o modelo clássico das relações internacionais, ou 
ainda como modelo do Estado como ator racional.

O Estado é um agente racional que possui fins e objetivos (se-
gurança nacional, interesses nacionais etc.) adequados às opções ou 
cursos de ação possíveis. As consequências destas opções tomadas 
são avaliadas tendo em conta os custos e benefícios para o alcance de 
um objetivo. A escolha racional orienta a ação do Estado em busca 
da maximização dos valores com vistas à realização dos objetivos 
(Allison, 1988).

Pensar a integração regional sob esta ótica é possível, mas esbarra 
no nível de aprofundamento do processo. Esta perspectiva preserva 
a integridade do conceito de Estado Nacional. Portanto, a integração 
só pode ser pensada como uma alternativa possível num sistema 
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mundial incerto, desde que não crie estruturas supranacionais ou 
implique em cessão de parcela da soberania. É entendida como uma 
opção temporária do Estado em face às suas dificuldades de inserção 
internacional, dentro de uma visão mais estática das relações inter-
nacionais, não entendendo o Estado e a própria integração enquanto 
fenômenos em processo de transformação.

Em geral, ambas as perspectivas concordam que os atuais pro-
cessos de integração regional são movimentos de aproximação vo-
luntária nas esferas política e econômica, entre dois ou mais Estados 
previamente independentes, que passam a cooperar pela necessida-
de de estender sua autoridade sobre áreas chaves da política nacional 
a um nível supranacional, o que não significa criar estruturas supra-
nacionais, mas sim tratar dos problemas de forma supranacional ou 
intergovernamental.

Essas teorias contribuem para pensar a integração regional, po-
rém apresentam dificuldade para analisar esse processo em países 
periféricos, como no caso da América Latina, cuja estrutura econô-
mica e governamental é bem diferente das realidades que essas abor-
dagens supõem. As teorias de cooperação e de integração econômica 
são, em geral, eurocêntricas e com forte viés economicista, pois os 
processos de integração regional invariavelmente são pensados co-
mo um instrumento promotor da inserção internacional – política e 
econômica – e do desenvolvimento regional.

Antes de iniciarmos o trabalho de revisão teórica, no entanto, é 
preciso fazer duas ressalvas: em primeiro lugar é importante consi-
derar que à exceção do neofuncionalismo, as demais teorias não fo-
ram elaboradas especificamente para os casos de integração regional 
e, portanto, são adaptações de teorias mais amplas; esta análise não 
pretende esgotar o amplo espectro de teorias que foram ou podem 
ser utilizadas para analisar os fenômenos de regionalização, optei 
neste trabalho por concentrar a atenção nas principais teorias de 
relações internacionais do campo da ciência política.
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Algumas teorias de integração

Funcionalismo

O Funcionalismo fornece a base para entender as teorias de in-
tegração e regionalismo. O principal autor desta corrente teórica é 
David Mitrany (1990; 1994). Este autor propôs um modelo funcio-
nalista pragmático que rompesse o elo tradicional entre autoridade 
e um território definido. A questão central para esse autor era como 
pensar em instrumentos para aproximar as nações de forma pacífica. 
A resposta seria por meio de processos de integração onde ocorreria 
uma transferência de soberania gradual, que permitiria aos poucos 
estabelecer a paz.

Functionalism ‘s primary focus is on the relationship between con-
crete tasks and practical problem-solving on the one hand, and the ter-
ritorial organization of political authority on the other. For Mitrany, 
the territorial structure of the nation-state system was badly adapted to 
meeting the challenges of the modern world, which often crossed natio-
nal frontiers in complex ways.” (Caporaso, 1998, p.344)

O conceito de autoridade passa a ligar-se a atividades baseadas 
em áreas onde existe consenso entre os participantes do processo de 
integração. Com isto, a soberania é delegada através das funções que 
são exercidas de forma compartilhada. Estas funções são executadas 
a partir de instituições internacionais, dirigidas por elites técnicas 
e nas quais os interesses de cada nação são aos poucos integrados 
(Mattli, 1999).

Para Mitrany, essas instituições internacionais seriam instru-
mentos mais apropriados para lidar com o aumento da complexi-
dade dos sistemas governamentais que levou a uma valorização das 
questões técnicas (não-políticas). Estes aspectos técnicos não pode-
riam ser tratados de forma política tradicional e exigiriam o envol-
vimento de especialistas altamente preparados no âmbito nacional 
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que estariam incumbidos de contribuir na esfera internacional para 
solucionar esses problemas técnicos.

O crescimento dos problemas técnicos que não podem ser 
solucionados no plano interno teria por função contribuir para a 
proliferação da colaboração internacional no campo técnico. A ideia 
de Mitrany é que se os Estados, por meio das instituições interna-
cionais, conseguissem separar esses problemas técnicos dos políti-
cos, deixando os primeiros a cargo dos especialistas, seria possível 
alcançar a integração internacional. Sua atenção estava centrada 
justamente em distinguir esses assuntos políticos dos problemas 
técnicos não-controversos que pudessem impulsionar esse processo 
de colaboração.

A partir dos bons resultados alcançados pelo desenvolvimento 
de uma colaboração em um campo técnico, poderia haver uma 
tendência a que esse tipo de experiência se espalhasse para outros 
campos técnicos. Esta é a noção central da doutrina da ramificação 
de Mitrany. A colaboração funcional num setor resultante de uma 
necessidade, pode gerar necessidade de colaboração funcional em 
outros setores.

Mitrany supõe que a atividade funcional poderia reorientar a 
ação internacional e contribuir para a paz mundial, porque o avanço 
da cooperação no plano técnico levaria à integração internacional 
que tenderia a promover uma unificação econômica que, por sua 
vez, poderia levar em última instância à unificação política.

Como alternativa ao conflito Mitrany sugere a criação gradual 
de uma rede transnacional de organizações econômicas e sociais, 
que seria acompanhada por uma redefinição dos padrões de com-
portamento dos Estados, inclusive com uma redefinição no plano 
domésticos das lealdades que permitiriam tornar as populações mais 
propensas ou receptivas à integração internacional.

O funcionalismo “assumia como premissa a separação entre as 
considerações de poder, que marca o universo da chamada ‘high 
politics’ na visão realista, e os interesses referentes ao bem-estar que 
configurariam o universo da ‘low politics’” (Vaz, 2000, p.15).
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Mitrany preocupou-se em estabelecer os processos pelos quais 
as comunidades políticas se integravam. Mas esta teoria apresenta 
alguns problemas:

- não é propriamente uma teoria de integração, mas um méto-
do normativo que busca determinar e descrever a forma de 
como deveria ser obtida a coexistência pacífica;

- não especifica de forma aprofundada as condições necessá-
rias para viabilizar esse processo de aproximação entre os 
Estados;

- finalmente, esta teoria não identifica quais são as razões que 
mobilizam os Estados a promoverem e participarem de um 
processo de integração.

Neofuncionalismo

A partir do modelo analítico elaborado por Mitrany, alguns teó-
ricos das relações internacionais pensaram novas perspectivas teó-
ricas para analisar o processo de integração europeu dentro do que 
se convencionou denominar de análises neofuncionais. Em geral, as 
teorias neofuncionalistas enfatizam o papel das elites políticas dos 
países que participam de um processo de integração, como atores 
fundamentais para apoiar ou se opor ao processo de integração.

Nesta seção apresento os principais autores neofuncionais – Karl 
W. Deutsch, Amitai Etzioni e Ernest B. Haas – que tornaram-se 
referências fundamentais nas teorias de integração regional e de 
relações internacionais. Esse teóricos usam a teoria sistêmica para 
desenvolver seus modelos de integração, nos quais enfatizam o efeito 
da integração em um setor sobre a habilidade das unidades partici-
pantes de conseguir integração em outros setores, ou seja, incorpo-
ram a doutrina da ramificação de Mitrany.
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Ernest B. Haas

A teoria neofuncional de Haas foi pensada para explicar proces-
sos de integração, principalmente o início da integração europeia. 
Para este autor, a integração é um processo no qual os atores políticos 
nacionais são persuadidos a transferir suas lealdades, expectativas 
e atividades políticas para um novo centro, cujas instituições têm 
ou demandam uma jurisdição que ultrapassa a dos Estados (Haas, 
1964).

Para Haas, a integração “significa o processo de transferência das 
expectativas excludentes de benefícios do Estado-nação para algu-
ma entidade maior” (ibidem, p.170). Isto ocorreria quando todos 
os tipos de atores “parassem de se identificar e aos seus benefícios 
futuros inteiramente com seus próprios governos nacionais e suas 
políticas” (ibidem). Nesse sentido, a integração é um processo que 
ocorre durante a passagem de um dado sistema internacional para 
um novo sistema cuja constituição se dará no futuro e, portanto, 
cujas características ainda não podem ser discernidas.

Haas (2004) identifica quatro motivações básicas de uma inte-
gração regional:

1) desejo de promover a segurança numa dada região, realizan-
do a defesa conjunta contra uma ameaça comum;

2) promover a cooperação para obter desenvolvimento econô-
mico e maximizar o bem-estar;

3) interesse de uma nação mais forte em querer controlar e diri-
gir as políticas de seus aliados menores, por meio de persua-
são, coerção ou ambos;

4) a vontade comum de constituir a unificação de comunidades 
nacionais numa entidade mais ampla.

Assim sendo, nem toda iniciativa de cooperação entre Estados 
resulta necessariamente em integração de mercado ou regionalismo. 
A integração ou a cooperação pode se concretizar, por exemplo, 
na criação de uma força armada unificada mais ampla, capaz de 
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deter um inimigo que isoladamente nenhum país teria capacidade 
de enfrentar. Esta era uma preocupação presente nos primórdios 
da União Europeia, pois os países da Europa Ocidental sentiam-se 
ameaçados pela União Soviética. Contudo, com o fim da Guerra 
Fria esse tipo de motivação (temor a um ataque militar) foi perdendo 
espaço para uma nova forma de ameaça: a competição econômica 
dentro de um mundo globalizado.

De acordo com a teoria neofuncional de Haas, os processos de 
integração são impulsionados a partir de um núcleo central – cha-
mado funcional –, este é formado pelos governos e as elites que dão 
início às negociações, por serem atores com capacidade e poder para 
assumir um compromisso desse tipo e fazer com que a sociedade o 
respeite. A capacidade decisória estaria concentrada nestes formula-
dores e tomadores de decisão.

Tendo como ponto de partida a iniciativa burocrático-estatal, o 
processo se esparramaria (spillover) para a sociedade, criando uma 
dinâmica de reações, demandas e respostas. O pressuposto contido 
no conceito de spillover1 é que a integração ao se aprofundar mobi-
liza grupos de interesse existentes na sociedade contra ou a favor do 
processo. A sociedade não se limita apenas a respeitar os acordos 
feitos entre os governos, buscando formas de melhor intervir e par-
ticipar das negociações. Esse interesse proporciona ao processo de 
integração uma dinâmica própria, tornando-o menos dependente da 
vontade política dos governos.

O conceito de spillover de Haas está baseado na doutrina da ra-
mificação de Mitrany e supõe a existência de um núcleo funcional 
com capacidade autônoma de provocar estímulos integracionistas, 
incorporando ao longo do tempo novos atores e setores relevantes 
(Hirst, 1991).

O núcleo funcional atrai apoio e amplia o processo ao passar 
para os políticos e as elites dominantes essa percepção positiva do 

 1 O termo spillover não possui uma tradução teórica específica; por isso, será sem-
pre usado em inglês; seu significado está ligado com a ideia de derramamento, 
de algo que se inicia num determinado ponto e transborda.
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regionalismo. A conversão de grupos anteriormente indiferentes ou 
hostis à integração para a posição de defensores resulta dos sucessos 
alcançados, que, por sua vez, reforçam o entusiasmo, apresentando 
maiores expectativas e novas demandas, fatores estes que são mobi-
lizadores do processo.2

Diante desse aumento de interesse nos grupos organizados, 
esta perspectiva da teoria neofuncionalista conclui que o spillover 
pressiona pela criação de uma burocracia voltada para administrar 
as questões referentes à integração, de preferência com caráter su-
pranacional, pois desta forma poderia aparar diferenças nacionais e 
entre os diversos grupos setoriais que se sentem ameaçados.

Soluções de cunho regional facilitariam a aplicação de políticas 
compensatórias, ao diluir os custos das mesmas no conjunto do blo-
co econômico, apesar de exigir maior capacidade de coordenação e 
cooperação entre os países. Ou seja, o spillover influencia a estrutura 
institucional ao explicitar sua incapacidade de atender às novas de-
mandas e realidades.

O spillover pode ocorrer de forma automática, se entendermos 
por automática algo que ocorre porque os atores participantes to-
mam determinadas decisões políticas para beneficiar coletivamente 
seu bem-estar econômico. A automaticidade não implica ausência 
de conflito, de dificuldades nas negociações e retrocesso temporários 
no processo, sugere apenas que estes elementos levarão a futuras 
decisões adaptativas. Ele engloba o princípio de que a participação 
numa associação ou num regionalismo contribui para a consolidação 
dos hábitos entre seus integrantes devido à reiteração das situações 
e envolve a ideia de generalização (ou de ramificação), na qual acor-
dos obtidos em um setor podem ser generalizados para acordos em 
setores similares.

No entanto, a ocorrência do spillover não está baseada no sucesso 
da cooperação em um setor, mas nas expectativas de ganhos e perdas 

 2 Este seria um movimento de realimentação, onde cada objetivo atingido im-
plica novas demandas que, por sua vez, produzem mais realizações, e assim 
por diante.
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dos principais grupos dentro da unidade que será integrada. Neste 
aspecto, Haas aceita a proposição funcionalista de que as lealdades 
políticas resultam da satisfação com o desempenho de funções im-
portantes de uma agência governamental, seja ela nacional ou regio-
nal (pertencente à estrutura da integração).

A cooperação permite uma acomodação entre as perspectivas 
e os interesses dos participantes. Para Haas (2004), os interesses 
presentes numa sociedade ou defendidos por um Estado não são 
permanentes, alterando-se ao longo do tempo e de acordo com as 
mudanças ocorridas no interior das elites e dos grupos organizados. 
Há, assim, uma amenização dos conflitos e uma limitação natural ao 
uso da força, porque as divergências podem se acomodar ao longo do 
tempo. Segundo este autor, as decisões ou opções dos atores variam 
de acordo com suas aspirações, mas também conforme o contexto no 
qual os indivíduos estão envolvidos.

Na sociedade existe uma multiplicidade de valores e interesses 
que não são necessariamente homogêneos ou aceitos por todos. 
O posicionamento e a opinião de um ator em face de um tema são 
determinados pelos grupos com os quais se identifica (e seus respec-
tivos valores) e pelos demais membros de seu grupo, especialmente 
as lideranças que funcionam como catalisadores de preferências já 
existentes (ibidem).

O papel do líder político ou das lideranças é muito importante no 
modelo de Haas porque de acordo com sua visão, para que a integra-
ção avance é preciso que exista um compromisso político comparti-
lhado entre as grandes elites e as lideranças governamentais, porque 
esse líder tem condições de impulsionar a integração ou de criar um 
movimento voltado para os interesses nacionais exclusivos.

Quando a integração está baseada em interesses pragmáticos, ou 
seja quando os líderes tem uma visão utilitária da integração, esta 
tende a ser um processo com limite definido: seu avanço é limitado 
porque não há um compromisso ideológico com o processo.

Isto significa que a racionalidade da ação é determinada por 
interesses materiais (o indivíduo opta ou age como um consumidor 
utilitarista, pensando obter o máximo benefício com o menor custo) 
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e por valores culturais, determinados pelos diferentes papéis que os 
indivíduos exercem no interior de uma sociedade e que nem sempre 
são coerentes entre si.

De modo geral, todos os grupos pertencentes a um país compar-
tilham os chamados valores nacionais intimamente ligados à cultura 
preponderante e presente na sociedade, considerada como o ele-
mento central da identidade dos indivíduos a ela pertencentes. Esta 
suposição é fundamental para a noção de Estado-nação, pois permite 
pensar o Estado como uma associação que pretende preservar a or-
dem para todos os grupos de interesse existentes em seu interior e 
cujas regras devem ser respeitadas por todos.

Para os Estados democráticos as regras são determinadas ou 
resguardadas por um grupo de políticos (normalmente o partido ou 
aliança partidária que venceu a eleição) que conta com o apoio de 
elites pertencentes a grupos de interesse. Ou seja, o governo atua 
conforme os interesses dos grupos que lhe dão sustentação, sem 
deixar de considerar o restante da sociedade. Para Haas (ibidem), 
as decisões políticas dos governos se originam do casamento desses 
múltiplos interesses.

Quando a integração tem como suporte uma visão positiva das 
lideranças e um compromisso destas com os princípios (ou valores) 
do regionalismo, o seu desenvolvimento leva a uma transferência 
gradual das lealdades dos grupos nacionais para um organismo 
internacional com importantes atribuições. Em outras palavras, as 
expectativas de ganhos e perdas dos atores passa a ter por referência 
o plano regional e não mais o nacional.

A maior interação entre as sociedades poderia influenciar as 
opiniões e percepções de seus cidadãos sobre sua realidade dentro 
do panorama nacional,3 ao mesmo tempo em que novos mitos, 
símbolos e valores seriam criados comunitariamente favorecendo a 

 3 Um dos efeitos das relações transnacionais é o aumento da sensibilidade entre as 
sociedades e, com isso, uma alteração no relacionamento entre os Estados. Essa 
ação sobre a sensibilidade das nações resulta na alteração dos comportamentos 
dos grupos domésticos constituintes de sua sociedade, que ao serem expostos 
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ação conjunta. Esses novos códigos valorativos de comportamento 
dariam legitimidade às mudanças sociais em andamento.

Haas aceita o pressuposto de que os diversos grupos organizados 
presentes numa sociedade possuem interesse diferenciado em rela-
ção às questões de política externa. Segundo Haas e Whiting (1956) 
pode-se classificar esses grupos em cinco categorias, de acordo com 
o grau ou intensidade de seu interesse e preocupação com essas 
questões:

a) grupos permanentemente e diretamente ligados às questões 
de política externa, como exportadores e importadores, re-
presentantes de organizações internacionais etc.;

b) grupos cuja principal função é a realização de demandas 
nacionais, mas que também devem estar atentos ao cenário 
externo porque em inúmeras ocasiões a consecução de seus 
objetivos depende de resultados em negociações externas 
(exemplo: centrais sindicais, associações comerciais, etc.);

c) grupos interessados apenas nos problemas gerais da formula-
ção de política externa, como é o caso das organizações cívicas 
e educacionais, etc.;

d) grupos geralmente preocupados apenas com as questões 
domésticas, mas que ocasionalmente se interessam por uma 
determinada questão de política externa;

e) e finalmente, grupos que somente se interessam por questões 
internacionais em momentos de crise e emergências. Este 
grupo engloba a maior parte da população.

Este mesmo tipo de classificação ou estratificação social, no 
tocante ao interesse pela formulação da política externa de um país, 
pode ser encontrado no modelo elaborado por Gabriel Almond 
(1950) para explicar as influências existentes no processo de tomada 

ou entrarem em contato mais intenso com outras sociedades modificam suas 
formas de atuação e questionam coisas anteriormente aceitas e reconhecidas 
como válidas.
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de decisão na política externa dos Estados Unidos. Embora elabora-
do para outra realidade, seu modelo também expõe de forma clara os 
diferentes níveis de participação, interesse e influência presentes em 
uma sociedade em relação às relações internacionais.

A sua ideia básica desse modelo é a de um conjunto de círculos. 
Nele, o centro é formado pela liderança, representada pelos atores 
pertencentes à estrutura burocrática governamental que participam 
efetivamente das negociações e da tomada de decisões. Em torno 
desse círculo há um outro, formado pelas elites relacionadas ao te-
ma da política externa e que são formadoras de opinião. O círculo 
seguinte é constituído por um público interessado no assunto e 
que se mantém informado sobre ele, sendo a plateia das discussões 
promovidas pelas elites. Finalmente, o círculo externo contém o 
público geral, normalmente alheio às questões de política externa, a 
não ser nos momentos que estas ganham maior espaço nos meios de 
comunicação, como no caso de guerras e conflitos, ou quando suas 
consequências atingem a vida cotidiana do cidadão comum.

Ambas as classificações apontam para o fato de que a maioria da 
sociedade não se interessa pelos temas relativos à política externa, a 
não ser quando estes passam a ter implicações diretas em sua vida. 
Por esta razão, Haas considera que a integração internacional avan-
ça melhor quando voltada para o bem-estar, por meio de medidas 
elaboradas por especialistas conscientes das implicações políticas de 
suas funções. Neste ponto, este autor retoma o pressuposto de Mi-
trany sobre o papel da burocracia técnica como central para o avanço 
do processo.

A conclusão lógica da teoria funcionalista sobre o spillover é a da 
necessidade de criação de uma burocracia voltada para administrar 
as questões referentes à integração, de preferência com caráter su-
pranacional. Isto permitiria aparar diferenças nacionais e também 
entre os diversos grupos setoriais que se sentem ameaçados. Solu-
ções de cunho regional facilitariam a aplicação de políticas compen-
satórias, ao diluir os custos das mesmas, para o conjunto do bloco 
econômico, apesar de exigirem maior capacidade de coordenação e 
cooperação entre os países.
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O interesse de Haas (1963) pela questão da integração econômica 
reside na sua potencialidade de proporcionar conhecimentos sobre 
o processo de formação de comunidades no âmbito internacional. 
A verdadeira integração somente é possível quando o critério sub-
jetivo das expectativas de certas elites é satisfeito. Se as elites4 mais 
importantes da região têm suas expectativas convergindo com as 
demandas e os benefícios decorrentes da integração, surge uma mo-
bilização que movimenta e sustenta o processo. Os vínculos estreitos 
entre elites ou importantes organizações nacionais (como partidos 
políticos, sindicatos, associações profissionais, organizações reli-
giosas e outras instituições semelhantes) são essenciais para uma 
integração regional ampla.

A institucionalização criada pela Ceca possibilitou um relaciona-
mento estreito entre sindicatos, uniões industriais, partidos políticos 
e altos funcionários, dando maior impulso à Comunidade do Carvão 
e do Aço e permitiu o aprofundamento da relação entre os atores, 
graças à criação de um âmbito institucional para facilitar as nego-
ciações e promover o regionalismo (Haas, 1964). Por outro lado, se 
os setores-chave (do núcleo funcional especialmente) percebem ou 
acreditam que seus benefícios futuros com a integração serão me-
nores o processo tende a retroceder, podendo haver desintegração.

Outro importante pressuposto deste modelo neofuncional para 
o sucesso da integração é a democratização do sistema político. A 
existência da democracia permite aos diferentes grupos sociais a 
participação no processo de integração, possibilitando o seu apro-
fundamento e facilitando a sua propagação e manutenção. A demo-
cracia é essencial para a ocorrência do spillover, que é obtido quando 
os governos são capazes de garantir a continuidade dos ganhos para 
os segmentos beneficiados – porque estes dão sustentação e apoio 
à integração – e quando elaboram políticas compensatórias para os 
prejudicados, evitando sua mobilização e oposição que poderiam 
criar empecilhos, dificultando o andamento das negociações e limi-
tando o seu aprofundamento.

 4 Elites econômicas e políticas, principalmente.
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Os grupos participantes devem receber compensações, para 
equilibrar os possíveis efeitos deletérios resultantes da integração. 
Uma perspectiva futura de receber algo em troca do sacrifício 
presente estimula o apoio de grupos inicialmente desfavorecidos. 
Entretanto, esta situação somente pode se concretizar se houver um 
espaço institucional para a participação, por exemplo, do movimen-
to sindical.

Portanto, a integração econômica requer mais que remoção de 
barreiras administrativas e fiscais ao comércio, levando a uma politi-
zação do processo. “Integração pode ser concebida como envolvendo 
a politização gradual dos propósitos dos atores” (ibidem, p.107). Poli-
tização é a ampliação da agenda de negociação para temas desconside-
rados anteriormente ou considerados não-pertinentes, significando 
maior delegação de soberania para o centro decisório da integração.

Haas criticou Mitrany por não dar suficiente atenção ao elemen-
to poder, que para ele não está separado de bem-estar. Assim, as po-
líticas desenvolvidas no plano internacional podem maximizar tanto 
o poder como o bem-estar, e originar organizações cujos poderes 
e competências gradualmente aumentam em relação ao seu início. 
Nesta perspectiva as ações governamentais orientadas pelo poder 
podem transformar-se em ações voltadas para o bem-estar, porque 
os atores percebem que seus interesses são melhor atendidos quando 
se comprometem com uma organização mais ampla.

A integração voltada para benefícios restritos, pode ampliar-se 
e englobar outras questões não previstas em seu início. A passagem 
de uma integração mais restrita, como no caso da econômica, para a 
integração política passaria por três tipos de condições:

1) Variáveis Anteriores:
- tamanho e poder dos Estados que estão se integrando (o 

que importa é o peso relativo destes elementos no contex-
to funcional específico da integração).

- grau de transação entre os Estados antes da interação;
- grau e tipo de pluralismo prevalecente entre os membros 

(grau de democracia).
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- complementaridade mútua das elites nacionais, compar-
tilhamento de valores, interesses, ideologias e comporta-
mentos etc.;

2) Variáveis Contemporâneas à Negociação da Integração:
- diferenciar situações onde os partidos professam um for-

te comprometimento com uma eventual união política, e 
a situação mais comum quando eles o fazem;

- distinção ente o compreensivo e explícito acordo econô-
mico e um mais ambíguo encontro de ideias;

- institucionalização que pode ocorrer de duas formas: (1) 
integração embutida: baseada num cronograma sobre 
o grau e quantidade de desmantelamento das barreiras 
aos fatores de circulação; (2) integração automática: 
como decisão exige consultas e negociações com demais 
membros, acarretando a constituição de um corpo de 
burocratas regionais com poder para decidir ou nego-
ciar efetivamente políticas relevantes. Estes atuam em 
permanente colaboração com a burocracia dos governos 
nacionais e com os representantes de grupos de interesse 
burocratizados.

3) Variáveis Resultantes da Integração Econômica (compor-
tamentos que aparecem depois da integração; isto é o que o 
autor considera como o processo de aprendizagem):
- processo decisório: arranjo decisório que se desenvolve a 

partir da implementação da integração. Quando é supra-
nacional há compartilhamento de fins; quando baseado 
apenas na negociação diplomática restringe-se ao com-
partilhamento de interesses, mas sem muito acordo sobre 
os resultados;

- re-exame da média de transações entre os Estados-mem-
bros;

- adaptabilidade dos atores centrais governamentais e pri-
vados: sua verificação permite saber se desenvolveram 
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novos propósitos a partir da interação entre os partici-
pantes como resultado das dificuldades e desaponta-
mentos em relação aos objetivos iniciais. Se houve uma 
ultrapassagem dos limites iniciais ou um spillover para 
novos temas (saindo do econômico e tornando-se cres-
centemente político).

Todo processo de integração, segundo esta análise neofuncional, 
possui duas alternativas ou tendências institucionais no seu sistema 
decisório: a intergovernamental e a supranacional. A primeira

[...] se dá pela presença de instrumentos decisórios onde os Estados 
participantes atuam através de representantes, e onde não existem 
instituições comuns que possuam poderes acima dos Estados nacio-
nais. A burocracia administrativa é reduzida e a dinâmica do proces-
so gira em torno de um mínimo denominador comum.

No caso da organização supranacional, o relacionamento de 
interesses é mais amplo. Além dos representantes governamentais, 
incorpora-se ao processo outros atores relevantes das sociedades 
envolvidas e a dinâmica decisória tende a adquirir mais autonomia 
com relação aos Estados nacionais. A burocracia administrativa, 
neste caso, é ampliada e busca-se o incremento de um interesse co-
mum. (Mariano, 2000, p.37)

A supranacionalidade surgiria como consequência do aprofun-
damento da integração e do spillover. Sua existência representaria a 
irreversibilidade do processo e garantiria sua perpetuação. Quanto 
aos aspectos políticos, representa o momento em que a sociedade 
adquire um espaço efetivo de intervenção no processo decisório da 
integração, e que os governos já não controlam mais o andamento 
das negociações.

A participação não é suficiente para pressionar os governos a 
fornecer compensações aos grupos negativamente afetados. Eles 
próprios deveriam, segundo Haas, promover uma atuação conjunta 
baseada em uma lógica supranacional. Essa lógica possibilitaria 
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a formação de uma nova coalizão com interesses regionais, e não 
mais ligada às questões estritamente nacionais, pois haveria um 
novo centro de fidelidade. “Os negociadores governamentais e altos 
funcionários que operam à margem das pressões políticas e da res-
ponsabilidade democrática obtém uma simpatia mútua com mais 
facilidade do que os grupos respaldados pela massa” (1963, p.287).

Foi pensando nessas suposições que os neofuncionalistas cen-
traram suas atenções em suas análises sobre a integração na Europa. 
Acreditavam que o interesse gerado nos vários setores econômicos 
promoveria inevitavelmente o spillover até atingir o conjunto da so-
ciedade (inclusive aqueles grupos ou indivíduos não interessados em 
questões de política externa), criando instituições que consolidariam 
a integração e garantiriam a irreversibilidade do processo. A inte-
gração europeia não apresentou essa linearidade prevista, sendo per-
meada constantemente por momentos de retrocesso, acompanhados 
por negociações fundamentadas em barganhas intergovernamentais.

Essa inadequação gerou uma série de críticas ligadas principal-
mente a dois pontos:

1) ao seu determinismo, porque este modelo neofuncional 
entenderia os processos de integração como movimentos 
lineares e progressivos, passando necessariamente por deter-
minadas etapas;

2) à sua ênfase na questão do spillover na integração.

A autocrítica feita por Haas caminhou nesse mesmo sentido e 
apontou como os três principais problemas da teoria neofunciona-
lista a suposição que: um modelo institucional definido marcaria 
os resultados da integração; o processo teria uma única direção; e o 
incrementalismo seria a principal forma de tomada de decisão (Ma-
tlary, 1994).

Se esses supostos neofuncionais não se verificaram, parte de sua 
argumentação permaneceu válida para outras correntes teóricas, 
como o institucionalismo que também se refere à integração como 
um tipo de resposta política produzida pelos Estados modernos ao 
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crescimento da interdependência. Partindo desta constatação, o 
neofuncionalismo chega a três conclusões, igualmente incorporadas 
por outras teorias:

a) o estudo da integração regional deve estar vinculado à análise 
do processo de interdependência internacional (Haas, 1963), 
proposição retomada posteriormente por Keohane e Nye 
(1989) que teorizaram essa questão tentando explicar um 
mundo que estava, e ainda está, em mudança.

b) as explicações não podem fundamentar-se numa causa única, 
devendo contemplar uma série de fatores para, a partir deles, 
formular algum tipo de conclusão.

c) a integração requer explicações que considerem as diferentes 
formas de evolução deste processo, assim como os diversos 
tipos de institucionalização e resultados que podem ser 
produzidos.

Isto implica uma visão mais ampla da integração, formada por 
quatro dimensões básicas:

1) a amplitude geográfica compreendida por esse regime inter-
nacional, ou seja, o seu alcance físico;

2) a hierarquia dos temas dentro da agenda de negociação e de 
coordenação de políticas;

3) os tipos de instituições que realizam a tomada de decisão, a 
implementação e o fortalecimento do processo;

4) direcionamento e a magnitude dos ajustes políticos realizados 
nacionalmente por causa da integração. Este elemento ajuda 
a compreender e medir o modo como se realiza no plano 
interno a distribuição dos conflitos (entre os grupos afetados 
positiva e negativamente), e como são feitas as compensações 
e barganhas entre os próprios Estados.

Karl W. Deutsch

Karl W. Deutsch está preocupado em entender como são criadas 
as comunidades, tanto nacionais como internacionais, pois para este 
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autor ambos processos possuem importantes semelhanças entre si. 
Essas comunidades são populações unidas por fluxos de comunica-
ção e sistemas de transporte. Em outras palavras, os povos são gru-
pos de pessoas unidas por alguma habilidade para se comunicarem 
(de diversas formas) e que possuem hábitos complementares e de 
comunicação.

Deutsch utiliza em seu modelo neofuncional as teorias da comu-
nicação e dos sistemas. Sua preocupação é entender a relação entre 
a comunicação e a integração de comunidades políticas. Ele sugere 
que a integração política implica geralmente numa relação na qual 
está presente o sentimento de comunidade entre as pessoas dentro 
de uma mesma entidade política. Permanecem unidos por laços 
mútuos que dão ao grupo a sensação de identidade e consciência 
própria. A comunicação neste caso é o amálgama que permite essa 
identidade. Em outras palavras, as pessoas aprendem a se consi-
derar como membros de uma comunidade devido aos padrões de 
comunicação (Deutsch, 1953). Este pressuposto também é válido no 
modelo de Etzioni.

Para Deutsch, a essência da análise política nas relações interna-
cionais é reconhecer o comportamento intencional (voltado para a 
consecução de um fim) dos Estados e descobrir os fluxos de infor-
mação e os canais de comunicação específicos que existem dentro do 
sistema em que agem.

A teoria sistêmica fornece os conceitos básicos de seu modelo e o 
modo pelo qual este autor pensa as relações internacionais. Deutsch 
baseia sua análise na concepção de sistema de Talcott Parsons, na 
qual todo sistema social tem que cumprir com quatro funções bási-
cas (fundamentais) para se tornar permanente (Deutsch, 1982):

1) manutenção de padrões: padrões essenciais têm que ser re-
produzidos com certa frequência;

2) adaptação: ao ambiente, tornando-se capaz de obter seu sus-
tento e acompanhar suas modificações;

3) consecução de objetivos: condiciona o comportamento do sis-
tema, e vai além da manutenção dos padrões e da adaptação;
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4) integração: tarefa de compatibilizar as três tarefas anteriores, 
as expectativas e as motivações das pessoas com os papéis que 
cada uma deve desempenhar.

A integração regional não deixa de ser a criação de um novo 
sistema ou a transformação de um sistema anterior. Um sistema 
foi transformado quando há uma redistribuição de grande parte 
ou de uma parte muito importante dos recursos desse sistema, sur-
gindo um novo padrão estrutural e um novo conjunto padrões de 
comportamento.

Todo sistema avançado tende a criar novos objetivos ou alterar 
os existentes. Isso cria necessidade de recursos (materiais e huma-
nos), que são importantes para a sua capacidade de aprendizagem, 
que nada mais é do que o sistema aprender a se comportar e a reagir 
de forma diferente em relação ao seu ambiente. O sistema deve ter 
a capacidade de se adaptar a novas realidades. Se a transformação 
ocorre por iniciativa e com recursos do próprio sistema, é chamada 
de autotransformação. Esta é uma das funções básicas do sistema 
social mais desenvolvido e é a função mais importante no tocante à 
capacidade de sobrevivência do sistema.

O sistema se altera e adapta na medida em que se comunica com 
seu exterior e interior, ou conforme suas ações geram reações. Se-
gundo Deutsch, esse processo de realimentação do sistema funciona 
em ciclos: da ação ao eco, do eco à reação (uma nova ação).

Os governos usam esse processo de realimentação de informa-
ções sobre os resultados de suas ações, para se orientarem em sua 
trajetória em busca da consecução de seus objetivos. A realimenta-
ção pode ser (ibidem):

a) positiva: sempre aumenta a intensidade do comportamento 
anterior (reação que reforça e intensifica a ação inicial). Este 
processo tende a fugir ao controle dos atores políticos, que 
devem buscar desde o início os mecanismos para limitar e 
desacelerar essa realimentação para não perderem sua capaci-
dade de atender e responder às demandas.
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b) negativa: a reação não leva imediatamente a uma nova ação, 
isso somente ocorre se essa nova ação de fato aumentar a 
chance de atingir o objetivo.

Frente a estes supostos Deutsch se pergunta

como é que tantas nações diferentes, na medida em que surgem em 
cena ou saem de cena, podem conviver, num misto de independên-
cia e interdependência limitadas, em um mundo com o qual podem 
não estar de pleno acordo, mas que nenhuma delas pode individual-
mente controlar e do qual todas dependem, para ter paz, para ter 
liberdade, para ter felicidade e para sobreviver? (ibidem, p.21)

O fenômeno da interdependência é tanto interno como externo 
às nações, segundo esta perspectiva analítica. No plano doméstico 
é a interdependência que cria a necessidade de cooperação ou de 
comunicação entre os indivíduos ou grupos, e acaba propiciando a 
emergência do sentimento de comunidade. Desta forma, a interde-
pendência entre nações é menor do que a interdependência dentro 
das nações (Deutsch, 1957).

Assim sendo, só pode haver integração onde houver interdepen-
dência. Deutsch entende a integração como uma condição na qual 
um grupo de pessoas alcança um sentimento de comunidade dentro 
de um território, com instituições e práticas suficientemente fortes e 
difundidas de modo a garantir, por um longo período de tempo, ex-
pectativas nelas fundamentadas de que as mudanças e as resoluções 
dos conflitos dentro do sistema se darão de forma pacífica.

Todos os países são interdependentes, tanto do ponto de vista 
político quanto do ponto de vista estratégico. Nenhuma nação, por 
menor que seja, pode, em seu glorioso isolamento, ser dona de seu 
destino, de seu sangue e de sua riqueza; nenhuma nação, porém, por 
maior que seja, poderá obrigar todas as demais a lhe obedecerem ou 
convertê-las às suas próprias crenças. (Deutsch, 1982, p.11)
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Num sistema internacional integrado, que Deutsch chama de 
comunidade pluralista de segurança (pluralistic security community), 
os governos devem ser capazes de responder rapidamente, sem ape-
lar para o uso da violência, às ações e informações provenientes de 
outros governos. Desta modo, unidades-membros do processo de 
integração desistem de usar a guerra como um meio para resolver 
suas disputas.

Dentro desta perspectiva a integração não ocorre com o passar 
do tempo, mas quando de fato este processo está consolidado. Na 
concepção de Deutsch, o processo de integração não é linear por na-
tureza, pois as condições para sua sustentação não surgem ao mesmo 
tempo e nem possuem uma sequência definida.

Amitai Etzioni

Para este autor, a integração é uma condição, ocorrendo quando 
uma comunidade política possui o efetivo controle sobre o uso dos 
meios de violência. Essa comunidade possui um centro de tomada 
de decisão que aloca os recursos e recompensas dentro da comuni-
dade e constitui-se no foco dominante da identificação política para 
a grande maioria dos cidadãos (politicamente conscientes). Para que 
esta integração ocorra é preciso que exista interdependência entre as 
unidades participantes, sejam elas indivíduos ou Estados. Este autor 
denomina o processo de integração como unificação.

Etzioni considera a comunidade como um conjunto de laços 
sociais compartilhados ou como uma rede social. Esses laços portam 
um conjunto de valores sociais e morais compartilhados. Por sua 
vez, estes valores sustentados por uma comunidade não podem ser 
impostos de fora, mas surgem da interação entre os membros da 
própria comunidade.

Sua preocupação é com a dinâmica da unificação, que na esfera 
política é o processo pelo qual a integração política é atingida en-
quanto condição (Etzioni, 1965). A unificação aumenta e estreita 
os laços entre as unidades que formam o sistema e isso implica em 
quatro estágios:
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1) situação pré-unificação: há uma gradual expansão no escopo 
do sistema em termos de setores que são controlados pelo 
sistema mais do que pelas unidades;

2) processo de unificação enquanto um poder integrativo: é 
caracterizado pela presença de um poder integrador que pode 
ser coercivo (armas políticas ou militares), utilitário (fatores 
econômicos e capacidade técnicas e administrativas) ou de 
identidade (valores, símbolos, etc.). Esse poder é manipulado 
pelas elites de dentro do sistema. Presença de poder utilitário 
nas elites que iniciam e direcionam o processo é um fator po-
sitivo para o seu sucesso (parece abrir caminho para o poder 
de identidade e para um maior compromisso);

3) processo de unificação no qual há setores integrados: fluxo 
de bens, pessoas e comunicação entre as unidades do sistema 
mostra um crescimento de fato. Há uma internalização do 
processo;

4) situação final: só é atingida quando há um estancamento na 
sua evolução e uma expansão de seu escopo (cessa a expansão 
vertical da integração e aumenta a horizontal).

As elites do sistema em criação combinam capacidade decisória 
(existência de um centro de tomada de decisão) presente nas elites 
dos Estados-membros, com a habilidade de gerar compromissos, já 
que possuem um caráter representativo em relação aos seus países 
de origem. Etzioni conclui que a representação adequada é um pré-
-requisito para produzir respostas adequadas e que uma represen-
tação e comunicação vertical extensa (na qual há mais capacidade 
de resposta nos níveis intermediários) aumentam a possibilidade de 
unificação.

A integração tende a ter dois movimentos: aceleração e desacelera-
ção, que podem ser medidos pela incorporação ou não de mudanças. 
Desaceleração é a suspensão das mudanças introduzidas para permi-
tir novos ajustes e reduzir as pressões por desunificação. Aceleração é 
o aumento na velocidade das mudanças que tornam os benefícios com 
a unificação mais tangíveis e aumenta o apoio ao processo.
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A unificação em um setor tende a expandir-se (spills over) para 
outros setores. Os processos de unificação criariam novos subsiste-
mas dentro do sistema internacional. Esses subsistemas tenderiam a 
criar novas comunidades cada vez mais amplas (por meio a unifica-
ção entre subsistemas) até o ponto que chegariam a uma comunida-
de global.

Joseph S. Nye

Joseph S. Nye desenvolveu um modelo neofuncionalista baseado 
em dois grupos de conceitos: mecanismos processuais e potenciais 
integrativos. No primeiro grupo, este autor apresenta sete mecanis-
mos que são retirados das teorias neofuncionalistas (Nye, 1971):

1) Conceito de spillover: este mecanismo foi aplicado pelos 
neofuncionalistas para incluir qualquer sinal de aumento de 
cooperação. Para Nye, desequilíbrios criados pela interde-
pendência funcional ou pelas ligações de atribuições ineren-
tes podem forçar os atores políticos a redefinir seus objetivos 
comuns. O que não significa um aumento de integração, mas 
uma redefinição do processo.

2) Aumento nas transações: deveria acompanhar a integração 
de acordo com os pressupostos neofuncionais. Para Nye, não 
deve ser uma ampliação do escopo (do leque de atribuições e 
funções) da integração, mas a intensificação da capacidade da 
instituição central de lidar com determinadas atribuições.

3) Formação de coalizões: grupos importantes (elites) que sus-
tentam a integração tenderiam a criar essas coalizões e fortale-
cer o processo com isso (possibilitando o spillover). Para Nye, 
essas coalizões não são suficientes porque um efeito negativo 
sobre esses grupos pode levar a um retrocesso. Mais impor-
tante é a promoção de um apoio público mais amplo.

4) Socialização da elite: participação ativa no processo de inte-
gração leva a um aumento da socialização, mas pode afastá-
-los ou isolá-los dos centros decisórios nacionais.
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5) Formação de um grupo regional: autores como Haas des-
tacam o papel da formação de grupos transnacionais não-
-governamentais na consolidação do processo de integração. 
Para Nye, essas associações são débeis porque se baseiam em 
interesses difusos e amplos (que permitem a aproximação), 
enquanto os interesses específicos permanecem centrados no 
nível nacional.

6) Apelo ideológico ou de identidade: o estabelecimento de um 
sentimento de identidade representava uma força poderosa 
para sustentar a integração. O autor concorda com este pres-
suposto porque isso diminuiria a oposição de alguns grupos. 
Esses sentimentos devem ser acompanhados por expectativas 
positivas de ganhos.

7) Envolvimento de atores externos no processo: são entendidos 
como catalisadores dos processos de integração.

Diante destes mecanismos, este autor identifica quais são os 
potenciais integrativos, ou seja, quais são as reais condições integra-
tivas estimuladas pelos mecanismos processuais que teriam a capa-
cidade de influenciar a natureza do compromisso inicial e a evolução 
da integração (ibidem):

a) simetria ou igualdade econômica das unidades: o tamanho 
dos participantes (medido pelo total do PIB – Produto Inter-
no Bruto) é um elemento importante na integração, princi-
palmente entre países menos desenvolvidos.

b) elite que valoriza a complementaridade: maior interação 
entre as elites pode ajudar e estimular a integração, mas isso 
não ocorre necessariamente assim (maior interação no plano 
internacional pode não levar a uma atitude integrativa).

c) existência de pluralismo: quanto maior o pluralismo, melho-
res serão as condições de resposta da integração e de feedback 
dos mecanismos processuais.

d) capacidade dos Estados membros de se adaptarem e res-
ponderem: quanto maior a estabilidade doméstica e maior a 
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capacidade dos tomadores de decisão de responder às deman-
das dentro de suas unidades políticas, maior será sua possibi-
lidade de participar efetivamente no processo de integração.

Nye considera que quando os Estados conseguem atingir essas 
condições e estimular os mecanismos processuais, constituem pro-
cessos de integração que são identificados por quatro características 
básicas:

1) Politização: refere-se à forma como os problemas são solucio-
nados e os benefícios são distribuídos amplamente entre os 
participantes de modo a garantir a base de sustentação para o 
processo;

2) Redistribuição: na medida em que os processos de integração 
tendem a gerar desigualdades internas (na distribuição dos 
benefícios e dos impactos negativos), é fundamental estabe-
lecer os mecanismos que garantem o aumento do benefício 
para o bloco como um todo, compensando assim as perdas de 
algumas partes;

3) Redistribuição das alternativas: à medida que o processo de 
integração se amplia e aprofunda os tomadores de decisão 
passam a considerar as demais alternativas (ou seja, a desin-
tegração) como menos satisfatórias para os interesses e objeti-
vos dos Estados;

4) Externalização: os membros do processo de integração pas-
sam a sentir a necessidade (ou a identificar as vantagens) de 
apresentarem um comportamento comum frente a outros 
atores não-participantes desse processo.

Teoria da Interdependência Complexa

Os atuais processos de integração ocorrem em um contexto de 
crescente interdependência que estimula a cooperação entre os go-
vernos. A interdependência é um conceito típico ideal para explicar 
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as relações entre Estados como algo que ultrapassa as disputas ba-
seadas em questões de força e segurança. O poder permanece como 
um elemento importante e até central nesta análise, porém incorpora 
outras esferas – econômica, social, ambiental etc. – além da mera-
mente militar (Keohane; Nye, 2000).

“A interdependência refere-se a situações caracterizadas por 
efeitos recíprocos entre países ou entre atores em diferentes países” 
(ibidem, p.105), não abarcam necessariamente as relações entre os 
Estados como um todo, podendo concentrar-se em um aspecto. Es-
te, contudo, influencia a relação como um todo. Outra característica 
da noção de interdependência é seu aspecto restritivo; é um fenôme-
no localizado numa região ou na relação entre dois países, não tendo 
um efeito difuso tal como ocorre no caso da globalização, que tem 
impacto sobre todos os continentes.

Na teoria da interdependência (Keohane; Nye, 1989), as relações 
entre os Estados ocorrem de acordo com um conjunto de regras, 
normas e procedimentos que regulamentam seus comportamentos 
e controlam seus efeitos. Essa regulamentação constitui os regimes 
internacionais, entendidos tal como foram definidos por Krasner 
(1993).

Ademais, as alterações do sistema internacional exigiam novos 
requisitos para a competição internacional: maior dinamismo do 
mercado interno, articulação entre progresso técnico e recursos 
naturais, vinculação entre as estratégias de exportação e as políticas 
nacionais de industrialização, investimento em infraestrutura social, 
articulação entre os grupos sociais para obter apoio dos mesmos à 
manutenção de um regime politicamente democrático, assim como 
abertura de mercado e existência de forças de mercado. O novo 
contexto mundial também demandava maior competitividade de 
empresas, antes acostumadas com o protecionismo e aumentara as 
exigências de investimentos nas áreas de pesquisa e desenvolvimen-
to, necessários para acompanhar as inovações, acumular conheci-
mentos e melhorar a qualidade da mão-de-obra.

Essa nova realidade estava inserida em um sistema interdepen-
dente, limitando a capacidade dos governos de controlar e responder 
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isoladamente. A adoção de planos econômicos nacionais para en-
frentar de forma autônoma a nova conjuntura, era uma alternativa 
insatisfatória. Alguns países optaram por complementar seus planos 
de ajuste interno com políticas de cooperação internacional, como 
fizeram Argentina e Brasil.

Um ponto fundamental para entender essa reformulação das 
estratégias governamentais de intervenção internacional foi a mul-
tiplicação dos fenômenos de interdependência, com seus objetivos 
domésticos e externos, assim como os interesses governamentais 
interligados. A interdependência influencia os interesses nacionais, 
que passam a pressionar as esferas governamentais em busca de 
sua satisfação (Moravcsik, 1994). Ao mesmo tempo, restringe a 
capacidade governamental de controlar e responder aos eventos de 
seu interesse, pois muitas vezes estes resultam de políticas de outros 
Estados.

Uma vez que a autonomia dos Estados está parcialmente limi-
tada pelo fenômeno da interdependência, surge um dilema para os 
formuladores e tomadores de decisão: reafirmar a soberania estatal 
por meio de decisões unilaterais ou formar instituições multilaterais 
e a elas aderir.

Este novo tipo de relacionamento entre Estados limitaria a au-
tonomia política de cada um, mas não ameaçaria a sua soberania 
formal porque sua adesão a um ou mais acordos internacionais está 
inserida nas atribuições de uma nação soberana. Quando os gover-
nos assim o fazem, estão reduzindo sua própria liberdade de ação, 
tendo como contrapartida limitações similares por parte de seus 
parceiros. Ou seja, os governos criam um regionalismo ao aceitar a 
limitação de sua soberania operacional, para poder atingir resultados 
assegurados pela ação dos demais.

A restrição da autonomia é um ônus para os atores envolvidos em 
uma relação de interdependência. De acordo com o poder de cada um 
e a natureza da relação serão especificados os custos e os benefícios, 
assim como a sua distribuição. Do ponto de vista de Keohane e Nye 
(1989), as relações de interdependência sempre implicarão custos 
para os envolvidos, não sendo possível especificar se os benefícios 
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do relacionamento serão maiores do que seus custos; nada garante 
que as relações de interdependência signifiquem benefícios mútuos 
e equitativos, pois estes são desconhecidos a priori. Além disso, as 
relações de interdependência são geralmente assimétricas.

A interdependência assimétrica descreve a realidade das relações 
internacionais: os participantes sofrem com frequência limitações, 
mas devido à posse de instrumentos mais efetivos, à maior capaci-
dade de projetar poder e a um grau menor de vulnerabilidade, um 
Estado pode se colocar dentro do relacionamento de forma mais 
poderosa e repassar assimetricamente parte de seus custos para o(s) 
seu(s) parceiro(s).

Para melhor entender esse poder na interdependência é preciso 
diferenciar duas dimensões: sensibilidade e vulnerabilidade.5 Supo-
mos que todos os atores internacionais são sensíveis e vulneráveis 
aos fatores externos, porém a intensidade com que tais fatores ex-
ternos os atingem é bem diferenciada. Um ator pode ter pouca ou 
muita sensibilidade, ou vulnerabilidade, isso dependerá de algumas 
de suas características particulares.

A sensibilidade é diferente da vulnerabilidade, manifestando-se 
quando alguma alteração no panorama externo provoca reações in-
ternamente. A vulnerabilidade refere-se à capacidade (ou grau dela) 
de um ator arcar com os custos das mudanças necessárias para en-
frentar as alterações externas. Em termos de custos da dependência, 
a sensibilidade refere-se à obrigação de pagar o preço imposto pelos 
efeitos exteriores antes que sejam alteradas as políticas enquanto 
a vulnerabilidade está ligada à obrigação de um ator sofrer os cus-
tos impostos pelos eventos externos depois que as políticas foram 
alteradas.

 5 Os conceitos de vulnerabilidade e sensibilidade são mais aplicados aos Estados 
do que aos demais atores internacionais, devido às características de cada tipo 
de ator e às suas formas de participação dentro do sistema internacional. Existe 
hoje uma proliferação institucional que, no entanto, não corresponde a uma 
verdadeira transferência ou delegação de competência por parte dos Estados. 
Estes conservam ainda seus poderes de decisão e estão incessantemente buscan-
do a consolidação de suas influências.

Regionalismo_na_America_do_Sul__(MIOLO)__Graf_v1.indd   241 27/01/2016   17:34:55



242  KARINA LILIA PASQUARIELLO MARIANO

A vulnerabilidade é um elemento importante para entender a 
estrutura política do relacionamento interdependente. O ator com 
menor vulnerabilidade aos efeitos externos possui maior poder de 
barganha nas relações internacionais porque possui uma vantagem: 
qualquer alteração no seu relacionamento pode representar para ele 
custos menores que para os demais parceiros.

A expansão dos blocos econômicos é então um reflexo das pres-
sões provocadas pela assimetria de poder no plano internacional, 
aumentando os riscos econômicos e políticos dos países que perma-
necem fora dessa estrutura de blocos, solapando a possibilidade do 
país optar por permanecer independente. Isso fez com que Estados 
em desenvolvimento, geralmente pouco propensos a investir em 
instituições internacionais procurassem apoiá-las.

Os processos de integração regional criam sempre alguma forma 
de institucionalização para coordenar seu desenvolvimento. Mas há 
uma distinção entre instituição multilateral e processo de integração 
regional, pois embora o último seja uma instituição internacional 
multilateral, sua finalidade é bem diferente. Uma instituição mul-
tilateral é criada para viabilizar uma determinada finalidade – pro-
moção da paz, controle nas relações econômicas, etc. – garantindo 
previsibilidade nas relações entre nações para um determinado as-
pecto. Um processo de integração regional, no entanto, ultrapassa 
esse objetivo ao pressupor alterações nos Estados participantes, e 
não somente a cessão de soberania, mas a possibilidade de criação de 
um poder supranacional (Matlary, 1994).

Em resumo, a existência da interdependência afetou a política 
internacional e o comportamento das nações significando para este 
uma perda de seu status de ator dominante, e praticamente único, da 
política mundial; o poder estatal foi obscurecido pelo surgimento de 
novos atores internacionais, tais como as corporações multinacio-
nais, movimentos sociais transnacionais e organizações internacio-
nais. Todavia, apesar da existência destes, os Estados permanecem 
ainda como os únicos capazes de controlar e regular as relações 
transnacionais e interestatais.
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Teoria dos Regimes Internacionais

O conceito de regime internacional foi introduzido no debate 
das relações internacionais por John Ruggie (1975) que o definiu 
como sendo um conjunto de expectativas compartilhadas, regras e 
regulamentos, planos, entidades organizacionais e compromissos 
financeiros aceitos por um grupo de Estados. Dentro desta perspec-
tiva os regimes internacionais podem apresentar diferentes níveis de 
desenvolvimento institucional, ou seja, sua forma não é pré-definida 
e varia de acordo com a dinâmica da relação entre os Estados e do 
contexto histórico.

A função dos regimes internacionais no sistema mundial é en-
contrar soluções cooperativas para os problemas. O modo como 
estas soluções são obtidas variam de acordo com os arranjos institu-
cionais definidos em comum acordo pelos atores envolvidos, poden-
do ser tanto mecanismos formais como informais.

Segundo Krasner, os regimes internacionais são definidos como 
princípios, normas, regras e procedimentos de tomada de decisão 
em torno dos quais as expectativas dos atores convergem sobre um 
dado tema das relações internacionais (Krasner, 1993). Esta ideia de 
regime supõe alguma forma de regulação, um mínimo de aceitação 
por parte dos países e de obediência às regras acordadas por eles. É 
a suposição de que um grupo de atores teria capacidade para definir 
procedimentos, a partir de um consenso mínimo específico, onde 
a negociação faz parte de uma lógica cooperativa, cujo objetivo é a 
resolução de problemas.

Por trás do conceito de regime internacional está implícita a con-
cepção dos Estados como incapazes de resolver ou administrar certas 
questões de forma isolada, porque a solução estaria fora de seu alcance 
decisório – como no caso dos problemas ambientais, com origem fora 
do território nacional – ou porque o Estado não pode arcar sozinho 
com os custos da solução. A noção de regime implica no pressuposto 
da existência de interdependência entre os atores que o constituem.

Essa limitação na capacidade de solucionar autonomamente de-
terminados problemas é um forte estímulo para a cooperação entre 
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os países, como no caso do Mercosul cujos participantes optaram 
pela integração quando perceberam essa alternativa como uma 
saída possível para as dificuldades que enfrentavam no final dos 
anos 1980 em consequência da forte crise financeira do mercado 
internacional que provocou impactos negativos sobre a América 
Latina como um todo.

Para Oran R. Young os regimes internacionais são instituições 
sociais que governam os atos daqueles que estão interessados em 
lidar com uma determinada questão. Essas instituições represen-
tam um conjunto de regras e direitos que podem ser mais ou menos 
extensos ou articulados formalmente (Young, 1989). Por trás da 
definição deste conceito, está implícita na concepção de regimes 
internacionais deste autor (e de muitos outros) a preocupação em 
compreender o processo decisório criado pelos atores – neste caso os 
Estados – para lidar com determinadas questões.

A cooperação internacional, quando conduzida sob a forma de 
regime, está normalmente voltada para o atendimento de demanda 
que exige algum grau de coordenação e em torno da qual há con-
vergência ou mesmo grande compatibilidade de interesses entre os 
Estados. Reflete, ao mesmo tempo, a disposição destes de tomarem 
decisões conjuntamente e estabelece uma forma de organização coo-
perativa que supõe aquiescência e acatamento a fim de produzir ou 
evitar resultados em uma área temática. (Vaz, 2000, p.20).

Assim sendo a noção de regime engloba dois elementos: o es-
trutural e o processual. O primeiro refere-se às questões ligadas 
às razões que levam a criação de um regime internacional e que 
definem suas características. No caso dos elementos processuais, a 
preocupação centra-se no modo como as decisões são tomadas no 
interior do regime e no modo como esta estrutura institucional age e 
reage dentro do sistema internacional.

O modo como os regimes irão se estruturar depende da ori-
gem dos estímulos para o seu estabelecimento. Os regimes podem 
surgir a partir de interesses comuns, temores compartilhados, por 
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colaboração voluntária, ou ainda, pela imposição de um poder 
dominante. A exceção deste último caso, concordo com Young de 
que a formação dos regimes se dá por meio da negociação entre os 
Estados-participantes e fundamenta-se no consentimento.

Portanto, esta teoria está dentro de uma perspectiva que entende 
os regimes internacionais como produtos de interações humanas e 
como instituições marcadas pela convergência de expectativas dos 
atores que dela tomam parte. Os regimes são estruturas dinâmicas 
que assimilam ao longo do tempo as mudanças que ocorrem no seu 
meio, assim como as que se originam em seu interior, especialmente 
as alterações em relação aos fins e aos interesses dos atores.

Para Pierson (1998), a teoria dos regimes é uma teoria intergover-
namentalista que trata a integração como um regime internacional 
multifacetado. Sua análise enfatiza uma preocupação dos governos 
nacionais com a soberania e, portanto, as instituições são retratadas e 
entendidas como instrumentos que facilitam as grandes negociações 
entre os governos dos Estados-membros.

Institucionalismo

Geralmente as análises sobre o sistema internacional referem-se 
a este como representando uma situação de anarquia ou como um 
estado de natureza onde a guerra é um elemento constante ou, pelo 
menos, latente. Esta interpretação está sendo questionada pela teoria 
institucionalista no âmbito das relações internacionais que admite a 
descentralização do poder (portanto, uma anarquia), mas também 
verifica uma tendência institucionalizante.

A perspectiva institucionalista aborda os impactos causados pe-
las instituições externas sobre a ação estatal e as causas das possíveis 
mudanças nas primeiras. A presença de instituições internacionais 
no sistema político mundial influencia o comportamento dos go-
vernos (Keohane, 1989) e é central para analisar a cooperação entre 
Estados ao supor que os arranjos institucionais afetam e, às vezes, 
condicionam as ações governamentais por terem impacto sobre:
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b) os fluxos de informação e as oportunidades de negociação;
c) a habilidade dos governos de controlar o cumprimento dos 

compromissos, tanto de sua parte como a dos demais; isto 
acaba dando credibilidade aos comprometimentos assumidos;

d) as expectativas em torno dos acordos internacionais, pois 
estas tendem a se tornar mais positivas.

Para o institucionalismo,

[...] a habilidade dos Estados para se comunicar e cooperar depende 
das instituições elaboradas pelos homens, que variam historicamen-
te e tematicamente, na sua natureza (com respeito às políticas por 
elas incorporadas) e na sua força (em termo do grau em que suas 
regras estão claramente especificadas e rotineiramente obedecidas). 
(ibidem, p.2)

Esta teoria supõe que os atores possuem alguns interesses co-
muns, pelo menos, entendendo a cooperação como uma forma 
de obter potencialmente ganhos. Outro pressuposto refere-se à 
influência das instituições sobre o comportamento dos Estados, 
imaginando-se uma variação constante nas instituições, tendo estas 
consequências sobre as ações estatais.

Keohane define o termo instituições como sendo “um conjunto 
de regras permanentes e conectadas (formal ou informal) que de-
finem os papéis comportamentais, limitam a ação e compartilham 
expectativas (ibidem, p.3). As instituições internacionais podem ser 
subdivididas em três tipos:

1) intergovernamentais formais: são entidades criadas pelos 
Estados, com capacidade de monitoramento das atividades 
e de reagir a estas. São organizações burocráticas com regras 
específicas. Podem ser incluídas neste tipo as organizações 
não-governamentais transnacionais.

2) regimes internacionais: este tipo de instituição possui regras 
claras, acordadas pelos governos sobre algumas questões das 
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relações internacionais. São instituições que tratam de espe-
cificidades, e portanto, não dão conta da totalidade e nem 
pretendem isso.

3) convenções: são instituições informais que supõem a existên-
cia de regras implícitas e o compartilhamento de expectativas 
entre os participantes. Basicamente, representam valores 
aceitos e respeitados pelos atores internacionais na condução 
de suas ações. Estes valores são mutáveis. As convenções são 
o ponto de partida para as relações entre os Estados na esfera 
internacional porque estabelecem o consenso mínimo que 
permite o diálogo e a interação.

A importância das instituições internacionais está na sua in-
fluência sobre os interesses dos Estados, na sua capacidade de 
promover ações que de outra maneira parecem impensáveis, e na 
forma como alteram os custos das alternativas (encarecendo as op-
ções autônomas). Essa importância não é condicionada pelo grau de 
institucionalização.

As instituições influenciam as ações e opções dos Estados por-
que, segundo o institucionalismo, correspondem ao suposto de que 
as lideranças governamentais realizam um cálculo de custo/benefí-
cio para suas ações. As ações humanas também provocam alterações 
nas instituições, tendo, por sua vez, fortes efeitos sobre o comporta-
mento dos Estados.

A base para a integração está dada quando duas condições são 
cumpridas (ibidem):

1) quando os atores possuem alguns interesses em comum, 
havendo expectativa quanto à possibilidade de ganhos com a 
cooperação;

2) quando a variação no grau de institucionalização se refletir no 
comportamento dos Estados, pois as instituições internacio-
nais não são fixas, estando em constante mutação ao longo do 
tempo.
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A partir daí, o seu sucesso ou fracasso dependerá do arranjo insti-
tucional a ser criado pelos integrantes do processo, sendo este acordo 
sobre a estrutura da integração resultante das suas opções.

A análise institucionalista permite, em última instância, enten-
der quais são os canais de representação das demandas emergentes 
da sociedade, que irão influenciar a formulação da política externa. 
Assim, introduz um elemento relativamente novo nas teorias de re-
lações internacionais, que é a intervenção de grupos de interesse no 
processo de tomada de decisão governamental.

Até pouco tempo atrás, considerava-se que decisões, como a de 
formação de blocos econômicos, eram influenciadas somente pelas 
ações das elites sociais, enquanto o restante da sociedade exerceria 
um papel passivo nos processos de integração regional. Esta postura 
está sendo gradualmente revista, principalmente no caso europeu, 
pois tornou-se crescente o envolvimento de grupos organizados na 
tomada de decisão (Eichenberg; Dalton, 1993).

Essa crescente importância está ligada à necessidade dos go-
vernos de ampliar a sustentabilidade da integração, garantindo o 
aprofundamento do processo ou a efetividade de algumas medidas 
dependentes da adesão da sociedade. Para que a sociedade se envol-
va mais, é preciso criar espaços de participação dentro da própria 
estrutura institucional.

As representações da sociedade são os grupos de interesse e os 
representantes políticos diretamente envolvidos na coordenação da 
integração e no seu processo decisório. Na Europa esta arregimen-
tação social está bastante evoluída se comparada aos processos de 
integração da América Latina, como o Mercosul, no qual essa parti-
cipação ainda é restrita.

As estruturas burocráticas que efetivamente participam e coor-
denam a integração são atores decisivos porque influenciam de fato 
as decisões, a partir de seus próprios objetivos enquanto organiza-
ções. Sua influência é determinada pelo que esperam e idealizam 
como sendo o seu papel no andamento da integração.
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Intergovernamentalismo

A teoria intergovernamentalista neoliberal supõe que os Estados 
são atores dotados de certa racionalidade e cujo comportamento 
refletiria as pressões sofridas internamente, vindas de grupos pre-
sentes na sociedade, bem como de pressões externas criadas pelo 
próprio ambiente internacional.

No caso do governo brasileiro as opções políticas não seriam 
resultantes apenas dessas pressões, sendo também influenciadas 
por interesses e objetivos internos ao aparelho burocrático-estatal. 
Existiriam duas fontes de pressão na formulação da política externa 
brasileira: a endógena, resultante das disputas existentes no interior 
do aparelho estatal; e a exógena, oriunda dos embates entre os inte-
resses dos grupos sociais organizados.

A referência à ação racional do Estado indica a suposição de que 
este é minimamente racional, sendo capaz de formular um conjunto 
de fins e objetivos, com algum grau de ordenamento quanto à sua 
importância, e de criar parâmetros para a tomada de decisão. O 
aspecto racional deste tipo de ação encontra-se no fato das decisões 
governamentais não serem aleatórias, porque os governos pos-
suem capacidade de avaliar as diferentes alternativas e de decidir 
de acordo com os custos e benefícios que esta decisão representa 
(Moravcsik, 1994).

O intergovernamentalismo considera esse modelo de compor-
tamento racional do Estado como a base para a discussão dos cons-
trangimentos produzidos pelas preferências nacionais. O conflito e a 
cooperação internacional são processos com dois estágios sucessivos: 
primeiro, os governos definem um conjunto de interesses; em segui-
da, barganham entre si no intuito de os realizar.

Os Estados procurariam sempre atingir altos níveis de satisfação 
e ganhos individuais, com o menor custo possível, porque de acordo 
com esta perspectiva de análise são atores racionais e egoístas. Esta 
é uma forma utilitarista de entender a lógica pela qual as nações to-
mam suas decisões e fazem suas escolhas. Todavia, de algum modo, 
este utilitarismo seria a via que possibilita a cooperação ao eliminar 
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parcialmente a preocupação de cada um com os ganhos dos outros. 
Este é um ponto importante na fundamentação do pessimismo da 
teoria realista em relação à cooperação: o receio dos possíveis ganhos 
de seus parceiros graças ao regionalismo, inibe o ator de cooperar.

Sob a ótica liberal das relações internacionais, a cooperação é con-
siderada um meio eficaz para a consecução dos objetivos do Estado, 
ou seja, a promoção do bem-estar interno. Não importa muito quan-
to benefício os demais obtiveram ou obterão. Certamente, quando 
os ganhos alheios desestabilizam a balança de poder entre os países, 
os custos da participação tornam-se maiores que os de não participar 
e, assim, a cooperação perde sentido.

De qualquer forma, segundo esta teoria, não cooperar pode ser 
mais prejudicial que cooperar e não receber o esperado, porque com 
a não-cooperação os governos perdem a possibilidade de obter ga-
nhos que não conseguiriam isoladamente, sejam eles menores que os 
demais participantes.

Os intergovernamentalistas e os neofuncionalistas apontam para 
o fato da integração ter impactos sobre as sociedades envolvidas, 
principalmente nos aspectos econômicos, afetando os interesses dos 
grupos que as compõem, sejam estes organizados ou não. Essas teo-
rias consideram prudente relativizar esses efeitos a fim de evitar uma 
situação onde a oposição destes pudesse impedir ou obstaculizar o 
andamento do processo.

Os governos são constantemente coagidos a encontrar soluções 
aos problemas e impactos negativos decorrentes da integração. Ao 
mesmo tempo, suas ações devem estar coordenadas com os demais 
países para evitar desentendimentos prejudiciais ao avanço e apro-
fundamento do processo, como ocorreu no Mercosul na questão 
do acordo automotivo. A decisão brasileira de aumentar unilateral-
mente as tarifas de importação sem consultar seus parceiros, criou 
uma situação de constrangimento e tensão principalmente entre 
Argentina e Brasil.

A necessidade de constante consulta e negociação entre os 
parceiros de um processo de integração expressa uma certa limi-
tação no poder decisório resultante, em parte, do fenômeno da 
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interdependência. O conceito de interdependência dentro da polí-
tica externa refere-se, como vimos, às situações caracterizadas pelos 
efeitos recíprocos entre países ou atores nas nações (Keohane; Nye, 
1989), que geralmente são geradas pelas transações internacionais. 
A interdependência provoca custo nas relações, nem sempre im-
postos diretamente ou intencionalmente por algum ator, mas que 
surgem devido às circunstâncias.

Sob a perspectiva da interdependência econômica, a motivação 
para criar um processo de integração está em considerá-lo como um 
meio de coordenação política mais eficiente para administrar fluxos 
de bens, serviços, fatores de produção e externalidades econômicas, 
ao invés de apostar em uma ação unilateral. Os aumentos de transa-
ções transfronteiriças de bens, serviços, fatores ou poluentes criam 
externalidades de política internacional entre as nações.

O aprofundamento do processo de integração cria novas de-
mandas de coordenação política entre os países envolvidos, como 
consequência da maior interação. Este fato pode ser verificado no 
Mercosul cuja agenda de negociações gradativamente foi ampliada, 
conforme o processo avançou.

Para os intergovernamentalistas quando surge no interior de um 
processo de integração um auto-estímulo (que os neofuncionalistas 
chamam de spillover) para sua manutenção, resultante da participa-
ção mais efetiva da sociedade e principalmente dos grupos econô-
micos, havendo uma realimentação automática, criam-se vínculos 
mais sólidos, há um aumento de interdependência e de necessidade 
de cooperação. Identifico nesse aspecto um dos principais estímulos 
para o sucesso e a continuidade da integração.

O intergovernamentalismo (Moravcsik, 1994) não é uma teoria 
específica de integração regional tal como é a neofuncionalista, é 
um modelo teórico de relações internacionais que pode ser aplicado 
em casos de integração regional. Está baseado em suposições sobre 
o papel do Estado no regionalismo. É uma perspectiva histórica e 
estática para explicar as influências dos interesses nacionais sobre os 
resultados da política de integração. Para esta teoria a integração não 
provoca alterações nos Estados participantes.
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Discordo deste suposto, pois considero que a integração regional 
distingue-se da cooperação multilateral justamente pelo fato de pro-
mover mudanças significativas nos Estados envolvidos, e este é um 
aspecto central na formulação do esquema de avaliação deste traba-
lho. Assim, considero o intergovernamentalismo como uma teoria 
parcial, útil para explicar as principais barganhas na integração, mas 
não o processo em si.

As análises intergovernamentalistas concentram sua atenção nas 
negociações e barganhas promovidas pelos Estados no processo de 
integração. Sob esta perspectiva, o Estado é um ator independente 
buscando atingir um objetivo. A integração é uma forma de coo-
peração ou de coordenação política para ajustar o comportamento 
desses atores às preferências prévias dos mesmos. Alguns autores, 
como Moracvsik (1994), entendem a integração regional como um 
regime que reduz significativamente os custos de transação de seus 
integrantes e possui caráter legal, capacidade de aplicar sanções.

Estas análises são influenciadas pelas teorias dos jogos, especial-
mente pelo modelo de Putnam (1993) do Two-Level Games, no qual 
os Estados atuam simultaneamente em duas arenas: a doméstica e a 
internacional. As estratégias de uma esfera devem levar em conta as 
da outra. A teoria do Two-Level Games supõe que toda atuação es-
tatal internacional envolve dois processos de negociação: um voltado 
para os atores externos e outro para os domésticos. O pressuposto 
desta teoria é que os acordos e compromissos assumidos interna-
cionalmente necessitam de apoio interno para serem efetivamente 
implantados, e nesse sentido, os governos são obrigados a negociar 
no âmbito nacional para criar uma base de sustentação que permita 
essa implementação. As relações externas de um país são muito mais 
dinâmicas e complexas porque supõem um diálogo constante em 
duas frentes e a acomodação permanente dos interesses.

O intergovernamentalismo está embasado em três elementos 
essenciais: comportamento racional do Estado, formação da prefe-
rência nacional e negociação interestatal.
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Comportamento Racional do Estado

Significa que os custos e benefícios da interdependência eco-
nômica são os primeiros elementos determinantes das preferências 
nacionais, e resultam da existência de diferentes coalizões internas 
em conflito porque disputam o poder no âmbito nacional.

O interesse nacional emerge dessas disputas políticas, e entendê-
-las é uma condição para a análise da interação estratégica dos países. 
Os conflitos internacionais e a cooperação são processos de dois está-
gios: primeiro, os governos definem os interesses e, em seguida, bar-
ganham entre si no esforço de concretizar os objetivos selecionados.

Este aspecto é resquício da teoria neofuncional, ao supor que toda 
integração possui internamente um processo preliminar e constante 
de identificação das divergências e dos conflitos, tornando-se uma 
negociação permanente de objetivos sobre os quais será formulado 
o interesse comum. O intergovernamentalismo considera o modelo 
de comportamento racional do Estado a base para a discussão dos 
constrangimentos produzidos pelas preferências nacionais.

As inibições dos Estados para a adoção de uma postura coo-
perativa dentro da perspectiva liberal das relações internacionais 
são as de receio de serem ludibriados pelos seus parceiros e de que 
os benefícios a serem recebidos sejam menores do que o custo de 
cooperar. Quanto à incerteza em relação aos parceiros, ela oscilará 
de acordo com o grau de concordância dos mesmos, quanto maior o 
custo acordado entre todos em agir deslealmente e quanto maiores as 
retaliações sobre esse tipo de atitude, menor ela será.

A forma mais eficiente de estimular a cooperação seria tornar a 
relação entre os atores mais durável e onde os custos de deixar de 
participar sejam mais altos que os de continuar participando. Esta 
teoria adota uma noção básica da teoria dos jogos: a repetição do jogo 
promove a cooperação, ao criar parâmetros entre os jogadores, por 
meio da experiência repetida, de quais seriam as possíveis atitudes 
de seus parceiros. Isto facilita a tomada de decisão e permite, ao 
longo do tempo, diminuir as desconfianças, porque fornece uma 
previsibilidade mínima quanto aos comportamentos alheios.
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Formação da Preferência Nacional

Este processo identifica os benefícios potenciais da coordenação 
política entre governos nacionais, sendo esta interação resposta 
política às pressões internas. Dentro da formulação teórica sobre a 
formação da preferência nacional, o intergovernamentalismo aponta 
para o fato das prioridades estatais e suas políticas serem determi-
nadas pelos políticos, que fariam parte de uma liderança dentro do 
governo nacional, cujas identidades e propostas são ecos da socieda-
de civil. As pressões mais importantes sobre a política externa estão 
identificadas com os grupos sociais relevantes, com a natureza de 
seus interesses e sua relativa influência na política interna. Tudo isto 
varia com o tempo, lugar e tema tratado, e de acordo com os custos e 
benefícios esperados por todos.

Para os intergovernamentalistas, esses significados ou interes-
ses compartilhados nacionalmente representam a primeira fase do 
processo de cooperação, concretizando-se com a chamada forma-
ção de uma preferência nacional. Esta primeira etapa identifica os 
benefícios potenciais da coordenação política na segunda fase, a da 
interação entre os Estados onde são definidas as possíveis respostas 
políticas às pressões internas. Essa teoria supõe que os fins gover-
namentais na política externa seguem as pressões domésticas dos 
grupos sociais, cujas preferências seriam agregadas pelas instituições 
políticas nacionais.

O interesse nacional emergiria dos conflitos políticos entre os 
grupos sociais, com o objetivo de obter maior influência política. 
Ele também é influenciado pela formação de coalizões nacionais 
ou transnacionais e pelas novas alternativas políticas incorporadas 
pelos governos de acordo com o momento. No entanto, os inter-
governamentalistas consideram que as pressões transnacionais não 
requerem uma atenção especial, uma vez que estariam incorporadas 
na formulação das preferências nacionais (Caporaso, 1998).

Utilizando o modelo de Rogowski (1990) pode-se avaliar os 
possíveis impactos das variáveis externas nos processos políticos 
domésticos e, inversamente, qual o papel da política interna na 
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determinação dos posicionamentos internacionais e, com isso, 
entender o estímulo à participação por parte da sociedade. Este au-
tor afirma que diante das possibilidades de maior exposição ao 
comércio internacional formam-se coalizões sociais de acordo com 
a capacidade de os atores competirem nessa nova situação de aber-
tura econômica. Há nesse modelo duas variáveis causais: os fatores 
de produção e as variações nos níveis de exposição comercial; esta 
última reflete uma série de condicionantes muito ligados com a ca-
pacidade competitiva.

Rogowski baseia sua tese numa adaptação para a política do 
teorema econômico de Wolfang Stopler e Paul Samuelson, pelo qual 
um país exporta bens que utilizam intensivamente fatores de produ-
ção de relativa abundância em relação à distribuição internacional, 
e importa os que ele possui com relativa escassez. Os detentores 
de fatores de produção beneficiados em cada uma dessas situações 
procurariam traduzir sua situação econômica em termos políticos, 
mediante um aumento de sua influência no processo decisório. Este 
modelo teórico sugere que coalizões tendem a se formar de acordo 
com as flutuações do comércio dentro de um processo histórico, e 
cujos resultados são, em última instância, consequência das escolhas 
e do comportamento dos diferentes atores.

Para o intergovernamentalismo, isto ocorre porque os grupos ar-
ticulariam suas preferências a serem posteriormente agregadas pelos 
governos (Moravcsik, 1994) cujo interesse central é a sua manuten-
ção no poder e para isso usam a força, no caso dos regimes autoritá-
rios, ou atendem às demandas quando são democracias. A relação 
Estado/sociedade torna-se um elemento central de toda análise: 
sendo o interesse dos governos permanecer no poder, nas sociedades 
democráticas estes necessitam do apoio de uma coalizão que lhes dê 
sustentação – baseada em partidos, grupos de interesse e burocra-
cias –, cujas opiniões são transmitidas direta ou indiretamente por 
meio das instituições democráticas e das práticas de representação 
política. Como resultado desta interação interna surge um conjunto 
de interesses e de finalidades nacionais, que são apresentados pelos 
Estados nas negociações internacionais.
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A maior interação entre as sociedades pode influenciar as opiniões 
e percepções de seus cidadãos sobre a sua realidade no panorama na-
cional, ao mesmo tempo em que novos mitos, símbolos e valores são 
criados comunitariamente entre elas. Esses novos códigos valorativos 
de comportamento legitimam as mudanças sociais em processo.

Estas relações interestatais instituem os governos como agentes 
por meio dos quais as sociedades interagem politicamente umas 
com as outras. Por outro lado, as relações transnacionais são levadas 
a cabo por indivíduos ou grupos sociais que desempenham direta-
mente seus papéis na política mundial, independentemente de seus 
próprios governos (Keohane; Nye, 1981).

Negociação Interestatal

O processo de formação da preferência nacional identifica os 
benefícios potenciais da coordenação política feita em cada país, a 
partir das demandas internas, enquanto o processo de interação in-
terestatal define as possíveis respostas do sistema político criado pela 
integração às pressões desses governos.

No decorrer das negociações as diferenças são relativizadas pela 
estratégia de maximização dos pontos em comum. Num primeiro 
momento, as divergências mais difíceis de serem conciliadas são 
deixadas de lado, possibilitando a criação de uma agenda de ne-
gociação positiva e permitindo a descoberta de áreas e elementos 
impulsores do processo. A criação da agenda positiva facilitaria a 
conciliação dos interesses variados, ao formular patamares mínimos 
de adequação entre eles.

No neofuncionalismo, a preocupação está voltada para a acomo-
dação dos interesses presentes nas sociedades envolvidas. Quando 
esses estão bem articulados e a integração é capaz de absorvê-los e 
processá-los, provavelmente poder-se-á controlar e minimizar os 
efeitos negativos sobre determinados setores sociais importantes 
(Mariano, 1994).

A interação entre demanda/resposta e as preferências indivi-
duais e as oportunidades estratégicas modelam o comportamento 
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dos Estados na área de política externa. O papel das instituições 
internacionais seria o de minimizar esse desejo racional e egoísta 
de maximizar os ganhos individuais absolutos, buscando garantir a 
distribuição equitativa do benefício para o maior número de países 
envolvidos.

Os neofuncionalistas consideram as instituições supranacionais 
como o elemento catalisador do processo de integração. A concep-
ção intergovernamentalista difere dessa posição, considerando a 
existência de uma estrutura institucionalizada mais restrita (não 
supranacional) um instrumento adequado para a intervenção social 
nas negociações (Moravcsik, 1994), que não é feita na esfera supra-
nacional, mas sim no próprio âmbito nacional, estando incorporada 
às tensões e disputas de poder nele existentes. A teoria intergover-
namentalista aponta para a necessidade de compreender as políticas 
domésticas como condição prévia para a análise da interação estraté-
gica entre os Estados e dos fenômenos de integração.

A política doméstica torna-se um fator essencial no entendimen-
to da cooperação internacional, porque é nela que os interesses são 
gerados e onde as disputas dos grupos de interesse ocorrem. Nesse 
tipo de análise, a estrutura do Estado é igualmente importante, 
uma vez que as características institucionais podem condicionar as 
preferências e interferir na capacidade dos grupos organizados na-
cionais influenciarem a política externa. O problema está na falta de 
clareza do processo de barganha doméstica e de determinantes bem 
definidos.

A teoria do Two-level Games quando aplicada em processos 
de integração, ganha complexidade ao envolver grande número de 
atores e de níveis de interação entre eles, dificultando a execução de 
uma análise onde se considera a complexidade dos interesses inter-
nos sobre várias questões, e a interação entre estes no plano externo, 
considerando também os objetivos internos da própria estrutura 
institucional da integração.

A solução encontrada pelo intergovernamentalismo para analisar 
os processo de integração é considerar somente os Estados como ato-
res válidos, ignorando a participação dos atores não-governamentais 
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ao supor sua intervenção por meio dos Estados. Dessa forma, o 
intergovernamentalismo entende a experiência da União Europeia, 
por exemplo, como uma cooperação interestatal baseada num regi-
me internacional (Sandholtz; Sweet, 1998).

Moravcsik entende as políticas europeias como um jogo de dois 
níveis, no qual os atores cruciais são os Executivos nacionais que 
constantemente mediam os interesses domésticos com as ativida-
des do regime internacional (identificada com a etapa da barganha 
intergovernamental).

Os Executivos nacionais são constrangidos (e aglutinados) pelos 
interesses domésticos, enquanto preferências nacionais. Uma vez 
que estes estão estabelecidos, os Estados passam a negociar entre si 
de acordo com regras pré-estabelecidas e o relativo poder de barga-
nha de cada um. É esse arranjo que determinará os resultados. Para 
os intergovernamentalistas a integração na Europa é produto desses 
resultados. Portanto, as organizações supranacionais comportam-se 
como agentes confiáveis das barganhas intergovernamentais e não 
como atores com autonomia (ibidem).

Teoria da Governança Supranacional

A Governança Supranacional é uma teoria de integração regional 
baseada nas transações, ou seja, enfatiza o papel das trocas trans-
nacionais como fator impulsor para que as organizações criadas no 
interior de bloco regional construam novas políticas e novas arenas 
para o comportamento político relevante. Tais arenas dinamizariam a 
integração ao promoverem mais trocas transnacionais que não se res-
tringem apenas ao intercâmbio comercial (Sandholtz; Sweet, 1998).

Esta teoria busca explicar a evolução institucional do processo in-
tegracionista que se iniciaria como uma barganha intergovernamen-
tal (ou interestatal) para se tornar uma política multidimensional 
ou quase federal. Ela se contrapõe ao intergovernamentalismo que 
nega a importância da governança supranacional, argumentando 
que os Estados-membros controlam os processos políticos e os seus 
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resultados. A institucionalização para os intergovernamentalistas 
não é importante porque a integração permanece como no início, ou 
seja, um conjunto de barganhas entre Estados independentes.

O intergovernamentalismo vê as instituições supranacionais 
como instâncias para as quais os governos delegam atribuições. Já 
para a teoria da Governança Supranacional, as instituições suprana-
cionais buscam maior autonomia em relação aos governos e tentam 
estabelecer uma governança supranacional que melhor atenda aos 
interesses dos atores transnacionais (sociedade transnacional), ga-
nhando autonomia em relação aos próprios Estados que as criaram.

Essa dinâmica interna nas organizações supranacionais leva a um 
outro efeito também imprevisto: as preferências dos atores que delas 
participam passam a ser definidas pela lógica da política interna 
dessas mesmas instituições (Pollack, 1998). Seguindo a mesma linha 
de raciocínio aplicada à teoria das organizações, percebe-se que à 
medida que as instâncias supranacionais se consolidam assumem 
novos interesses que não foram previstos no momento de sua consti-
tuição e estes, por sua vez, passam a influenciar os comportamentos 
e preferências dos seus participantes.

Para autores como Sandholtz e Sweet (1998) a governança supra-
nacional convém aos interesses de:

a) indivíduos, grupos e empresas que atuam para além das fron-
teiras nacionais;

b) aqueles que têm vantagem com as regras comunitárias e 
desvantagem com as regras nacionais, em determinados do-
mínios políticos.

Para esta teoria, a atividade transnacional é vista como catalisa-
dora da integração, especialmente no caso da Europa. Porém, ela não 
determina a evolução da integração, apenas ativa o processo decisó-
rio. Isto significa que as trocas transnacionais – sejam elas comerciais 
ou não – elevam os custos para os governos para lidar no plano nacio-
nal com uma determinada questão ou conjunto delas. Isso incentiva 
os governos a buscar ajustar sua posição política (consequentemente 
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haveria um processo de harmonização política entre eles) o que favo-
rece a expansão da governança supranacional.

Uma vez estabelecida a regra comunitária para um determinado 
domínio, isso geraria uma dinâmica auto-sustentável, que levaria a 
um gradual aprofundamento da integração naquele setor, poden-
do se espalhar para outros, dentro de uma lógica semelhante à do 
spillover neofuncionalista (ibidem). Como resultado, haveria inevi-
tavelmente uma crescente limitação na capacidade de controle dos 
resultados/respostas dos Estados-membros.

Esta teoria tem importantes afinidades com o neofuncionalismo: 
a ênfase de Deutsch nas trocas sociais, comunicação e transações; e 
a atenção de Haas à relação entre interdependência global, escolha 
política e desenvolvimento de instituições supranacionais. Como 
visto, Deutsch sustentava que o aumento na densidade das trocas 
sociais entre os indivíduos por longos períodos de tempo levaria ao 
desenvolvimento de novas comunidades (baseadas numa nova iden-
tidade compartilhada) e, no limite, à criação de um super-Estado 
com instituições centralizadas.

Para a teoria da governança supranacional, a análise deve levar 
em conta os indivíduos e seus ambientes materiais e simbólicos, on-
de incentivos, motivações e crenças são importantes.

These individuals pursue goals in an environment of interdependen-
ce which provides opportunities as well as interference. But a central 
claim, a ‘first-cut ‘hypothesis, is that as transnational activity goes up, 
pressures on governments to adjust their policies go up too. Governments 
can of course resist, pull back from these transactions, try to rewrite 
the rules governing these transactions, and so on. But they are likely to 
do so only by bearing increasing costs and this is likely to be intolerable 
electorally. (Caporaso, 1998, p.349)

David Mitrany teorizou que se os problemas se tornassem cada 
vez mais transnacionais, a consequência disso seria que as funções 
governamentais estabelecidas migrariam dos governos nacionais, 
que agem baseados na política, para estruturas institucionais 
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tecnocráticas globais que agiriam em base a seu conhecimento e 
qualificação.

Para Haas, essa transferência de funções do nacional para o su-
pranacional seria sempre marcada por contestação e resistências, 
especialmente dos que perdem. Nesta perspectiva, haveria uma dis-
puta pelo controle do processo decisório que acabaria sendo trans-
ferido para o âmbito supranacional quando alguns grupos da elite 
(lideranças de partidos políticos, associações industriais e centrais 
sindicais) reconhecessem que problemas de interesse substancial 
não poderiam mais ser solucionados no plano nacional.

Essa constatação seria o motivo que levaria esses grupos organi-
zados a pressionar pela transferência da competência sobre um de-
terminado assunto para uma instância supranacional. Tal como no 
intergovernamentalismo, a governança supranacional destaca a im-
portância da opinião pública na definição das preferências nacionais.

Uma vez criada a instituição supranacional, e se ela atender às 
expectativas dos grupos pró-integração, surgiria uma nova dinâmica 
(chamada por este autor de spillover funcional) porque a autoridade 
supranacional levaria a mudanças nas expectativas e comportamen-
tos, realimentando o processo.

Os autores neofuncionalistas enfatizam em suas análises a 
importâncias das regras, das instituições (especialmente as supra-
nacionais) e da organização política. Nesse sentido, a noção de su-
pranacionalidade está ligada ao pressuposto de que uma tecnocracia 
especializada seria capaz de organizar as demandas de uma socieda-
de transnacional, de forma a transformá-la numa agenda positiva de 
integração regional.

Podemos pensar que num primeiro momento, a transferência 
para uma instância supranacional seria restrita e ainda controlada 
pelos governos, mas a partir do momento que sua atuação se mos-
trasse eficaz para atender às demandas e necessidades, haveria uma 
tendência a ampliar sua importância e poder para um novo domínio 
(ainda que correlacionado com o tema que lhe deu origem) e, con-
sequentemente, a uma diminuição do controle dos Estados sobre 
suas decisões.
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A teoria da governança supranacional concorda com essa pers-
pectiva, ao supor que as trocas transnacionais direcionam a inte-
gração, gerando demandas sociais por regras supranacionais e por 
maiores níveis de capacidade organizacional para responder a mais 
demandas. Se a demanda não é atendida, o desenvolvimento de ní-
veis mais elevados de troca será barrado.

Para Rosenau (2000), o conceito governança supranacional in-
corpora sistemas de regras em todos os níveis da atividade humana 
nos quais a busca de objetivos tem repercussões transnacionais – en-
globando tanto as atividades dos governos –, como também outros 
canais onde os comandos fluem na forma de interesses estruturados 
e como ordens a serem executadas, ou políticas a serem perseguidas. 
Em suma, é a soma de milhões de mecanismos de controle estabele-
cidos por diferentes histórias, objetivos, estruturas e processos que 
desconhecem fronteiras geográficas, sociais, culturais, econômicas 
ou políticas.

No entanto, esta teoria não está preocupada com a formação de 
uma nova identidade (como no caso do Construtivismo), mas com 
a governança. Assim sendo, o processo decisório supranacional 
geraria um processo dinâmico de institucionalização dentro da in-
tegração regional. Mas, diferentemente do pressuposto presente na 
teoria neofuncionalista elaborada por Haas, isso não implicaria nu-
ma transferência de lealdades e identificações para essas instâncias 
supranacionais.

Para os teóricos da governança supranacional, esse processo de 
transferência de capacidade decisória para instituições regionais 
supranacionais implicaria em um novo papel para os governos na-
cionais que se tornariam menos pró-ativos e mais reativos frente à 
significativa capacidade de autonomia das organizações supranacio-
nais para seguir agendas integrativas.

Uma questão que surge para estes teóricos é como os governos 
perdem esse controle sobre as instituições supranacionais que eles 
mesmos criaram e sua incapacidade de reverter esse processo de 
transferência de poder. As instituições regionais recebem autorida-
de dos governos para executar suas funções. Mas, com o passar do 
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tempo tendem a utilizar parte dessa autoridade para seus próprios 
propósitos, entre eles aumentar sua autonomia. Isso gera uma dispu-
ta entre os governos e as organizações comunitárias em torno dessas 
lacunas de controle dos primeiros sobre as segundas (Pierson, 1998)

Os teóricos da governança supranacional supõem que essa perda 
de controle resultaria em parte do fato de que as consequências nem 
sempre são previstas ou desejadas pelos atores. A própria dinâmica 
do processo faz com que surjam e se consolidem, numa clara opo-
sição à percepção intergovernamentalista de que essa autonomia é 
sempre controlada ou supervisionada.

Pierson (ibidem) chama a atenção para o fato de que embora 
muitas teorias sobre escolha racional, inclusive no âmbito das ins-
tituições, suponham que as decisões são explicadas ou entendidas 
pelos seus efeitos (normalmente no longo prazo), na realidade estes 
efeitos são muitas vezes imprevistos que acabam minando a capa-
cidade de controle dos Estados sobre as instâncias supranacionais. 
Portanto, processos sociais complexos envolvendo vários atores 
sempre geram respostas e reações inesperadas, ou até mesmo incom-
preensíveis num primeiro momento.

Outro fator que poderia levar ao aparecimento desses efeitos im-
previstos é o spillover: a interligação entre diferentes áreas leva a que 
decisões tomadas numa delas tenha efeitos imprevistos em outras. 
Embora reconheçam que os atores governamentais têm interesses 
próprios e entre eles está o de manter sua autonomia e controle sobre 
as decisões, os teóricos da governança supranacional consideram 
que esses governos podem até tentar refrear a integração ou tentar 
controlá-la para que atenda a seus interesses, mas não o conseguem 
completamente porque a dinâmica do processo é que determinará 
seus rumos (Sandholtz; Sweet, 1998).

Ora, uma vez instituída a falha de controle, ao contrário do que 
imaginam os intergovernamentalistas, para a teoria da governança 
supranacional é muito difícil voltar atrás devido à resistência dos 
atores organizacionais, aos obstáculos institucionais para reformas 
que acabam se estabelecendo e aos próprios custos que estas ações 
implicariam (Pierson, 1998). Assim sendo, resta aos governos como 
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margem de manobra, evitar que esses erros se repitam em novos 
acordos e instituições.

Para Caporaso (1998), o processo que leva a integração a atingir 
este nível de complexidade e aprofundamento é lento e complicado, 
e cada avanço implica na superação de muitas barreiras e entraves. 
Ao mesmo tempo, esses avanços no processo integracionista ten-
deriam a se consolidar, pois a institucionalização de novas regras 
dificultam desfazer ou voltar atrás nessas políticas.

Esse tipo de abordagem é válida para processos de integração 
nos quais existem instâncias institucionais supranacionais, porque 
nos casos onde a estrutura institucional é intergovernamental, os go-
vernos têm maior possibilidade de retomar o controle, uma vez que 
podem lançar mão de medidas para redefinir políticas e organizações 
(ibidem). A perda de controle dos Estados sobre as instituições su-
pranacionais ocorre aos poucos, dentro de um processo que se inicia 
num plano ainda intergovernamental e evoluiria para um estágio 
supranacional, que seriam identificados como os dois pólos deste 
tipo de análise.

No pólo intergovernamental, os Executivos nacionais dos Esta-
dos são os jogadores centrais que barganham entre si para definir as 
políticas comuns, de acordo com o poder relativo de cada um e pelas 
preferências (originadas a partir das disputas entre os grupos do-
mésticos). O nível comunitário de governança age como um regime 
internacional.

Já no polo supranacional, o processo de integração teria se 
transformado com o surgimento e consolidação de estruturas go-
vernamentais centralizadas com jurisdição sobre domínios políticos 
específicos no território dos Estados membros. Essas organizações 
supranacionais podem impor constrangimentos ao comportamento 
de todos os atores, inclusive os Estados, dentro de seus domínios 
(Sandholtz; Sweet, 1998).

Entre esses dois polos estariam os diferentes estágios em que se 
encontra cada setor dentro do processo de integração. Isso significa 
que um mesmo processo de integração pode ter diferentes estágios de 
avanço em seus diversos setores, dentro desta linha entre os dois polos.
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Quanto mais próxima a integração está das políticas supranacio-
nais, maior é a influência de três fatores no processo decisório polí-
tico: organizações supranacionais, regras supranacionais e sociedade 
transnacional. As organizações são estruturas governamentais que 
operam no plano regional e que produzem, executam e interpre-
tam as regras da integração, enquanto as regras supranacionais são 
os constrangimentos legais ao comportamento, produzidos pelas 
interações entre os atores políticos que operam no nível regional 
(ibidem).

A integração neste caso é entendida como um processo no qual 
as ligações horizontais e verticais entre os atores políticos, sociais e 
econômicos emergem e evoluem. As ligações verticais seriam as re-
lações estáveis (ou interações padronizadas) entre atores organizados 
no plano regional e atores organizados no plano nacional do Estado-
-membro ou abaixo, enquanto as ligações horizontais são as relações 
estáveis entre atores organizados em um Estado-membro com atores 
organizados em outro. Essas ligações são institucionalizadas na me-
dida em que são construídas e mantidas pelas regras do processo de 
integração.

Essas relações iriam aos pouco criando novos comportamentos 
que reforçariam a importância dessas instâncias supranacionais. 
Segundo Michael E. Smith, à medida que

[...] habits and procedures were institutionalized into a coherent body 
of European values and rules, they even caused member-states – large 
and small – to change their attitudes and preferences in certain situa-
tions, despite the absence of any real compliance or enforcement mecha-
nisms besides peer pressure. (1998, p.306)

Para esta corrente teórica, portanto, as instituições supranacio-
nais abririam espaço para novos atores participarem do processo 
decisório sem a intermediação dos governos e, com isso, estabele-
ceriam novas formas de comportamento que seriam institucionali-
zadas no decorrer do tempo. Este processo representa um aspecto 
desse distanciamento das organizações supranacionais dos governos 
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nacionais, ou o que Pierson chama de falha no controle destes últi-
mos sobre as instituições comunitárias.

Dentro da perspectiva da governança supranacional, esses atores 
não-governamentais envolvidos nas trocas internas do bloco (tanto 
políticas, sociais como econômicas) influenciam direta e indireta-
mente o processo decisório político e os resultados no plano regional, 
ao mesmo tempo em que se tornam uma sociedade transnacional.

Public opinion also plays a role in moving the integration process 
along the continuum from intergovernmentalism to supranationalism. 
The public’s policy preferences can influence which areas are most sus-
ceptible to further integration efforts. When there is permissive consensus 
or positive support, national governments are more able to endorse Eu-
ropean action. When the publics of the member-states disagree, this is 
likely to retard further integration. (Eichenberg; Dalton, 1998, p.251)

À medida que as organizações produzem e transmitem as regras 
que guiam a interação social, acabam também estruturando o acesso 
ao processo político, definindo poder político e privilegiando alguns 
setores da sociedade mais que outros. Haveria assim um processo 
de mútua consolidação: quando as organizações supranacionais e as 
regras surgem e se consolidam, constituem a sociedade transnacio-
nal por meio do estabelecimento das bases para a interação e para a 
influenciar a política. Na medida que essa sociedade transnacional 
surge e se consolida, as organizações e as regras que estruturam os 
comportamentos tornam-se mais consolidadas e aceitas (ibidem): 
“while integration is a process and not an ‘end-state ‘, many aspects of 
that process have been consolidated in structures, rules, and practices 
that are enduring” (Caporaso, 1998, p.334).

Para esta teoria, o ponto inicial é a sociedade ou os atores sociais 
não governamentais que nas suas interações transnacionais acabam 
sentindo necessidade de regras, coordenação e mecanismos de 
solução de conflitos supranacionais. Essa demanda por regras su-
pranacionais e capacidade organizacional para regulá-las crescem na 
medida em que aumentam as trocas transnacionais.
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A capacidade das organizações supranacionais para criar regras 
para um dado campo político varia em função do nível de atividade 
transnacional (quanto maior, mais necessidade de supranacionali-
dade). É o aumento nas transações que pressiona para a eliminação 
das barreiras que assim que são eliminadas, abrem espaço para que 
novos empecilhos apareçam e, novamente, para que os atores trans-
nacionais pressionem os governos para que adotem uma mesma so-
lução. Há um suposto de que os atores preferem sempre a existência 
de uma única regra.

Para a teoria da governança supranacional, as instituições são 
sistemas de regras que definem os papéis e quem são os atores, assim 
como os seus interesses e estratégias, estabelecendo os limites para os 
objetivos e quais os comportamentos adequados. É preciso ressaltar, 
no entanto, que as instituições não são fixas e estão em constante 
evolução. Consequentemente, as regras são constantemente adapta-
das, contestadas, modificadas ou substituídas para melhor adequar-
-se à realidade e ao contexto, com isso faz com que as instituições 
sejam estruturas dinâmicas.

Tal como o intergovernamentalismo, a teoria da governança 
supranacional reconhece que as conferências e reuniões intergover-
namentais são momentos importantes de barganha entre Estados e 
para o processo de integração, mas não são o seu elemento explica-
tivo. A barganha intergovernamental é um produto da integração e 
não o seu motor (ibidem).

Os teóricos da governança global, consideram que o avanço 
da institucionalização e seu aprofundamento acabam eliminando 
o papel dos governos como intermediários na relação entre atores 
não-governamentais e estruturas/instituições comunitárias porque 
os atores não-governamentais passariam a ter contato direto com 
os tomadores de decisão no âmbito das estruturas institucionais 
supranacionais.

Esta maior autonomia das instituições supranacionais afetaria 
diretamente a soberania dos Estados que
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[...] can be subverted in some cases, through back channels and at lower 
levels of administration, so that states find themselves producing com-
mon positions and conducting joint operations even while they loudly pro-
claim their sovereign rights to refrain from doing so. (Smith, 1998, p.333)

Construtivismo

O Construtivismo é uma das teorias que ganhou impulso após 
o fim da Guerra Fria, como um perspectiva explicativa alternativa 
ao neorrealismo e ao neoliberalismo, especialmente porque a nova 
realidade internacional – marcada pelo fenômeno da globalização 
– estimulou uma nova geração de pensadores que questionaram os 
postulados e pressupostos dessas teorias baseadas na escolha racio-
nal e no individualismo.

Assim sendo, o Construtivismo é uma concepção teórica que en-
fatiza a importância das estruturas normativas e materiais, na cons-
trução da identidade e do papel que esta exerce na definição da ação 
política. Para os autores construtivistas, as motivações dos atores são 
entendidas como causas de suas ações (Adler, 1999).

Os teóricos construtivistas retomam para o centro de sua análise 
a concepção de que os agentes, sejam eles indivíduos ou Estados, são 
moldados a partir de sua relação com as estruturas sociais, ao mesmo 
tempo em que eles as criam e as influenciam (Reus-Smit, 1996).

Aprender tanto sobre as razões dos atores quanto sobre as regras 
que governam sua prática “capacita-nos a melhorar as previsões 
sobre o comportamento daqueles que agem de acordo com elas. 
Portanto, determinar o significado das ações nos dá algum conhe-
cimento sobre causas”. (Rosenberg, 1988 apud Adler, 1999, p.216)

A teoria construtivista tem três pressupostos básicos:

1) na medida em que as estruturas são entendidas como de-
finindo o comportamento dos atores sociais e políticos, 
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as estruturas normativas tornam-se tão relevantes quanto 
as materiais. Nesse sentido, estes autores supõem que os 
sistemas de compartilhamento de ideias, crenças e valores 
também exercem poderosa influência sobre a ação política 
e social. “Construtivismo é a perspectiva segundo a qual o 
modo pelo qual o mundo material forma a, e é formado pela, 
ação e interação humana depende de interpretações norma-
tivas e epistêmicas dinâmicas do mundo material” (Adler, 
1999, p.205).

2) os construtivistas argumentam que entender como as estru-
turas não-materiais condicionam as identidades dos atores 
é importante porque estas são a chave para compreender os 
interesses e as ações. Entender como os atores formulam seus 
interesses é crucial para a explicação. Para Alexander Wendt, 
as identidades são a base dos interesses (Wendt, 1992). Na 
visão de Adler, a análise construtivista parte do pressuposto 
de que “[...] aquilo que os agentes consideram racional tem 
efeitos nos empreendimentos e nas situações humanas coleti-
vas” (Adler, 1999, p.215).

3) nesta perspectiva analítica, há um condicionamento mútuo 
entre agentes e estruturas. As normas modelam os comporta-
mentos, assim como estes acabam criando normas.

Institutionalized norms and ideas “define the meaning and identity 
of the individual actor and the patterns of appropriate economic, politi-
cal, and cultural activity engaged in by those individuals” (Boli et alli, 
1989), and it “is through reciprocal interaction that we create and instan-
tiate the relatively enduring social structures in terms of which we define 
our identities and interests” (Wendt, 1992). (Reus-Smit, 1996, p.218)

Para os construtivistas, portanto, as identidades dos atores são 
constituídas pelas normas institucionalizadas, pelos valores e pelas 
ideias do meio social em que agem. Assim sendo, seus interesses são 
resultados da formação de sua identidade e reflexos de suas expe-
riências, consequentemente a sociedade passa a ser entendida como 
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o espaço ou o domínio onde os atores tornam-se agentes portadores 
de conhecimento social e político.

O poder na concepção construtivista tem um papel crucial na 
construção da realidade social, assumindo três dimensões básicas: 
recursos para impor uma visão própria aos outros; autoridade para 
determinar os significados compartilhados que formam as identida-
des, os interesses e os comportamentos dos Estados; e, as condições 
que determinam o acesso a bens e benefícios (Adler, 1999).

Nessa leitura, o poder é principalmente o poder institucional de 
incluir ou excluir, de legitimar e autorizar (Williams, 1996). Nesse 
sentido também, as organizações internacionais são relativas ao po-
der, porque podem ser locais de formação de identidades e interesses 
[...]. (Adler, 1999, p.224)

À medida que os autores construtivistas retomam a concepção de 
sociedade como um fator central na elaboração de suas explicações, 
revalorizam a história também como um elemento importante da 
explicação, já que as particularidades culturais e as identidades são 
construções históricas.

Construtivismo mostra que mesmo nossas instituições mais 
duradouras são baseadas em entendimentos coletivos; que elas são 
estruturas reificadas que foram um dia consideradas ex nihilo pela 
consciência humana; e que esses entendimentos foram subseqüen-
temente difundidos e consolidados até que fossem tidos como inevi-
táveis. (Adler, 1999, p.206)

Existem três correntes analíticas dentro do construtivismo: a sis-
têmica, a de nível único (unit level) e a holística (Reus-Smit, 1996). 
A primeira centra sua atenção nas interações entre atores estatais 
unitários, ignorando o que existe ou acontece no plano político do-
méstico, pois considera que para as relações internacionais interessa 
apenas o que resulta da teorização de como os Estados se relacionam 
entre si no plano internacional. O principal expoente dessa corrente 
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é Alexander Wendt, para quem a identidade do Estado informa so-
bre seus interesses e suas ações.

A corrente de nível único tem uma posição oposta à sistêmica: 
concentra-se na relação entre normas sociais e legais domésticas e 
interesses dos Estados, centrando sua análise nos determinantes 
domésticos das políticas nacionais. Um de seus principais autores é 
Peter Katzenstein.

A vertente holística trata os planos doméstico e internacional 
como dois lados de uma única ordem política e social. Seus autores 
buscam responder a uma preocupação básica: entender a dinâmica 
da mudança global e situação do Estado soberano nessa nova ordem.

Algumas perspectivas teóricas passaram a defender a abolição do 
pressuposto Estado-cêntrico das análises de relações internacionais 
por considerarem este conceito muito ligado à ideia de centralização 
da autoridade, em xeque como consequência do crescimento da inter-
dependência. Outras correntes ainda sustentam a utilização do con-
ceito de soberania, pois diferenciam o Estado das noções de soberania 
e territorialidade, definindo-o como uma estrutura de autoridade 
política com funções de governança sobre um povo ou espaço. A 
regulação e reprodução dessa estrutura autoritária pode ou não estar 
centralizada num único ator (Wendt, 1994).

Concordo com esse conceito de autoridade trabalhado por 
Wendt, o qual possui dois aspectos: legitimidade (ou propósitos 
compartilhados) e coerção (uso da força). Nele a internacionalização 
do Estado requer o desenvolvimento de duas qualidades: identifi-
cação referente a alguma função estatal (segurança militar, cresci-
mento econômico, etc.) e capacidade coletiva de sancionar atores 
que compartilham a execução dessa função. O resultado disso é a 
institucionalização da ação coletiva, onde os Estados passarão a ver 
como rotina a solução internacional de determinados problemas. Pa-
ra Reus-Smit (1996, p.227), “Estados formam mais que um sistema, 
formam uma sociedade”.

A internacionalização da autoridade política possui duas im-
plicações na teoria de relações internacionais: aponta para a trans-
formação gradual e estrutural do sistema de Estados de Westfália, 
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passando de mútuo reconhecimento, para algum tipo de autoridade; 
e para a tentativa de solucionar problemas de ação coletiva interna-
cional por meio da criação de identidades coletivas entre as nações, 
criando um novo problema que é fazer isso democraticamente 
(Wendt, 1994). Para os construtivistas, a hipótese implícita nas teo-
rias realista e liberal

[...] é que a interação não modifica a natureza egoísta dos interesses 
dos Estados nacionais, e que as instituições são meros instrumentos 
dos Estados para viabilizar a cooperação. Os construtivistas contes-
tam esses enfoques sustentando que a ação coletiva gera interesses 
próprios e, como resultado dessa interação, o sistema se transforma, 
assim como a identidade dos atores que passam a partilhar valores 
comuns. (Stuart, 2002, p.16).

A corrente holística do construtivismo evoluiu para duas formas 
de análise complementares: uma focada nos grandes deslocamentos 
entre os sistemas internacionais, que tem em John Ruggie um de 
seus principais expoentes; e outra centrada nas mudanças recentes 
dentro do moderno sistema internacional, na qual Friedrich Krato-
chwil é um de seus principais teóricos.
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