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ApresentAção

Este trabalho é uma reflexão sobre as experiências de integração 
regional, que enfatiza a importância das teorias para a explicação 
desses fenômenos e seus limites quando aplicados aos processos 
integracionistas fora da Europa. Partindo da constatação de que a 
teorização sobre essa questão é eurocêntrica, esta análise propõe um 
novo esquema analítico voltado principalmente para os países da 
América do Sul, num esforço de estabelecer parâmetros e indicado-
res capazes de apontar avanços e retrocessos nesses blocos.

As análises dos processos de integração regional na América do 
Sul tendem a trabalhar sob duas perspectivas principais: avaliar os 
processos a partir dos resultados econômicos e das trocas comerciais, 
ou então a partir da sua similitude com o caso europeu. No primeiro 
caso, há uma tendência a desconsiderar a questão da institucionali-
dade e das interações entre os atores, ressaltando-se a questão dos 
conflitos e dos fluxos de comércio.

A segunda perspectiva adota como parâmetro a experiência da 
União Europeia e preocupa-se em identificar em que medida esses 
regionalismos ocorridos fora do continente europeu aproximam-se 
de seu patamar de desenvolvimento institucional. Há nessa aborda-
gem um certo otimismo em relação à integração porque entende-se 
que esta representa um novo comportamento nas relações entre os 
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14  KARINA LILIA PASQUARIELLO MARIANO

países que poderiam atingir um nível de interação capaz de estimular 
a construção de uma nova identidade regional.

De certo modo, esses enfoques analíticos reproduzem ou re-
fletem os posicionamentos existentes na sociedade sul-americana 
em relação à integração regional: de um lado, os que veem nessa 
experiência a possibilidade de melhorar a inserção internacional 
dos países e sua adequação aos ditames da globalização – ancorados 
estritamente na concepção de integração contida numa percepção 
que ganhou neste trabalho a denominação de Integração Mínima –, 
e os defensores de um modelo semelhante ao europeu, voltado para 
a construção de uma nova identidade regional e que entendem todo 
o processo como um mecanismo de promoção do desenvolvimento 
compartilhado (a Integração Máxima).

A realidade mostrou que o processo seguiu predominantemente 
a lógica do primeiro grupo, enquanto as análises continuaram a se 
pautar na Europa e a avaliar a integração na América Latina usando 
os referenciais teóricos eurocêntricos. Esse comportamento é espe-
rado uma vez que não existe um modelo integracionista alternativo 
tão bem sucedido quanto o europeu. O problema é que muitas vezes 
desconsidera-se as diferenças que impulsionaram e condicionam 
as novas experiências de integração regional, como o fato de serem 
promovidas por países pertencentes a uma região de baixo desen-
volvimento econômico/social, grande heterogeneidade e com pouco 
peso político-estratégico no sistema internacional.

A elaboração de um esquema analítico adequado à avaliação de 
processos de integração promovidos por países em desenvolvimento 
permitiu a compreensão da formulação das decisões governamen-
tais, a partir da ideia também presente na Teoria dos Jogos de Dois 
Níveis (Putnam, 1993).

Essa teoria supõe que as estratégias da esfera internacional 
devem levar em conta as da doméstica, e que toda atuação estatal 
internacional envolve dois processos de negociação: um voltado 
para os atores externos e outro para os domésticos. Seu pressuposto 
é que os acordos e compromissos assumidos internacionalmente 
necessitam de apoio interno para serem efetivamente implantados, 
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e nesse sentido, os governos são obrigados a negociar no âmbito 
nacional para criar uma base de sustentação que permita essa imple-
mentação. Dentro desta perspectiva, as relações externas de um país 
tornam-se muito mais dinâmicas e complexas porque supõem um 
diálogo constante em duas frentes e a acomodação permanente dos 
interesses.

Desta forma, a reflexão contida nesta proposta de análise toma 
como base as teorias de integração regional existentes e, a partir 
delas, formula um esquema analítico específico para a avaliação das 
experiências integracionistas envolvendo países latino-americanos, 
cuja intenção é permitir uma melhor compreensão dos fenômenos 
de integração na região.

Esta análise parte da hipótese de que a integração na América do 
Sul possui dificuldade para se consolidar porque não há uma con-
cepção própria do que esse fenômeno representa. Em linhas gerais 
coexistem duas visões distintas sobre o significado de integração 
regional – indicadas aqui como as concepções de Integração Mínima 
e Máxima – que tendem a ser utilizadas de forma complementar, 
mas que na realidade representam perspectivas opostas e pouco 
delimitadas.

As tentativas de acomodar essas visões geram instabilidade e 
inconsistências nos processos integracionistas, repercutindo numa 
percepção negativa quanto à sua utilidade. Em boa medida, a ên-
fase constante na crise como característica intrínseca ao Mercosul é 
resultante dessa busca de acomodação das duas vertentes, gerando 
insatisfação em ambos os casos.

O processo desagrada porque foge à perspectiva minimalista e 
mais pragmática, estendendo-se para além do que seria necessário, 
tornando o processo negociador mais demorado e ineficiente, além 
de causar mais constrangimentos às estratégias nacionais de inserção 
mundial. Por outro lado, também desagrada aos defensores da am-
pliação e aprofundamento porque os movimentos nesse sentido são 
sempre tímidos e ficam muito aquém das expectativas dos atores.

Esta análise restringe-se ao período histórico que inicia-se em 
1990 e vai até o final de 2012. A escolha do ano de 1990 justifica-se 
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porque foi nesse momento que o então presidente dos Estados Uni-
dos, George Bush, apresentou uma proposta de integração conti-
nental, a Iniciativa para as Américas, que acelerou as negociações de 
cooperação no Cone Sul e deu origem ao Mercosul.

Outro aspecto levado em conta na delimitação temporal da análi-
se foi que esse período coincide com o fim da Guerra Fria, que tam-
bém foi um elemento central para o novo impulso integracionista na 
América Latina porque o fim da bipolaridade levou à descentraliza-
ção do sistema e ao surgimento de uma nova ordenação, na qual os 
arranjos regionais encontraram espaço para proliferar. Ao mesmo 
tempo, a globalização aumentou a sensação de vulnerabilidade dos 
países, especialmente daqueles considerados em situação de subde-
senvolvimento, enquanto a regionalização fornecia uma sensação de 
proteção contra o isolamento (Fawcett, 2000).

Diferentemente do que ocorreu durante a primeira onda integra-
cionista dos anos 1950 e 1960, no novo regionalismo os processos 
são menos homogêneos entre si. Antes havia uma certa preocupação 
em seguir o modelo europeu de integração e corresponder às suas 
etapas e pressupostos. No novo contexto, os processos de integração 
avançam de acordo com seus próprios dinamismos, características 
e objetivos, sem buscar necessariamente seguir algum padrão pré-
-determinado, embora a experiência europeia permaneça como um 
referencial importante.

Dentro dessa nova lógica, o novo regionalismo assume carac-
terísticas bem diversas do ocorrido durante a primeira onda de 
integração. Em primeiro lugar, sua concepção básica está funda-
mentada no conceito de regionalismo aberto proposto inicialmente 
pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) 
na primeira metade dos anos 1990, em um momento de revisão de 
suas teses a respeito do papel da integração regional e sobre o desen-
volvimento, em contraste com as propostas das décadas anteriores.

A ideia central que fundamenta essa conceito é que a formação 
dos blocos econômicos deve estar em concordância com os objetivos 
de liberalização do comércio mundial, evitando o surgimento de no-
vas barreiras comerciais e, portanto, propondo que as experiências 
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regionais se ajustassem à busca de maior competitividade em um 
contexto de crescente desregulação e liberalização econômica (Ce-
pal, 1994; Corazza, 2006).

A integração deixou de ser um mecanismo protecionista para 
tornar-se um instrumento de abertura comercial e de aumento de 
capacidade do Estado para responder às novas demandas sociais, as-
sim como lidar com a realidade das pressões exercidas pelas relações 
transnacionais.

Outra característica importante dessa nova onda de regionali-
zação é que os processos de integração deixaram de ocorrer entre 
países com o mesmo nível de desenvolvimento, passando a surgir 
também iniciativas de integração chamadas Norte-Sul. Mais uma 
vez, a América Latina é um bom exemplo dessa nova realidade, pois 
a partir dos anos 1980 a questão do regionalismo assume nessa região 
dois significados bem diferentes.

De um lado temos o que poderíamos chamar de iniciativas de in-
tegração sub-regionais caracterizadas pela cooperação e tentativa de 
integração econômica entre Estados da América Latina e, portanto, 
com níveis de desenvolvimento relativamente similares, mas ainda 
assim marcados por uma forte heterogeneidade.

Ao mesmo tempo, reaparece a proposta de uma área de livre 
comércio, que não pode ser considerada semelhante à ideia de uma 
integração regional continental que surgiu inicialmente no final do 
século XIX com a proposta de criar uma comunidade hemisférica 
baseada na identidade histórica e cultural (Hurrell, 1999).

A proposta da Área de Livre Comércio das Américas (Alca)1 
buscava basicamente criar as condições para facilitar as trocas co-
merciais e os fluxos de investimentos entre seus participantes, na 
qual os ideais do Pan-americanismo estavam praticamente ausentes 
nas negociações e nos discursos. A realidade desse processo não 

 1 No início do governo do presidente Bill Clinton, a diplomacia americana ini-
ciou uma série de contatos com os governos latino-americanos que culminaram 
ao final do ano de 1994 na Primeira Cúpula das Américas (realizada em Mia-
mi). Nesta ocasião foram lançadas oficialmente as negociações para a criação da 
Alca, envolvendo todos os países das Américas, com exceção de Cuba.
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era no sentido de criar uma comunidade, mas apenas de constituir 
mecanismos que garantissem um melhor acesso a outros mercados, 
especialmente para os Estados Unidos.

Essa lógica mais comercial não se restringia apenas ao caso da 
Alca, pois em geral todos os processos de integração da década de 
1980 são menos ambiciosos em suas pretensões e objetivos do que as 
experiências anteriores. Por essa razão, o nível de institucionalização 
nesses processos é mais baixo e os países evitam a supranacionalida-
de, defendendo a manutenção de estruturas institucionais intergo-
vernamentais apenas.

Outra característica deste regionalismo é seu caráter multidi-
mensional. A integração não é apenas um mecanismo de abertura 
comercial, mas é também uma estratégia de inserção internacional 
política e econômica. Em alguns momentos, a participação em um 
processo de integração é mais importante que os seus resultados 
concretos. Isto é particularmente verdadeiro no caso do Mercosul.

Durante os anos 1990, o pertencimento a esse bloco foi um as-
pecto enfatizado pelos seus membros nas suas estratégias de atração 
de investimentos externos, e que alcançou importantes resultados. 
Na década seguinte, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou o 
bloco como sua principal vitrine política nas relações com os demais 
países da América do Sul, e como um forte atrativo nas suas nego-
ciações com o restante do mundo, embora esse projeto atravessasse 
momentos de dificuldade e sofresse questionamentos constantes no 
plano doméstico.

Dentro dessa nova onda regionalista, os processos de integração 
podem ocorrer em vários níveis. Seguindo as categorias definidas 
por Hurrell (1995) podemos verificar quatro tipos de regionalismo:

1) regionalização: é o aumento da integração entre as sociedades 
de uma região, sendo caracterizado pelo crescimento dos pro-
cessos de interação social e econômica, considerando aqueles 
que não são impulsionados nem dirigidos pelos Estados. 
Seria o que os teóricos chamam de integração informal. Neste 
tipo de regionalismo há um aumento da interdependência 
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econômica, impulsionado pelos mercados, pelo comércio 
privado e pelos fluxos de investimentos. Assim sendo, as 
empresas são atores fundamentais para iniciar este processo. 
Porém, para dinamizá-lo é preciso que ocorra um aumento 
de circulação de pessoas, com o desenvolvimento de canais e 
redes sociais. Isto possibilitaria a criação de sociedades civis 
regionais transnacionais que compartilham ideias, atitudes 
políticas e modos de pensar. Por não ser uma política de Es-
tado, este tipo de regionalismo não pressupõe alteração nas 
relações entre eles e tampouco coincide necessariamente com 
as fronteiras dos Estados.

2) consciência e identidades regionais: neste tipo de regionalismo 
a aproximação entre os países se dá em consequência de um 
fenômeno subestatal e supranacional, no qual as noções de 
regionalismo e identidade regional são constantemente re-
definidas pelos discursos e pelos processos políticos. Neste 
processo há uma identidade compartilhada entre as sociedade 
que pode estar apoiada tanto em fatores internos (cultura, 
história, religião comum) como em externos (por exemplo, 
em contraposição a um outro).

3) cooperação regional entre Estados: como o próprio nome diz, 
este tipo de regionalismo é impulsionado pelos governos que 
buscam estabelecer uma cooperação entre si, seja ela formal 
ou informal, a partir da negociação de acordos ou regimes 
interestatais ou intergovernamentais. Para este caso, há uma 
preocupação com o grau de institucionalização necessária pa-
ra que os atores envolvidos consigam atingir suas finalidades, 
que podem ser:
• uma resposta aos desafios externos (ex.: globalização);
• uma necessidade de coordenar suas posições nas institui-

ções internacionais;
• para assegurar ganhos de bem-estar ou resolver proble-

mas comuns;
• para a estabilização de um equilíbrio de poder regional;
• ou ainda, para o estabelecimento de um regime de segurança.
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Este tipo de regionalismo envolve a cessão de soberania em tro-
ca de controle sobre a ação dos outros Estados para a solução 
de problemas comuns. Portanto, é um processo promovido 
pelo próprio Estado.
A integração econômica regional neste caso é uma política 
governamental que busca reduzir ou remover barreiras ao 
intercâmbio de bens, de serviços, de capital e de pessoas.

4) coesão regional: este regionalismo refere-se à possibilidade 
de que os quatro processos anteriores combinados levem ao 
surgimento de uma unidade regional coesa e consolidada. 
Esta coesão regional pode basear-se em diversos modelos 
de organização institucional, mas invariavelmente teria dois 
sentidos:
• externo: a região passa a assumir um papel bem definido 

nas relações entre os seus Estados-membros e o resto do 
mundo;

• interno: a região forma a base organizadora de políticas para 
inúmeras questões (que seria o caso da Europa atualmente).

Encontramos nos processos de integração da América Latina 
a combinação destes vários regionalismos, mas todos eles sempre 
iniciados dentro da lógica da cooperação regional entre Estados. No 
entanto, no seu desenvolvimento foram se estabelecendo afinidades 
e identidades regionais ainda que tênues.

Portanto, a integração regional não é entendida aqui como um 
processo de redução tarifária entre nações e, nem tampouco, como 
um mecanismo de inserção comercial num mundo globalizado, mas 
sim como um aspecto dessa nova configuração do Estado. O proces-
so de integração regional promovido a partir dos anos 1980 passa a 
fazer parte da nova forma de funcionamento dos governos.

Isso não é válido para todos os casos porque os processos de 
integração regional podem originar-se de várias motivações. His-
toricamente verifica-se que cada iniciativa integracionista possui 
elementos de motivação próprios e distintos de outros casos. Inde-
pendentemente de quais sejam seus impulsos iniciais, considero a 
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integração regional como uma forma de cooperação entre Estados 
que resulta da necessidade de adaptação às mudanças ocorridas no 
ambiente externo, regional e nacional.

A cooperação possibilita o estabelecimento de objetivos comuns 
entre países e a constituição de normas e estruturas no seio das quais 
acordos podem ser concretizados. Facilita também a criação de con-
senso entre os atores sobre os comportamentos aceitáveis a serem 
compartilhados, ao promover maior intercâmbio de informações, 
sendo este um elemento essencial, pois ajuda na adoção descentra-
lizada de regras e no estabelecimento de padrões de desempenho a 
serem supervisionados.

A integração regional é mais ampla que a cooperação internacio-
nal porque pode resultar em novas unidades ou entidades políticas, 
ou ainda em uma mudança nas últimas (Matlary, 1994). É a repre-
sentação dessa alteração ao criar algo novo em que pode haver uma 
transferência formal ou informal de poder decisório para sua estru-
tura institucional. A integração regional, portanto, não se restringe à 
esfera governamental ou à cooperação intergovernamental, atinge a 
sociedade como um todo, gerando interações que fogem ao controle 
estatal entre grupos de interesse e representantes das sociedades.

Outra diferença entre cooperação e integração é que cooperação 
pode ser uma estratégia contextualizada e ser abandonada de acordo 
com a conveniência, enquanto a integração regional é menos flexí-
vel, abandoná-la pode gerar resistências e altos custos para os gover-
nos, desde que o processo tenha atingido um determinado patamar 
de interação entre as sociedades envolvidas, especialmente quando 
sua estrutura institucional ganha autonomia e legitimidade.

A institucionalização facilita tanto a integração, como a coope-
ração ao reduzir o grau de incerteza do ator em relação ao compor-
tamento dos demais e ao oferecer múltiplas estruturas nas quais 
acordos mutuamente vantajosos podem ser negociados. As posturas 
adotadas por membros dessas instituições são interpretadas pelos 
demais como reflexos de regras, normas e convenções estabelecidas 
anteriormente por todos. Portanto, representam um reconhecimen-
to de uma certa institucionalidade, ainda que informal.
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O desenvolvimento desta reflexão sobre os processos de integra-
ção na América do Sul a partir dos anos 1980 estruturou-se em três 
momentos distintos. O primeiro momento delimitou o debate atual 
das teorias de relações internacionais que analisam os processos de 
integração regional. Isso foi importante para apresentar as principais 
reflexões existentes sobre esse assunto e para indicar as fontes fun-
damentais para a elaboração do esquema analítico.

Como essa reflexão teve muito mais sentido para a autora do 
que para o leitor, decidi apresentá-la aqui como um apêndice. Para 
aqueles que conhecem o debate teórico sobre integração regional, 
essa discussão é supérflua. Mas para aqueles que estão iniciando os 
estudos neste campo, pode servir como um guia básico sobre o esta-
do da arte dessa temática e auxiliá-los na compreensão do esquema 
analítico desenvolvido neste livro.

O segundo momento da análise voltou-se para a elaboração do 
esquema de análise para a avaliação dos processos de integração. 
O objetivo neste caso não foi estabelecer uma nova teorização, mas 
utilizar os pressupostos e conceitos existentes para a determinação 
de parâmetros e indicadores úteis para compreender as experiências 
integracionistas, que permitam verificar os avanços promovidos e 
identificar as deficiências ou problemas enfrentados.

Finalmente, a terceira etapa da pesquisa voltou-se para a ve-
rificação da validade dos conceitos adotados pelo esquema e da 
aplicabilidade desses indicadores para a avaliação da integração. 
Este momento da pesquisa subdividiu-se em duas análises distintas, 
ainda que complementares: a primeira aplicou o esquema na com-
preensão geral do Mercosul, enfatizando o seu desenvolvimento ins-
titucional e os desdobramentos de sua existência; a segunda focou-se 
numa reflexão mais específica, tratando da experiência de criação de 
uma instância parlamentar regional, o Parlasul.

A escolha dessa instituição justifica-se porque ela permitiu 
compreender como o processo decisório do Mercosul – concentrado 
nas mãos dos representantes do Poder Executivo – é assimilado por 
instâncias políticas nacionais, que neste caso reúne e representa a 
diversidade de interesses e atores presentes no cenário doméstico. 
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Além disso, a participação parlamentar é um elemento importante 
de legitimação de todo o processo e a criação do Parlasul foi emble-
mática para demonstrar a influência da percepção teórica europeia 
nos formuladores dessa proposta.
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