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1  
o esquemA de AvAliAção e os 

limites dA integrAção

A proposta de estabelecer um novo parâmetro de avaliação para 
as experiências de regionalismo latino-americanas decorre de dois 
aspectos principais: em primeiro lugar, as teorias de relações inter-
nacionais que analisam os processos de integração são formuladas 
predominantemente utilizando como base a experiência europeia, 
cujas características e finalidades diferem das encontradas naquelas 
que envolvem países latino-americanos; um segundo aspecto refere-
-se ao fato de como esses países se inserem no atual cenário interna-
cional marcado pelo fenômeno da globalização e como esse ambiente 
externo os influencia.

A globalização gerou mudanças estruturais no cenário interna-
cional, especialmente na organização social e nas relações de poder. 
Consequentemente, o Estado-nação ganhou novos contornos e os 
conceitos de soberania e legitimidade adquirem novos significados, 
ou seja, o Estado estaria se transformando e adquirindo uma nova 
lógica de funcionamento na qual seu poder é limitado e questionado 
pela expansão das forças transnacionais. Esse novo contexto afetou 
a América do Sul e influiu no impulso referente à promoção de pro-
cessos de integração regional.

Este capítulo apresenta o esquema de avaliação voltado à realida-
de dos países latino-americanos, indicando quais são os pressupostos 
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26  KARINA LILIA PASQUARIELLO MARIANO

e conceitos que o balizam, e o tipo de pergunta que este esquema 
pretende responder, considerando que nessas respostas encontram-
-se os elementos para produzir uma explicação plausível e verificável 
sobre o papel dos processos de integração nessa transformação do 
Estado na América Latina.

As perguntas e os pressupostos

O primeiro passo na montagem de um esquema de análise é defi-
nir qual o seu objetivo, ou mais precisamente: quais são as questões 
às quais se propõe responder? Para Amitai Etzioni (1965) as pergun-
tas a serem respondidas por um modelo de análise para os processos 
de integração internacional podem ser agrupadas em quatro blocos 
amplos de questões:

1) Em que condições ou sob qual contexto este processo surgiu?
2) Quais são os atores que impulsionaram este processo e, de 

certo modo, definiram suas características iniciais?
3) Como esse processo evolui (ou evoluiu) de fato?
4) Quais foram os efeitos desse processo sobre os sistemas que 

existiam anteriormente?

O contexto e as condições são importantes porque indicam as ra-
zões que levam os Estados a participar de um processo de integração. 
Acredito que o contexto pressiona os governos a aceitar ceder parte 
de sua autonomia, em troca de um aumento em sua capacidade de 
resposta e adequação ao meio internacional. Participar ou não de um 
processo de integração é uma decisão importante dentro da estraté-
gia de atuação internacional de um país.

Essa decisão é também delimitada pelas condições em que é to-
mada, o que envolve o poder e capacidades que o Estado apresenta 
para lidar com as pressões internacionais, seu posicionamento nesse 
sistema como um todo e na sua região – se é uma potência, almeja 
ser uma ou está sob a esfera de influência de uma potência –, e o seu 
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grau de aproximação com o pensamento preponderante daquele 
momento histórico.

Neste último caso, é possível perceber que os momentos histó-
ricos favoráveis ao regionalismo ou que estimularam ondas integra-
cionistas a partir do século XX se deram em conjunturas de alteração 
no pensamento predominante. Na primeira onda integracionista 
(após a Segunda Guerra Mundial) havia uma ascensão do modelo 
social-democrata e a construção de Estados de Bem-Estar Social, ao 
mesmo tempo que no campo econômico as lógicas protecionistas e 
desenvolvimentistas ganhavam força.

A segunda onda integracionista ocorreu a partir dos anos 1980 
quando esse ideário estava sendo suplantado pela lógica neoliberal, 
que defendia novos parâmetros no que se refere às relações interes-
tatais, especialmente a abertura econômica e o desmonte do Estado 
desenvolvimentista. Essa mudança de paradigma foi um importante 
estímulo para a criação de blocos regionais – como o Mercosul –, as-
sim como para a revisão e alterações de processos mais antigos como 
o europeu, ou como no caso do Pacto Andino que se transformou na 
Comunidade Andina.

O mesmo raciocínio pode ser usado para pensar os processos ini-
ciados a partir do século XXI na América Latina, nos quais a crítica 
a esse modelo de regionalismo aberto (influenciado pelo pensamento 
neoliberal do final do século anterior) estimulou a formulação de 
novas estratégias de integração, como no caso da Aliança Bolivariana 
para as Américas (Alba) e a União de Nações Sul-Americanas (Una-
sul) e que se colocam como influenciados pela lógica do regionalis-
mo pós-liberal (Veiga; Rios, 2007).

Essas condições e contextos também vão influir nos atores que 
impulsionam os processos integracionistas e naqueles que promo-
vem mudanças ou se colocam como críticos. Este é um ponto impor-
tante a ser discutido porque concordo com o pressuposto de Etzione 
de que os atores que impulsionam um processo acabam definindo 
suas características iniciais.

Embora essas características iniciais tenham uma influência no 
desenvolvimento da integração, elas não podem ser consideradas como 
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uma camisa de força. Ao longo do tempo, os câmbios nos paradigmas 
representam mudanças também nos grupos que controlam os gover-
nos e a ascensão de novas lógicas políticas. Isso faz com que atores que 
impulsionaram o projeto de integração possam assumir posições mais 
críticas seja porque já não se identificam com os novos rumos adota-
dos, ou porque consideram que essa estratégia já não é a mais adequa-
da para o que eles entendem como sendo os objetivos nacionais.

Isso leva ao terceiro conjunto de questionamentos: como o 
processo evolui? Não há uma linearidade no desenvolvimento de 
projetos de regionalismo, assim como não há um padrão ou modelo 
pré-determinado de como isso deve ocorrer. Existem diferentes 
suposições sobre o que seria o mais adequado, de acordo com as 
diferentes opiniões e visões sobre o que deveria ser um processo de 
integração regional.

Enquanto o primeiro conjunto de perguntas busca explicar o 
que poderíamos chamar de causalidades da integração, o segundo 
e terceiro bloco adotam uma perspectiva mais objetiva: entender 
como funciona e quem são os atores que lhe dão vida. Sem essa com-
preensão não é possível identificar quais são efetivamente os seus 
problemas, seus limites e seus objetivos.

É preciso sempre lembrar que processos de integração são fenô-
menos dinâmicos, especialmente no que se refere aos seus objetivos 
porque estes necessariamente devem acompanhar as mudanças e 
novos interesses que aparecem ao longo do tempo, assimilando no-
vos atores e novos propósitos. Portanto, não é possível prever com 
exatidão quais serão os rumos desses processos no largo prazo.

O que é possível fazer com precisão é entender quais são as 
transformações que esses processos geram nos sistemas anteriores 
ou, mais especificamente, o que mudou nos Estados que participam 
dessas experiências e como isso afetou o sistema internacional como 
um todo. O que seria responder ao quarto conjunto de perguntas de 
Etzione, que segue a mesma lógica dos outros dois anteriores: esta-
belecer evidências sobre os desdobramentos do regionalismo.

Essas perguntas são importantes como um guia para o desenvol-
vimento de uma análise sobre alguma experiência de regionalismo, 
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tratando-o de forma objetiva. No entanto, o esquema analítico pro-
posto neste livro vai um pouco além e estabelece alguns pressupostos 
e parâmetros sobre o que esperar de um processo de regionalismo.

Pressuponho neste esquema de análise que os processos de-
veriam promover transformações sociais e políticas. Embora as 
evidências reforcem a visão neofuncionalista de que os projetos de 
integração são estimulados pela preocupação em criar instrumentos 
que garantam a manutenção do status quo, e permitam aos governos 
lidarem melhor com um contexto em transformação (Haas, 2004), o 
fato é que exigem desses atores novos comportamentos, novas regu-
lações e institucionalidade.

Os desdobramentos dessas mudanças não são pré-determinados 
e não há controle efetivo sobre como esses projetos de regionalismo 
se desenvolverão, mas espera-se que sirvam para melhorar as capa-
cidades governamentais de lidar com a realidade. Um suposto básico 
desta análise é a crença na possibilidade de implementar um proces-
so de integração que tenha capacidade de gerar mudanças significa-
tivas, no sentido de impulsionar um comportamento adequado dos 
Estados dele participantes para promover seu desenvolvimento e 
responder às pressões oriundas do sistema internacional. No limite, 
dependendo do tipo de alterações resultantes da integração, estas 
poderiam ser indícios de que este movimento integracionista possui 
potencialidade para desenvolver-se a ponto de criar instâncias para 
além dos Estados nacionais.

Outro aspecto central neste esquema é que esse desenvolvimento 
do regionalismo deve se pautar numa preocupação constante em 
garantir uma maior democratização. A democracia é um parâmetro 
importante porque a integração é um fenômeno que afeta o conjunto 
da sociedade, e muitas vezes de forma bastante negativa. Os diferen-
tes grupos de interesse e atores devem ter a possibilidade de conhe-
cer e entender o que está sendo negociado, e como isso os afetará ao 
longo do tempo. Para isso, é preciso que tenham a possibilidade de 
acompanhar as discussões e participar efetivamente das negociações, 
inclusive para ter garantidos os espaços de questionamento e resis-
tência em caso de discordarem dos rumos adotados.
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Não é fácil garantir a democratização da regionalização, e esse 
tem sido um dos principais problemas da experiências de integração 
hoje em vigor, inclusive no caso europeu. Assim, independentemen-
te do tipo de regionalismo adotado e dos seus objetivos o esquema 
analítico deve estar atento à verificação desse aspecto.

O objetivo geral deste esquema, portanto, é ajudar a responder 
essas questões, permitindo visualizar em que medida o processo 
efetivo de integração produziu os efeitos esperados, assim como 
entender sob quais condições e circunstâncias eles se realizaram e o 
que pode ser considerado como um efeito colateral ou inesperado, 
dentro de um processo que busca gerar mecanismos de superação do 
problema do déficit democrático.

As condições e o contexto

A partir da Segunda Guerra Mundial os processos de integração 
regional parecem responder a uma lógica de ciclos ou ondas integra-
cionistas. A primeira teria ocorrido logo após a referida guerra, tendo 
como locomotiva o processo de integração na Europa. A segunda 
grande onda integracionista iniciou-se a partir da segunda metade da 
década de 1980, ganhando forte impulso com o fim da Guerra Fria.

Isto indica que estes processos não surgem de vontades políticas, 
mas de necessidades contextuais que exigem dos atores a adoção 
de alternativas cooperativas, ou de acordo com a lógica sistêmica, 
os inputs provenientes do sistema internacional geram reações nos 
Estados que acabam resultando em parcerias no âmbito dos pro-
cessos de integração (ou, num determinado output). Assim sendo 
o contexto é um elemento chave para compreender não somente 
as origens, mas também as características desses processos e seu 
desenvolvimento.

No entanto, a análise sobre esse contexto depende da perspectiva 
analítica adotada porque pode-se partir tanto de um pressuposto 
conflitivo (como nas abordagens realistas) quanto de um coopera-
tivo (abordagens liberais ou idealistas). De acordo com a premissa 
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inicial adotada pode-se considerar o contexto como estimulando 
estratégias autônomas ou coletivas, e mesmo neste último caso elas 
podem ser condicionadas pelas implicações que possam gerar nas 
estruturas de poder internacionais.

No caso de países latino-americanos devemos levar em conta que 
os processos de integração regional invariavelmente são pensados 
como um instrumento promotor da inserção internacional – política 
e econômica – e do desenvolvimento regional. Portanto, pensar a 
influência do contexto externo sobre a decisão de cooperar em proje-
tos integracionistas deve levar em consideração o ponto de vista dos 
atores envolvidos.

A integração europeia envolveu atores centrais do sistema in-
ternacional tanto no período da Guerra Fria quanto no pós-1989. 
No caso dos países latino-americanos, esses elementos externos são 
relevantes na medida em que seus governos estão preocupados em 
responder aos novos desafios apresentados pela globalização, ao 
mesmo tempo em que estão preocupados em superar sua posição de 
marginalização política dentro do cenário internacional.

A partir dos anos 1980, a estratégia dos países latino-americanos 
nesse sentido seguiu um plano comum, aplicado diferenciadamente 
em cada país: na esfera política promoveram processos de democra-
tização dos seus regimes; enquanto na arena econômica, adotaram o 
receituário neoliberal.

Este plano teve dois efeitos principais: determinou uma refor-
mulação do papel do Estado, especialmente no campo econômico 
onde o mercado ganha status de principal promotor do crescimento; 
e no âmbito internacional, estimulou a participação destes países em 
projetos de integração regional. Nesta análise, enfatizarei os aspectos 
políticos e sociais desse fenômeno, basicamente nas novas formas de 
interação e de organização do poder, levando a um reordenamento 
das relações entre território e espaço sociopolítico.

O pressuposto básico do esquema é que a integração para os 
países latino-americanos é geralmente uma política de inserção in-
ternacional (tanto econômica como política) e de desenvolvimento, 
ainda que ao longo do processo de integração esses objetivos não 
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sejam alcançados. Em outras palavras, o interesse comum que mo-
tiva estes atores a se aproximarem é a tentativa de impulsionar esses 
objetivos a partir do regionalismo. Neste caso, independentemente 
do momento e do interesse motivacional impulsionador do processo 
de integração, pode-se afirmar que a finalidade permanece constan-
te: superar a sua condição de país periférico no sistema internacional 
e adequar-se às pressões promovidas por ele.

Assim sendo, esses processos são iniciados pelos governos nacio-
nais como parte de suas políticas comerciais e econômicas. No en-
tanto, por maior sucesso que o processo de integração possa atingir 
neste nível (por mais que gere um aumento real nas trocas comerciais 
e nos fluxos de investimentos), este não é o elemento que garante 
a estabilidade e consolidação do projeto de integração porque suas 
necessidades vão além da esfera econômica.

Neste ponto retomo a constatação de Ernest B. Haas (2004; 
1964) que verificou em suas análises que um processo político cons-
truído e baseado centralmente em vontades, tende a ser mais frágil 
e suscetível a retrocessos. Este autor identificou que isto ocorreria 
porque os avanços na integração dentro desta lógica são definidos 
pelos desejos, mas estes não são suficientes para impulsionar a 
consolidação e aprofundamento. Como consequência, a integração 
torna-se mais limitada.

Transpondo os pressupostos neofuncionais para o esquema em 
construção, posso afirmar que para os países latino-americanos o 
processo de integração real ocorreria quando ultrapassa os limites 
meramente comerciais e dos discursos ambiciosos, e avança no 
sentido político e social porque estas esferas exigem um tratamento 
institucional. Em resumo, a integração que começa pelo plano co-
mercial, tende a consolidar-se quando passa a incorporar as esferas 
políticas e sociais e, consequentemente, há um processo de inclusão 
das elites – como diria Ernest Haas –, de consolidação da institucio-
nalidade e de fortalecimento das relações de interdependência entre 
essas nações.

A integração, para se consolidar, necessita criar um sentimento 
de confiança nos grupos de interesse relevantes da sociedade. Estes 
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precisam acreditar que a integração gerará mais benefícios do que 
custos, ainda que num primeiro momento ela seja desvantajosa. Para 
isso, esses atores precisam identificar nas propostas dos governos 
instrumentos que lhes garantam esse cenário futuro positivo.

Quando os interesses dos países que iniciam um processo de 
cooperação centram-se exclusivamente nos aspectos comerciais há a 
possibilidade de um acirramento do protecionismo, porque grupos 
importantes da sociedade não conseguem vislumbrar benefícios 
com a integração. A redução de tarifas e de barreiras não-comerciais 
entre os Estados envolvidos não são elementos suficientes para gerar 
essa confiança. Ao contrário, são fatores que isoladamente podem 
gerar zonas de exclusão dentro do processo de integração e maior 
desconfiança.

Neste ponto, o esquema se apoia na perspectiva neofuncional 
que pressupõe que a integração deve se iniciar a partir de um setor 
estratégico e se difundir para o restante da economia, num processo 
conhecido pelo conceito de spillover. O pressuposto desse termo 
é que o aprofundamento do regionalismo mobiliza os grupos de 
interesse existentes na sociedade, sejam eles tanto contra como a 
favor do processo. Outra suposição é que esse processo ocorre entre 
democracias, o que permite que essas mobilizações de interesses 
gerem negociações e debates na sociedade, dinamizando a integração 
e tornando-a menos dependente da vontade política dos governos.

O conceito de spillover de Haas (2004) também supõe a presença 
de um núcleo funcional que apresenta uma capacidade autônoma de 
provocar estímulos integracionistas. Este núcleo seria o motor prin-
cipal do processo – pelo menos no início –, sendo responsável por 
estimular na sociedade uma percepção positiva da integração e com 
isso ampliar e consolidar uma base de apoio entre os políticos e as 
elites dominantes.

Para os neofuncionalistas, o avanço da integração pressupõe 
estabelecer na sociedade uma percepção de que os ganhos com a 
integração compensariam os custos que toda cooperação envolve, 
mesmo quando estes ganhos não são imediatos. O apoio ao proje-
to se sustentaria então nos grupos imediatamente beneficiados e 
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naqueles que acreditam que o serão em algum momento futuro. 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.

A criação de expectativas positivas em relação ao regionalismo 
torna-se um elemento estratégico para a consolidação de qualquer 
projeto, independentemente do seu grau de aprofundamento e ins-
titucionalização. Como veremos no próximo capítulo, os governos 
estão preocupados com essa percepção positiva, tanto é assim que 
nos momentos de maior crise do Mercosul, o discurso governamen-
tal intensifica seu destaque à importância do projeto para o futuro 
do país.

O presidente Fernando Henrique Cardoso chegou a afirmar que 
o Mercosul seria parte do destino brasileiro, ressaltando a inevitabi-
lidade e importância desse processo para a consecução do interesse 
nacional. Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva preocu-
pou-se em relançar o projeto como um todo, apontando para um 
aprofundamento da integração e o seu papel estratégico na inserção 
internacional do país.

Essas estratégias foram importantes porque reforçaram os com-
promissos com o projeto regional, mas não foram suficientes para 
reverter as expectativas negativas quanto ao futuro do Mercosul. 
Analisando várias experiências de interação, percebe-se que a expec-
tativa positiva tende a se consolidar quando o processo de integração 
avança para a fase política, caracterizada por um certo grau de con-
certação política, com a criação de canais de participação que pos-
sibilitam aos principais grupos de interesse da sociedade intervir e 
influenciar nas negociações, assim como a formação de uma agenda 
ou estratégia de negociação que ultrapassa os assuntos meramente 
comerciais. Não se pode esquecer que essa ampliação da participa-
ção está ligada à obtenção de benefícios criados pela integração.

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 
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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.

A discussão sobre essa institucionalidade regional reporta a uma 
questão central e definidora dos processos de integração, segundo 
a análise neofuncional, porque aponta para duas alternativas ou 
tendências institucionais possíveis para o seu sistema decisório: a 
intergovernamental e a supranacional.

A supranacionalidade não garante a consolidação ou aprofunda-
mento de um processo de integração, mas no caso europeu, permitiu 
a legitimação de alguns órgãos como instâncias responsáveis por 
determinadas decisões, contribuindo para o reconhecimento da 
importância do bloco no cotidiano das sociedades envolvidas e no 
continuísmo das políticas regionais apesar das mudanças de gover-
nos. No caso do Mercosul, o forte intergovernamentalismo restringe 
essa possibilidade, mantendo o processo preso aos interesses dos go-
vernos de ocasião e, portanto, mais suscetível às mudanças eventuais 
resultantes da alternância de poder.

Essa suscetibilidade é uma das razões da instabilidade do Mer-
cosul e da dificuldade de consolidar a união aduaneira porque 
interesses domésticos acabam sobrepondo-se às decisões do bloco, 
reforçando a adoção de medidas protecionistas, especialmente em 
momentos de tensão política interna. Uma crítica que se pode fazer a 
essa suposição deste esquema analítico é argumentar que ela não va-
leria para todos os casos na América do Sul porque na Comunidade 
Andina (CAN) foram criadas instâncias supranacionais com auto-
nomia e, ainda assim, esse processo regional apresenta dificuldade 
em consolidar-se.

Isso não é verdade e o caso andino reforça ainda mais este pres-
suposto porque não basta haver uma institucionalidade regional 
mais autônoma para fortalecer a integração. Essa institucionalidade 
também precisa ter capacidade de implementar as decisões, o que 
não ocorre no caso andino. Ou seja, a autonomia desses órgãos 
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regionais está concentrada em garantir o funcionamento cotidiano 
da integração, mas fortemente afetada pelas mudanças de interesses 
dos governos nacionais.

Para os defensores da lógica supranacional, é preciso uma mu-
dança estrutural porque a institucionalidade vigente está fortemen-
te atrelada à dinâmica nacional e tende a centralizar excessivamente 
as decisões, tornando-as mais demoradas e instáveis. De outro 
lado, os partidários do intergovernamentalismo argumentam que 
essa saída burocratizaria a integração, aumentando os seus custos 
e seria inadequada para o atual contexto internacional globalizado, 
que exige estratégias de integração voltadas para agilizar e aumen-
tar a capacidade de resposta dos governos às pressões do sistema 
internacional.

Essa dicotomia se reproduz em outra questão: o significado de 
aprofundamento. Para alguns, o aprofundamento do processo se 
dá pela ampliação de seus integrantes e a consolidação da união 
aduaneira, com o fortalecimento da lógica intergovernamental. Esta 
tem sido claramente a posição defendida pela diplomacia brasileira. 
Outros acreditam que a integração se aprofunda na medida em que 
incorpora uma nova agenda – que vai muito além dos acordos co-
merciais – e reforça a importância das instituições regionais, defen-
dendo a ampliação da institucionalidade no regionalismo e aceitando 
algum grau de supranacionalidade.

Seja a institucionalidade intergovernamentalista ou suprana-
cional, a questão central é que ela deve estar capacitada para gerar 
mecanismos de amenização dos impactos, pois é em torno destes 
que diversos setores acabarão se posicionando, tanto favorável como 
contrariamente ao processo integracionista. A existência destes me-
canismos influencia na definição das posições dos atores em relação 
à integração, inclusive na construção de perspectivas positivas. Para-
lelamente, devem ser pensadas políticas propositivas que permitam 
o surgimento de novos benefícios e ganhos reais.

Os mecanismos de amenização dos impactos envolvem basica-
mente três momentos:
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• em primeiro lugar, o estabelecimento de mecanismos de 
solução de controvérsias que são as regras que regem o rela-
cionamento comercial e definem os instrumentos adequados 
para resolver os conflitos. Esta medida é fundamental para 
garantir que a pauta de negociação dos governos não se sobre-
carregue com as disputas que naturalmente surgem neste tipo 
de relacionamento. É importante agregar que uma jurisdição 
própria do processo de integração pode ser construída a partir 
deste ponto;

• em seguida, a formulação de políticas compensatórias que vi-
sam minimizar a exclusão e evitar que os descontentamentos 
gerados pelos grupos negativamente afetados pelo processo 
de integração sejam capazes de paralisar o processo ou de 
criar um consenso negativo em relação a ele;

• finalmente, a última etapa desses mecanismos seria o estabe-
lecimento de políticas de investimento. É neste momento que 
a integração assume de fato o seu papel de promotora do de-
senvolvimento, uma vez que as trocas comerciais mostram-se 
insuficientes para promover essa tarefa.

Isto reforça a percepção de que a integração não pode ser conside-
rada somente como parte da política externa dos países envolvidos, 
pois ela possui tanto componentes domésticos como externos. Esse 
é um dos principais reflexos da globalização sobre o comportamento 
dos Estados, especialmente no tocante à formulação da agenda po-
lítica interna.

Outro ponto a ser destacado no esquema aqui elaborado é o pres-
suposto de que a integração nos países sul-americanos envolveria 
uma preocupação com a democracia. Domesticamente a democracia 
é importante porque garante a liberdade e a participação dos atores 
sociais, inclusive dentro da própria estrutura institucional do pro-
cesso de integração.

No entanto, no caso dos países latino-americanos este conceito de 
democracia envolveria também a noção de igualdade. A globalização 
é um fenômeno que acentua a exclusão tanto entre os países, como 

Regionalismo_na_America_do_Sul__(MIOLO)__Graf_v1.indd   37 27/01/2016   17:34:44



38  KARINA LILIA PASQUARIELLO MARIANO

no plano interno de cada um deles. A suposição de que a integração 
regional é uma forma do Estado responder aos desafios apresentados 
por um mundo globalizado, implica pensar que a integração deveria 
promover a igualdade como forma de minimizar seus efeitos nega-
tivos. Ou seja, o avanço do processo seria capaz de gerar políticas 
que permitissem a uma parcela cada vez mais ampla da população se 
beneficiar e, desta forma, aumentaria a confiabilidade dos atores em 
torno deste projeto.

Existem também os fatores internos a serem levados em con-
sideração. Os contextos nacionais são elementos necessários para 
o entendimento sobre o surgimento dos processos de integração 
porque indicam de que maneira essa alternativa – enquanto uma 
estratégia cooperativa – ganha força no interior dos Estados como a 
melhor resposta para as pressões oriundas do sistema internacional.

Este aspecto está diretamente ligado à questão de quais são os 
atores ou grupos organizados que defendem e apoiam a adoção de 
uma estratégia integracionista como a saída para o Estado se adaptar 
à nova realidade e conseguir responder às demandas que nela se ori-
ginam, levando em consideração sua relativa perda de autonomia e 
capacidade de encontrar saídas autônomas.

Outro ponto a ressaltar é sobre a autonomia de uma região (ou 
de um subsistema regional) em relação ao sistema internacional. To-
mando emprestados os conceitos de sensibilidade e vulnerabilidade 
da teoria da interdependência complexa (Keohane; Nye, 1989) po-
demos afirmar que quanto menor a autonomia de uma região, maior 
é a importância dos fatores externos em sua análise. Deste modo, 
algumas iniciativas de cooperação estão voltadas para temas espe-
cíficos como segurança, cultura e meio ambiente, ou para questões 
mais amplas que se desdobram em múltiplos pontos, como no caso 
dos processos de integração.

Os atuais processos de integração ocorrem em um contexto glo-
bal de crescente interdependência que estimula a cooperação entre 
os governos, mas também entre atores sociais, políticos e econômi-
cos conscientes de que a nova realidade está inserida em um sistema 
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interdependente, limitando a capacidade de controlar e responder 
isoladamente às demandas.

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 uma cooperação ao aceitar a 
limitação de sua soberania operacional, para poder atingir resultados 
assegurados pela ação dos demais.

O grau de autonomia está ligado ao de sensibilidade e vulne-
rabilidade1 (Keohane; Nye, 1989). Os países da América Latina 
mostraram nas últimas duas décadas que são altamente sensíveis e 
vulneráveis aos acontecimentos e pressões oriundas do sistema in-
ternacional. Consequentemente sua autonomia dentro deste cenário 
externo mostrou-se limitada, forçando-os a privilegiar os espaços 
criados pelas instituições multilaterais, especialmente os processos 
de integração, para poder atingir seus objetivos.

No caso da América Latina deve-se reconhecer como central 
a necessidade de entender o papel e a atuação dos Estados Unidos 
em relação às iniciativas integracionistas dessa região. Isto porque 
os Estados Unidos é um ator hegemônico no sistema internacional 
e o principal parceiro comercial dos países da região. Sua ação é um 
fator de desestabilização das iniciativas de integração ou catalisadora 
das mesmas.

Para os países latino-americanos, os processos de integração 
regional são uma estratégia para melhorar a capacidade individual 
para lidar com problemas que isoladamente não conseguiriam ou 
enfrentariam maiores dificuldades. Esta afirmação é válida para 
qualquer nação que participa de uma experiência integracionista, 
inclusive para o caso dos Estados Unidos. No entanto, é preciso 

 1 Para compreender melhor estes conceitos, ver o Apêndice no final deste livro.
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relativizar a importância da necessidade de cooperar de acordo com 
o poder efetivo que cada Estado possui.

Para os Estados Unidos, a América Latina é uma região de in-
teresse, mas não fundamental na sua política externa. Este país tem 
capacidade (ou poder) para atuar em qualquer nível internacional 
sem depender do apoio das nações latino-americanas. Seu objetivo 
está ligado muito mais a uma lógica de manutenção ou de expansão de 
sua influência, do que propriamente de fortalecimento político dessa 
região dentro do cenário internacional, mesmo porque isso desperta 
desconfiança e dúvidas no governo norte-americano que percebe esse 
movimento como uma diminuição de sua importância para a região.

A proposta norte-americana de cooperar com estes países por meio 
de um processo de regionalização a fim de garantir seu status dentro 
do sistema internacional – portanto, uma proposta de cooperação com 
baixo comprometimento –, é bem diferente da concepção de integra-
ção regional que encontramos nas teorias neofuncionais, construtivis-
tas e de governança supranacional, por exemplo.

Cabe ressaltar aqui que essa diferença no grau de autonomia do 
país em relação ao sistema internacional é um elemento central para 
a determinação dos objetivos da integração regional: quanto menor 
a autonomia, maior seria o interesse em aprofundar o processo e a 
cooperação. A expansão dos blocos econômicos é então um reflexo 
das pressões provocadas pela assimetria de poder no plano interna-
cional, aumentando os riscos econômicos e políticos dos países que 
permanecem fora dessa estrutura de blocos, solapando a possibilida-
de do país optar por permanecer independente. Isso fez com que Es-
tados em desenvolvimento, geralmente pouco propensos a investir 
em instituições internacionais procurassem apoiá-las.

Os atores

Para que um processo de integração seja criado é preciso existir 
um grupo que defenda este tipo de política como a mais adequada 
para produzir as respostas necessárias para as demandas do contexto 
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interno e externo. Em geral, os teóricos integracionistas identificam 
três grupos básicos: lideranças políticas, burocracia técnica e elites.

O papel do líder político ou das lideranças é muito importante no 
modelo de Haas (1963) porque de acordo com sua visão, para que 
a integração avance é preciso que exista um compromisso político 
compartilhado entre as grandes elites e as lideranças governamen-
tais. De acordo com este autor, o líder político forte é importante 
tanto para o avanço quanto para o retrocesso do processo integra-
cionista porque tem condições de impulsionar ou de criar um movi-
mento voltado para os interesses nacionais exclusivos.

Essa seleção ainda é muito genérica, desconsiderando o fato de 
que esses grupos são heterogêneos entre si e possuem diferentes 
capacidades de influência sobre o processo decisório tanto no plano 
nacional como no regional. Ao mesmo tempo, é preciso incorporar 
neste conceito também o aspecto doméstico definido por Deutsch 
(1957), ou seja, pensar a interdependência interna como um elemen-
to de articulação e definição dos interesses nacionais.

O conceito de interdependência interna é útil para analisar como 
os grupos de interesse e as diferentes esferas governamentais (in-
cluindo neste caso as subnacionais) se articulam e mobilizam para 
formar coalizões favoráveis ou contrárias ao processo de integração. 
Tendo em vista o pressuposto de que esses processos se mantêm na 
medida em que possuem uma base de apoio, a noção de interdepen-
dência é um elemento importante para entender os mecanismos de 
aglutinação dos interesses dos atores.

A integração se iniciaria a partir da ação de um núcleo integracio-
nista (semelhante ao núcleo funcional de Haas) que agrega os atores 
centrais para promoção da integração, que no caso dos países latino-
-americanos são formados basicamente por: lideranças políticas, 
burocracia diplomática e comercial, e representantes das elites.

Este grupo se aglutinaria em torno de alguns interesses comuns, 
mas não possui um sentido de identidade amplo (normalmente ape-
lam para os laços históricos e geográficos para apresentar sua identi-
dade). No entanto, à medida que o processo de integração avança há 
uma maior interação entre estes atores, possibilitando o surgimento 
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de valores compartilhados, o estabelecimento de códigos valorativos 
de comportamento e de fluxos de informação e comunicação.

O núcleo integracionista tenderia a diluir-se ao longo do tempo nu-
ma base de apoio mais ampla caracterizada por três aspectos principais:

1) compartilhamento de interesses e valores entre os atores 
envolvidos;

2) transferência de expectativas do plano nacional para o regio-
nal, porque os atores reconhecem que obterão mais ganhos 
com cooperação (integração);

3) a articulação entre os atores (inclusive os não-governamen-
tais) no plano transnacional não está restrita aos espaços defi-
nidos pela estrutura institucional do processo de integração, 
ocorrendo dentro de uma lógica de redes na qual as relações 
são estruturadas no plano horizontal.

A importância desses atores para este esquema de avaliação 
está principalmente na sua influência sobre os desdobramentos na 
lógica do processo de integração. Independentemente se esse ator 
pertence ou não ao chamado núcleo integracionista, sua participação 
é motivada por interesses que condicionam a sua percepção sobre os 
limites e características que o processo de integração deve assumir.

A suposição básica deste esquema é de que esses atores são 
racionais e, portanto, sua participação é condicionada pelos seus 
objetivos, assim como, os seus comportamentos e posições refletem 
as escolhas que são feitas por eles, e que levam em consideração as 
alternativas e as condições.

Nesse sentido, tanto os defensores de uma integração restrita aos 
aspectos exclusivamente comerciais, quanto os de um processo de 
construção de uma nova nacionalidade, são responsáveis pela forma-
tação que o processo adquire ao longo do tempo.

O caso do continente sul-americano é particularmente interes-
sante porque gerou nas últimas décadas uma integração que oscila 
entre as ideias de Mercosul Máximo e Mínimo, e que está funda-
mentada em dois aspectos básicos:
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1) uma identidade baseada no compartilhamento de problemas 
e na percepção de que a solução para os mesmos demanda 
uma articulação entre as nações. Os países da região encon-
tram-se em estágios variados de desenvolvimento e de impor-
tância em relação ao sistema internacional. Ainda assim, são 
assolados por questões bastante semelhantes: pobreza, ins-
tabilidade econômica, desigualdade, baixo desenvolvimento 
tecnológico, pouca competitividade industrial e violência, 
para apontar os principais.

2) um contexto marcado pelo ideário neoliberal. Na década de 
1990 é evidente a influência desse pensamento na estrutura-
ção dos processos de integração levados a cabo nessa região. 
Mesmo com a ascensão de governos que questionaram essas 
políticas a partir dos anos 2000, traços neoliberais2 perma-
neceram e ainda influenciam os comportamentos de muitos 
atores no âmbito da integração.

Historicamente os países sul-americanos pautaram seus modelos 
de desenvolvimento a partir de uma lógica autônoma, protecionista 
e voltada para o fortalecimento de seus laços com os países centrais, 
focando neste último caso na parceria comercial com os Estados 
Unidos.3 Esse tipo de comportamento é natural por parte dos Es-
tados. O ponto a ser ressaltado, no entanto, é que mesmo depois de 
décadas de participação no Mercosul e na CAN essa postura não se 
alterou significativamente.

Embora a integração regional na América do Sul esteja vinculada 
aos objetivos de promoção do desenvolvimento regional e de forta-
lecimento para uma melhor inserção internacional dos países, não se 

 2 São eles: aumento dos fluxos comerciais, articulação do mercado regional com 
o global e fundamentalmente, impulsionar a integração com o mínimo de buro-
cratização e institucionalização.

 3 Apesar do fato do Brasil ter ampliado na última década as suas parcerias eco-
nômicas, os EUA permanecem como o principal parceiro comercial de todos os 
países latino-americanos.
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verifica nesses processos a implementação de estratégias conjuntas 
nesse sentido.

Cabe assinalar, por exemplo, que as negociações iniciadas em 
1985, entre os governos de Alfonsín e Sarney, visavam o fortaleci-
mento das economias nacionais numa perspectiva desenvolvimen-
tista, considerando que a ampliação do mercado interno e o estímulo 
à complementaridade entre as empresas dos dois países fortalece-
riam as duas economias. A preocupação com a abertura comercial 
e a competitividade global surgiria mais tarde. Atingir progresso 
técnico e econômico, simultaneamente à consolidação democrática, 
aparentemente passou a ser a finalidade desses governos, assim 
como a promoção do aumento de suas capacidades competitivas 
dentro do mercado mundial (Peña, 1992).

Esses objetivos foram rapidamente suplantados por questões 
mais imediatistas e voltadas para a construção de mecanismos capa-
zes de impulsionar a abertura e liberalização comercial. A agenda da 
integração foi redefinida e concentrou-se essencialmente nas ques-
tões comerciais, deixando de lado as preocupações com a promoção 
de um projeto de desenvolvimento conjunto.

Ao mesmo tempo, esse estímulo integracionista voltado para a 
aproximação e promoção da complementaridade econômica entre 
os países esbarrou na inexistência ou precariedade das condições 
de infraestrutura. A realidade na região sul-americana é que apesar 
da proximidade geográfica, existe um distanciamento produtivo 
histórico. Essas nações apresentam baixo grau de integração nas 
suas infraestruturas produtivas, de comunicação e de transporte. Ou 
seja, enquanto os governos reforçam a ideia de irmandade em seus 
discursos, a prática evidencia os limites e desafios dessa proposta.

A falta de infraestrutura em si não é o problema, porque isso pode 
ser resolvido no médio prazo, como tem sido feito na última década 
a partir de alguns projetos de cooperação como a IIRSA4 (Iniciativa 

 4 IIRSA é um fórum criado no ano de 2000 com o objetivo de promover o desen-
volvimento da infraestrutura de transporte, de energia e de comunicações entre 
os países da América do Sul. 
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para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana) e/ou 
a partir da criação o Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e 
Planejamento (Cosiplan)5 no âmbito da Unasul.

A questão é como os atores se comportam diante deste desafio. 
A construção dessa infraestrutura pode ocorrer no âmbito da in-
tegração ou em paralelo a ela. Quando está inserida no processo, 
pressupõe tanto a criação de uma institucionalidade para coordenar 
essa cooperação, como mecanismos para garantir a participação de 
diferentes segmentos das sociedades e dos governos.

Os projetos promovidos tanto pela IIRSA como depois pelo 
Cosiplan concentram-se majoritariamente na área de transporte, 
energia e comunicação, considerados como estratégicos para o es-
coamento da produção e, portanto, para o comércio. A posição dos 
governos de evitar a constituição de uma institucionalidade maior 
nesses casos permitiu agilidade decisória, mas não gerou confiabili-
dade suficiente no mercado financeiro para atrair os investimentos 
necessários para a implantação dos projetos.

As obras de infraestrutura demandam investimentos muito altos, 
com aplicação em médio prazo (pois elas são demoradas) e o retorno 
financeiro de longo prazo. Essa situação por si tende a não atrair os 
investidores. No caso de projetos que envolvem mais de um país 
essa situação se agrava porque não há garantias de continuidade em 
casos de mudanças governamentais ou mesmo devido a pressões de 
grupos nacionais descontentes. As instituições regionais nesse caso 
servem como avalistas desses projetos para os investidores.

Os projetos de infraestrutura geram impactos significativos 
nas regiões que são implantados, podendo afetar interesses de 
comunidades e biomas, além de envolverem recursos elevados. 
Não é possível ignorar que a implantação desses projetos possa se 
realizar a contento com ausência de mecanismos adequados para 
permitir o controle sobre a aplicação dos investimentos, a garantia 
de continuidade, a participação dos grupos interessados e afetados 

 5 O Cosiplan foi criado em 2009, substituindo o Comitê de Direção Executiva da 
IIRSA dentro da estrutura institucional da Unasul.
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na definição do que será realizado e a articulação dos governos para 
a sua execução.

Essa premissa remete novamente ao problema institucional 
apontado anteriormente: qual é o modelo institucional mais ade-
quado para isso? A resposta a esta questão evidencia a tensão entre 
as posições que defendem uma reprodução adaptada do modelo eu-
ropeu considerado como bem sucedido e aqueles que propõem uma 
construção original e menos burocratizada, com capacidade para 
garantir agilidade decisória necessária e flexibilidade institucional.

Como veremos no próximo capítulo, há uma preponderância 
desse posicionamento a favor da originalidade – e do intergoverna-
mentalismo – nos processos de integração da América do Sul, es-
pecialmente naqueles impulsionados a partir dos anos 1980. Ainda 
assim, há uma percepção negativa em relação a essa estratégia na 
medida em que o parâmetro de avaliação de sucesso dessas iniciati-
vas integracionistas ainda é o modelo europeu. Pode-se dizer que a 
legitimidade e êxito da integração estão em boa medida associados à 
reprodução do modelo considerado bem sucedido.

A evolução do processo de integração e as mudanças

Os processos de integração regional são dinâmicos e nem sempre 
evoluem da forma como seus criadores imaginaram, como qualquer 
fenômeno do campo das ciências sociais. Em primeiro lugar, por 
estar dentro de uma lógica sistêmica esses processos devem necessa-
riamente reagir ao seu ambiente externo e às demandas provenientes 
de seus subsistemas, e desta forma o plano inicial sofre alterações ao 
longo do tempo.

É preciso compreender as origens dessas influências, os meca-
nismos internos destes processos que são elaborados com a finali-
dade de resistir a essas pressões por mudanças, como também os 
instrumentos pensados para permitir essas alterações. No início o 
processo de integração corresponde ao projeto elaborado pelo grupo 
que o idealizou. Com o passar do tempo, a integração assume as 
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características que a realidade lhe impõe, muitas vezes contrariando 
as concepções de seus criadores.

O pressuposto deste trabalho é que há um contínuo, no qual os 
processos de integração poderiam ser alocados de acordo com sua 
proximidade em relação aos dois extremos: de um lado, uma relação 
estritamente intergovernamental voltada para o encaminhamento 
de algumas questões específicas; do outro, uma articulação política 
ampla na qual os Estados cederiam maior parcela de sua soberania 
em favor de instituições supranacionais que assumiriam responsabi-
lidades sobre determinadas questões e poder para impor aos países-
-membros suas decisões.

No primeiro polo, estariam os casos de integração que se encon-
tram próximos a uma lógica dos regimes internacionais, na qual os 
processos de integração poderiam apresentar diferentes níveis de 
desenvolvimento institucional que seriam definidos, inicialmente, 
em comum acordo pelos atores envolvidos, podendo ser tanto meca-
nismos formais como informais.

Estes países cooperariam entre si não necessariamente porque 
possuam interesses e objetivos comuns, mas porque se sentiriam in-
capazes de resolver ou administrar certas questões de forma isolada. 
O regime, nestes casos, serviria como um instrumento capaz de criar 
algum grau de coordenação entre os Estados que lhes permita atingir 
algum fim. É o que chamei anteriormente de integração Mínima.

Esta forma de articulação entre Estados se dá dentro de uma 
lógica intergovernamentalista: a cooperação é condicionada por uma 
preocupação com a soberania e o regime, portanto, é entendida como 
um instrumento que facilita as negociações entre os governos.

No outro extremo do contínuo estariam os processos de inte-
gração que atingiram um outro patamar de cooperação entre eles: 
haveria a construção de uma certa identidade comum, marcada pela 
presença de articulações transnacionais organizadas que seriam im-
portantes canais de expressão de demandas e de representação de in-
teresses, mas também promotores de uma maior democratização do 
processo. Ao mesmo tempo, o processo decisório estaria distribuído 
entre as estruturas institucionais nacionais e comunitárias, com estas 
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últimas buscando assumir ao longo do tempo maior autonomia em 
relação aos governos. Esta seria a lógica da Integração Máxima.

Esse processo de integração poderia atingir um estágio de desen-
volvimento político no qual, tal como Haas (2004) e alguns autores 
construtivistas supõem, haveria uma transferência de lealdades e 
identificações para essas instâncias supranacionais. Consequen-
temente, neste patamar de integração, os governos nacionais as-
sumiriam um novo papel pois não mais controlariam os rumos do 
processo e, tampouco, seriam os canais preferências para a partici-
pação dos atores. Por trás desta concepção de integração, está a su-
posição de que este processo teria estabelecido, ainda que de forma 
limitada, algum grau de democracia.

Na América do Sul até o momento não há nenhuma experiência 
consistente de regionalismo que se aproxime deste estágio, embora 
alguns processos de integração incluam em suas perspectivas e ob-
jetivos futuros a proposta de um maior aprofundamento da coope-
ração, com maior institucionalização e democratização do mesmo.

Finalmente, o último conjunto de questões que o esquema deve 
responder refere-se aos impactos reais desse processo de integração. 
Esses efeitos da integração não se limitam apenas aos seus objetivos 
iniciais (se os conseguiu atingir ou não) porque embora isto possa 
ser considerado um indicativo quanto ao sucesso da integração, 
desconsidera o fato deste processo ser dinâmico e, portanto, que os 
interesses e objetivos podem ter se alterado ao longo do tempo.

Este último bloco de questões busca identificar, na verdade, em 
que medida o processo foi bem sucedido. O êxito aqui refere-se à sua 
capacidade de alterar uma realidade anterior, ou seja, a suposição é 
que o processo de integração obtém sucesso não pela sua permanên-
cia ao longo do tempo ou pelos seus impactos econômicos (como 
aumento de comércio, atração de investimento externo, etc.), mas 
pela sua capacidade de modificar o sistema anterior introduzindo 
nos Estados novos comportamentos tanto internos como em relação 
a outros países.

Ao mesmo tempo, o sucesso de um processo de integração de-
pende também de sua capacidade de se adaptar às novas realidades e 
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em adquirir uma dinâmica própria que lhe permita ampliar sua base 
de apoio e consolidar sua legitimidade perante as sociedades que dele 
participam.

Partindo do mesmo suposto de Deutsch (1982): o sistema se 
altera e se adapta na medida em que se comunica com seu exterior 
e interior, ou conforme suas ações geram reações. Dentro dessa 
perspectiva, o fenômeno da interdependência é tanto interno como 
externo: no primeiro caso, cria a necessidade de cooperação ou de 
comunicação entre os indivíduos ou grupos, e leva à emergência do 
sentimento de comunidade; no plano exterior, representa a necessi-
dade de cooperação e coordenação mútua, podendo desembocar em 
estratégias de integração regional.

Os conceitos e os indicadores

Uma vez definidas as questões que o esquema responderá e os 
seus pressupostos básicos, a próxima etapa é especificar quais são os 
conceitos utilizados na análise, que em boa parte foram retirados das 
teorias analisadas no Apêndice, servindo de base para este esquema 
de avaliação.

Este esquema insere-se dentro de uma lógica analítica sistêmica. 
As mudanças em um subsistema tendem a gerar reações no sistema 
como um todo. Há uma interconexão entre as várias esferas do siste-
ma. Assim sendo, uso o conceito de interdependência, tal como foi 
definido por Keohane e Nye (1989), para entender especificamente 
as relações entre os Estados e a influência de atores externos no pro-
cesso de integração.

As relações entre os Estados são condicionadas pelos arranjos 
institucionais entre eles criados, levando em consideração as regras, 
normas e procedimentos que regulamentam seus comportamentos. 
Essa institucionalização pode variar desde convenções e regimes, até 
estruturas intergovernamentais ou mesmo supranacionais.

O que interessa para neste esquema é pensar que a interdepen-
dência influencia os interesses nacionais e provoca mudanças na 
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esfera governamental, seja porque esta deve criar novos mecanismos 
internos para atender a essas demandas, ou porque sua capacidade 
de controlar e responder encontra-se restrita e os governos são leva-
dos a assumir posturas cooperativas.

Neste ponto, as forças transnacionais assumem crescente impor-
tância porque sua atuação cada vez mais afeta os comportamentos 
dos atores nacionais organizados e dos próprios governos, influen-
ciando e alterando a formação de preferências no plano nacional. As-
sim como supõem os autores intergovernamentalistas, este esquema 
considera que a disputa interna entre os grupos sociais relevantes é 
um fator fundamental no processo decisório dos Estados e na formu-
lação de suas políticas.

Para os intergovernamentalistas (Moracvsik, 1994), esse jogo 
de interesses político interno representa a primeira fase do processo 
de cooperação, concretizando-se com a chamada formação de uma 
preferência nacional, supondo que a mesma determina os fins gover-
namentais na política externa.

Neste esquema, essa preferência nacional está fortemente articu-
lada com os interesses das articulações transnacionais, tenham eles 
caráter econômico ou não. Na verdade, à medida que o processo de 
integração se consolida esses movimentos transnacionais ganham 
maior institucionalização e passam a pressionar por novas formas de 
participação e de representação de interesses.

Se em um primeiro momento, os governos são os instrumentos 
por meio dos quais as sociedades interagem politicamente umas 
com as outras, aos poucos as relações transnacionais permitem que 
indivíduos ou grupos sociais desempenhem diretamente seus papéis 
na política mundial, independentemente de seus próprios gover-
nos. Este processo de articulação transnacional segue uma lógica 
semelhante à ideia de Nye (1971) sobre a formação de coalizões, 
constituídas a partir de grupos importantes (elites) que sustentam e 
apoiam a integração.

O conceito de democracia é importante para este esquema, 
pois a integração somente avança na medida em que consegue in-
corporar em seus espaços institucionais novos atores (ampliando 

Regionalismo_na_America_do_Sul__(MIOLO)__Graf_v1.indd   50 27/01/2016   17:34:45



REGIONALISMO NA AMÉRICA DO SUL  51

a participação e possivelmente a base de apoio ao processo) e cria 
canais adequados para a comunicação (entendida aqui como fluxo 
de informação e circulação dos bens de produção).

A ideia de democratização do processo de integração não signifi-
ca o estabelecimento de regras para a escolha dos representantes da 
sociedade – ainda que isto possa ocorrer com o passar do tempo –, 
mas a criação de mecanismos que permitem a efetiva representação 
dos interesses dos grupos organizados dentro do processo decisório 
das instituições comunitárias.

Isto porque essas instituições têm influência sobre os interesses 
dos Estados. Assim como na percepção institucionalista, o esquema 
supõe que as lideranças governamentais agiriam de acordo com uma 
lógica racional (baseada num cálculo de custo/benefício) e percebe-
riam que para ampliar a sustentabilidade da integração devem en-
volver mais a sociedade, por meio de espaços de participação dentro 
da própria estrutura institucional.

O conceito de democracia assume aqui também uma face de 
inclusão porque é preciso garantir uma massificação dos benefícios 
e minimização dos impactos negativos como forma de viabilizar 
a transferência de expectativas do plano nacional para o regional, 
o que por sua vez pressupõe uma percepção positiva em relação à 
integração.

Esse processo de minimização dos efeitos negativos levaria a 
integração para uma lógica próxima à da doutrina da ramificação 
de Mitrany (1990) ou da ideia de spillover de Haas (2004), mas que 
neste esquema chamarei de dinamização da integração. Isto somente 
é possível com canais de comunicação adequados e democráticos 
que permitam no interior do sistema a ocorrência de uma retro-ali-
mentação (feedback) positiva, na qual o sistema decisório seja capaz 
de produzir respostas adequadas às pressões e demandas oriundas 
tanto do plano externo como interno.

A integração é um processo interméstico – como definido por 
Hirst e Lima (2002) –, sendo o ponto de intersecção da política inter-
na e externa de um país, mas cuja existência supõe a criação de estru-
turas institucionais que definem novas regras, normas e princípios 
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para os seus participantes e demandam alterações nas regras, normas 
e princípios internos de cada um.

A integração influencia a dinâmica interna dos seus integrantes, 
ao mesmo tempo em que é influenciada por ela. Portanto, é um 
processo dinâmico que apresenta momentos tanto de aceleração e 
aprofundamento, quanto de estagnação e retrocesso. Seu sucesso 
depende de sua capacidade de dinamização, tal como defini esse 
conceito.

A aplicabilidade do esquema, assim como sua validade, depende 
de sua verificação prática. Por esta razão, elenco alguns indicadores 
que podem ajudar a avaliar a utilidade do esquema. Os indicadores 
estão subdivididos de acordo com as questões que devem ser respon-
didas e apontadas na primeira seção deste capítulo.

Para o conjunto de perguntas alocados no primeiro grupo (Em 
que condições ou sob qual contexto este processo surgiu?), os indi-
cadores seriam os elementos que permitem verificar o grau de inter-
-relacionamento entre os Estados que participam da integração, sua 
interdependência (tanto entre si como em relação a outros atores) e o 
modo como tradicionalmente solucionavam os conflitos entre si an-
tes do processo de integração ter se iniciado. Estes elementos podem 
auxiliar a avaliação sobre a extensão dos efeitos da integração sobre 
o relacionamento entre seus participantes, ao mesmo tempo em que 
permitem vislumbrar o contexto em que o processo surgiu.

No caso do segundo grupo de questões (quais são os atores que 
impulsionaram este processo e, de certo modo, definiram suas carac-
terísticas iniciais?), o ponto de partida está na estrutura institucional 
formal criada para levar adiante as negociações da integração e quais 
atores participam delas e de seu processo decisório. Além disso, é 
preciso identificar o funcionamento informal, no qual atores rele-
vantes podem ter um papel importante para influenciar o processo 
de decisão sem participarem formalmente dele.

Estes dois primeiros grupos estão mais preocupados com as con-
dições prévias à integração, do que propriamente com sua evolução 
e características. A partir do terceiro grupo de questionamentos é 
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que se entra na avaliação do processo de integração em si. Este grupo 
engloba as perguntas sobre como o processo de integração evoluiu.

Para este aspecto os indicadores podem ser:

• fluxos de transações comerciais;
• atenção dada pela mídia à integração;
• as opiniões e percepções das elites sobre o assunto;
• as controvérsias e seus mecanismos de solução;
• adequação da estrutura institucional para atender às deman-

das decorrentes da integração;
• como os atores se articulam no plano regional;
• as decisões produzidas no âmbito da integração.

Finalmente, deve-se pensar nos indicadores que permitam 
avaliar em que medida o processo é bem sucedido, como ele afeta 
os sistemas pré-existentes. Estes indicadores são os que permitem 
vislumbrar a potencialidade de avanço e consolidação do processo 
de integração. São eles:

• os atores envolvidos diretamente na estrutura institucional 
do processo (que participam das negociações), inclusive na 
tomada de decisões;

• os mecanismos criados na estrutura governamental nacional 
para incorporar as decisões tomadas no plano regional (e o ti-
po de relação que estas esferas têm com relação às instituições 
da integração);

• as iniciativas de interação transnacional entre os grupos de 
interesse nacionais, as elites e lideranças políticas;

• as alterações que por ventura ocorreram em relação ao papel 
e à situação dos Estados-membros no plano internacional 
depois que o processo de integração foi iniciado. Essa mesma 
ideia vale para considerar o plano interno;

• a incorporação legal das decisões considerando se aquelas que 
foram aprovadas e ratificadas eram as relevantes (ou as mais 
importantes). Neste ponto também é importante verificar a 
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importância das questões que os governos acordaram, mas 
não implementaram e nem ratificaram.

Para a análise desses indicadores utilizarei a experiência do 
Mercosul. Por três razões: embora a Comunidade Andina seja mais 
antiga que a experiência do Cone Sul, ela se constituiu durante a 
primeira onda integracionista e, portanto, assimilou de forma mais 
intensa os pressupostos daquele momento e o modelo europeu; 
das atuais experiências integracionistas em andamento na América 
do Sul, o Mercosul é a que possui uma maior institucionalidade e, 
finalmente, é o processo considerado pelo governo brasileiro como 
fundamental para sua estratégia de política externa.

A análise sobre a experiência do Mercosul a partir do esquema de 
avaliação proposto, segue o pressuposto de que os processos de inte-
gração na América do Sul encontram-se numa lógica integracionista 
que combina as perspectivas de Mercosul Máximo e Mínimo, com-
binando a defesa da construção de uma identidade comum e maior 
articulação/integração entre as nações envolvidas, com o pragma-
tismo do esquema de regionalismo aberto fortemente influenciado 
pelo pensamento neoliberal e pelas perspectivas nacionalistas de 
desenvolvimento e de inserção internacional autônoma.

A conjugação dessas duas lógicas levou à construção de pro-
postas amplas e de objetivos ambiciosos, com uma execução su-
perficial. A hipótese deste trabalho é que esse descompasso entre 
metas e realização é explicado pela falta de autonomia nas estruturas 
institucionais da integração, que encontra na defesa ferrenha do 
intergovernamentalismo uma barreira real para a consolidação da 
integração.

A demonstração disso será feita em duas etapas. O próximo ca-
pítulo apresenta a avaliação do Mercosul a partir dos pressupostos 
e indicadores apontados pelo esquema delineado neste livro. A de-
monstração da hipótese é feita no capítulo seguinte em que analiso o 
caso do Parlamento do Mercosul (Parlasul) e apresento de forma mais 
clara as fragilidades dessa integração que combina as duas lógicas.
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