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RESUMO 

Os atuais desafios nas relações entre os países da América do Sul são 

cerceadas pelas novas alianças e projetos regionais. Na primeira década do 

século XXI, intensificou-se a crítica ao projeto neoliberal, exacerbando os 

novos rumos do contexto sul-americano. Ademais, a crise econômica de 2008 

agravou a sensação dos riscos da interdependência, favorecendo o 

protecionismo e o nacionalismo econômico, dificultando, concomitantemente, a 

cooperação econômica e abertura comercial entre os países da região. 

Entretanto, devido à proximidade ideológica das principais lideranças regionais 

que emergiram nos anos 2000, diversos compromissos políticos foram 

firmados, inclusive novos projetos integração regional e alianças econômicas, 

os quais denotaram as novas bases das relações sul-americanas. 

INTRODUÇÃO 

Com o fim da Guerra Fria, a emergência da nova ordem internacional 

transformou as relações internacionais dos países latino-americanos. Ainda na 

década de 1980, estes Estados recuperaram gradativamente a democracia, ao 

mesmo tempo em que abandonaram completamente a política de substituição 

de importações e o modelo de supremacia do Estado na economia das 

décadas anteriores. A debilidade das economias latino-americanas e a 

persistente instabilidade macroeconômica na região facilitaram a adesão 

completa às receitas neoliberais propostas pelas agências multilaterais e pelos 

Estados Unidos. Assim, durante os anos 1990, a política econômica dos países 

latino-americanos caminhou para abertura comercial e liberalização econômica. 

Em resposta à crise da liberalização comercial por meio de iniciativas 

heterogêneas, surgiram outros projetos de integração como a UNASUL e a 

ALBA, desenvolvidos no marco do “regionalismo pós-liberal” (VEIGA; RIOS, 

2007), pós-comercial ou pós-hegemônico (SERBÍN, 2011). Este novo conceito 

expressa uma nova ordem de prioridades regionais, e uma agenda deslocada à 

esquerda do eixo do poder político.  

OBJETIVOS 



O principal objetivo é entender o atual movimento de integração na América do 

Sul que se expressa nas diversas iniciativas existentes. Para tanto, o projeto irá 

executar os seguintes objetivos específicos:  

 Categorizar se as iniciativas existentes são projetos 

de integração regional, nos termos da vasta literatura de 

integração existente na academia, ou se são mero arranjos de 

cooperação intergovernamental. 

 Discutir em que medida os projetos surgidos no 

contexto da defesa da integração pós-liberal representam 

mudança estrutural nos conceitos pré-existentes de integração 

regional, ou se são projetos que derivam das falhas daqueles que 

os precederam. 

METODOLOGIA 

A pesquisa agrega dois eixos principais de análise: mapeamento e 

categorização das iniciativas integracionistas na América Latina e discussão 

deste novo modelo de integração regional, caracterizado como “pós-liberal”.  

Esses eixos estão interligados, mas serão trabalhados de formas distintas e 

complementares.  

No primeiro caso, o projeto de pesquisa apresenta como metodologia o 

Estudo de Casos para a identificação e categorização das iniciativas, 

trabalhando neste caso o levantamento de cinco variáveis: institucionalidade; 

participação social; abrangência da proposta; lideranças da proposta; grau de 

implementação.  

Essa delimitação do foco da análise procura identificar a partir delas qual 

seria o modelo de integração presente na América Latina atual. Além disso, 

tendo em conta esse objetivo é preciso criar uma categorização que permita a 

comparação entre essas iniciativas, o que será realizado a partir dessas 

variáveis. 

O segundo eixo envolve a discussão dos modelos de integração regional 

e das teorias sobre esse para compreender as ideias e supostos que 

influenciam essas iniciativas.   

DESENVOLVIMENTO 



O regionalismo pós-liberal é composto tanto por uma agenda integrativa 

de cunho desenvolvimentista, resistente à abertura comercial, quanto por uma 

agenda antiliberal, que propicia a formação de coalizões entre países afins 

ideologicamente. A hipótese primordial é que a liberalização dos fluxos de 

comércio e os investimentos nos acordos comerciais, não são capazes de 

promover o desenvolvimento no interior do processo, reduzem o espaço para 

implantação de políticas nacionais desenvolvimentistas e dificultam a adoção 

de uma agenda de integração voltada aos temas de desenvolvimento e 

equidade social. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A América Latina está atravessando uma etapa de transição baseada 

em algumas tendências e traços comuns: a maior intervenção do Estado, a re-

politização das relações regionais o neo-desenvolvimentismo. Contudo, não 

necessariamente estas mudanças provoquem mais desenvolvimento da 

integração.  

Uma segunda hipótese é que a integração do modelo “pós-liberal” não 

supõe a criação e desenvolvimento de mecanismos institucionalizados de 

participação da sociedade civil.  A persistência do caráter intergovernamental 

deixa pouco espaço para a construção de um projeto de integração regional 

amplo e abrangente, com amplo apoio da cidadania organizada com a inclusão 

de uma dimensão social relevante. 
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