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A Coleção DinâmiCAs ContemporâneAs 
- HistóriA, GeopolítiCA & relAções 
internACionAis tem como objetivo trazer 
ao público os grandes temas de relevância  
do cenário nacional e internacional. Para 
isso conta com a análise de grandes espe-
cialistas que aprofundam os seus temas de 
estudos por meio de uma linguagem aces-
sível e crítica.
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INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a América Latina foi o palco da 
construção de um aparente consenso: a integração da 
região é uma necessidade em um mundo que se encontra 
em constante transformação. Inicialmente proposta por 
Simón Bolívar, San Martin e José Martí, como forma 
de evitar a reconquista dos territórios então recém-in-
dependentizados por parte da Espanha, a integração 
passou a ser vista, especialmente a partir do final dos 
anos 1980, como uma estratégia para que os países da 
região possam experimentar uma inserção internacional 
mais protagônica. 

No entanto, afirmar a eventual existência de um 
consenso não significa que a história da integração 
latino-americana tenha sido linear. Ao contrário, diver-
sos foram os esforços que resultaram em fracassos e, 
ainda hoje, assistimos a muitos avanços e retrocessos. 
Isso se deve especialmente ao fato de que existe uma 
variedade de formas de conceber a integração dessa 
região, desde arranjos mais comercialistas e flexíveis 
até blocos construídos a partir de maior coesão e de 
interesses estratégicos compartilhados. Ademais, pesam 
sobre essa definição as pressões exercidas por atores 
extrarregionais, como atualmente é o caso dos Estados 
Unidos (EUA) e da China.

Atualmente, a integração regional latino-ameri-
cana vive uma das suas mais profundas crises. Isso se 
deve a diversos fatores, entre eles as pressões coloca-
das pela grave crise econômica que voltou a assolar a 
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região e que se aprofundou em razão da pandemia de 
Covid-19. O mais importante desses fatores, no entanto, 
é a incapacidade ou até mesmo a aparente falta de inte-
resse por parte das elites políticas latino-americanas 
de construir entendimentos mínimos em uma região 
fortemente polarizada. 

Com este livro, propomos um debate introdutório 
acerca das raízes históricas da integração latino-ame-
ricana, assim como buscamos examinar as complexas 
e, por vezes, contraditórias iniciativas de regionalismo 
experimentadas na América Latina em sua história 
recente. A partir de uma visão crítica, buscamos enten-
der as razões por trás da atual crise do regionalismo 
latino-americano e do esgotamento dos mecanismos 
de cooperação e de solidariedade subcontinental, tal 
como manifestado durante o desafio sanitário imposto 
pela pandemia de Covid-19. 

Para tanto, este livro está organizado em cinco 
capítulos. O primeiro traz uma breve análise acerca da 
construção da ideia de América Latina, assim como 
sobre o papel do Brasil nessa construção. No capítulo 
2, abordamos as primeiras discussões em torno da inte-
gração da América Latina, através do projeto de con-
federação de Simón Bolívar. No terceiro capítulo, por 
sua vez, realizamos uma análise em torno dos diversos 
arranjos de integração existentes na América Latina 
entre os anos 1960 e 1990. No capítulo 4, tratamos 
dos arranjos contemporâneos de integração e sobre a 
atual crise do regionalismo latino-americano. Por fim, 
no capítulo 5, refletimos acerca dos desafios atuais do 
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regionalismo na América Latina em um momento mar-
cado pela urgência imposta pela pandemia de Covid-19. 

Nesse contexto em que os antagonismos têm se 
acentuado e as polarizações se aprofundado, a busca 
pela cooperação e pelo diálogo de alto nível ganha uma 
importância inédita na América Latina e no mundo, o que 
exige que coloquemos a questão da integração regional 
no centro do debate político. Esperamos oferecer, com 
esta obra, uma contribuição para tão necessária reflexão.



O PÓS-INDEPENDÊNCIA E A IDEIA 
DE AMÉRICA LATINA

Definir o conceito de América Latina não é das tarefas 
mais simples. Por muito tempo, a região recebeu nomes 
que haviam sido concebidos por seus colonizadores. 
Índias, Índias Ocidentais, Novo Mundo foram apenas 
algumas das denominações escolhidas por europeus 
para referirem-se ao novo continente que por acaso 
encontraram enquanto buscavam uma rota mais curta 
para chegar às especiarias asiáticas. 

Espaço de disputa de diferentes interesses geopolí-
ticos, o território que atualmente corresponde à América 
Latina também foi chamado, logo após a conclusão 
dos processos de independência, de Ibero-américa, 
termo proposto pela Espanha e que incluía somente os 
países das Américas que já estiveram sob a condição de 
colônias da Península Ibérica1. Posteriormente, parte da 
elite criolla2, desenvolvendo algum grau de consciência 
nacional e regional, passou a utilizar denominações que 
representam a oposição entre os naturais das colônias e 

1  Está geograficamente localizada na região sudoeste do conti-
nente europeu e inclui três países: Portugal, Espanha e Andorra, 
além de Gibraltar e de uma pequena fração do território francês.
2 Era a elite nascida no continente americano, mas de origem 
europeia. O movimento liderado por filhos de espanhóis nascidos 
na América pela construção de uma identidade genuinamente 
latino-americana, através de símbolos próprios e da valorização 
das línguas nativas, recebeu o nome de criollismo. 

1
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os colonizadores europeus. Um exemplo disso é o termo 
Indo-américa, que remonta a meados do século XX 
e que esteve muito presente no pensamento de Haya 
de la Torre3 e de José Carlos Mariátegui4. A ideia de 
Indo-américa buscava expressar o reconhecimento do 
elemento nativo, dos povos originários que habitavam 
o continente americano antes da chegada dos europeus. 

O conceito de América Latina, por sua vez, é de 
mais difícil compreensão quando tomamos por base 
apenas critérios geográficos, já que o continente ame-
ricano se divide, efetivamente, entre América do Sul, 
América Central e América do Norte. A América Latina 
não é, portanto, um espaço geográfico, mas o resultado 
de uma ideia que remonta a interesses imperialistas por 
parte da França e a resquícios do colonialismo europeu 
(MIGNOLO, 2007). O conceito de América Latina foi 
depois apropriado pelo pensamento político criollo 
no pós-independência das ex-colônias espanholas e, 
finalmente, no século XX, seria utilizado pelos Estados 
Unidos (EUA) para se referir a todo e qualquer terri-
tório localizado ao sul do Rio Bravo. Dessa maneira, 
é possível afirmar que a percepção da América Latina 
como uma região cheia de similaridades e de desafios 
compartilhados se fortalece a partir da implementação 
de políticas como a Política Externa da Boa Vizinhança, 
do governo Franklin D. Roosevelt nos anos 1930, ou a 

3 Victor Raúl Haya de la Torre, importante político peruano. Foi 
o fundador e líder histórico da Aliança Popular Revolucionária 
Americana (APRA), um dos principais partidos de massa do Peru.
4 José Carlos Mariátegui foi um dos principais pensadores do mar-
xismo latino-americano e fundador do Partido Comunista Peruano.



1514

Aliança para o Progresso, do governo John F. Kennedy 
no início dos anos 1960.

Conforme mostra o mapa 1, a América Latina 
abarca territórios que se estendem do México à Argen-
tina, incluídas as ilhas do Caribe, de modo que a região 
está formada por 33 Estados que compartilham de um 
mesmo passado de colonização e foi assim nomeada 
por influência do projeto geopolítico levado a cabo por 
Napoleão III. Como forma de justificar sua intervenção 
no México entre os anos 1861 e 1867, a França defendia 
a existência de laços culturais e de uma afinidade histó-
ria, linguística e religiosa que unia os povos latinos em 
oposição aos povos de origem anglo-saxã (BETHELL, 
2003). 

Nessa visão, defendida especialmente por Michel 
Chevalier (1837), caberia à França a liderança da “raça 
latina” contra a dominação anglo-saxã, uma vez que as 
ex-colônias portuguesas e espanholas encontravam-se 
fragilizadas em razão de convulsões sociais e guerras 
civis e, logo, estavam mais vulneráveis diante dos ímpe-
tos expansionistas dos EUA. Assim, o México, que se 
encontrava exatamente na fronteira entre a América 
latina e a América anglo-saxã, era considerado um ter-
ritório de enorme importância geopolítica tanto para 
os franceses como para os americanos, como ficou 
evidente após as guerras que levaram à anexação de 
territórios mexicanos por parte dos EUA, em 1848.
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Mapa 1 – A América Latina de acordo com suas línguas oficiais5

Fonte: Wikimedia Commons, 2021.  

5 Em verde, os países de língua espanhola; em laranja está o Bra-
sil, cuja língua oficial é o português, e em azul estão os países que 
oficialmente adotaram o francês.  
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Para a França, a extensão de sua influência sobre 
a América Latina não era importante apenas por seus 
desejos expansionistas e hegemônicos, mas também 
como política de defesa, uma vez que esse país temia 
que a conversão de todo o território do continente 
americano em espaço de influência anglo-saxã levaria 
ao seu isolamento no mundo. Por essa razão, Cheva-
lier (1864), ademais de defender o fortalecimento das 
relações francesas com a Espanha, Bélgica, Portugal e 
Itália, afirmava também que:

A França, apoiada pelas duas penínsulas assim 
fortificadas e unidas a elas pelos laços de sim-
patia mútua e por mil tendências em comum, 
reunindo linguagem, hábitos, ideias e, sobretudo, 
pela comunidade da religião, preservará tanto para 
o seu bem quanto para dela [a América Latina] e 
para o do mundo inteiro, uma influência de pri-
meira ordem (CHEVALIER, 1864, p. 497-498).

A intervenção francesa no México, no entanto, 
resultou em um fracasso e no fortalecimento da hostili-
dade contra qualquer forma de restauração monárquica 
no país. É importante destacar, por outro lado, que a 
ideia de que existiam traços históricos e culturais que 
unificavam os países de origem latina abaixo do Rio 
Bravo sobreviveu à derrota militar da França. Essa 
percepção foi rapidamente interiorizada por parte dos 
intelectuais criollos e ganhou grande destaque nas obras 
de autores como o cubano José Martí, o colombiano 
José María Torres Caicedo e o chileno Francisco Bilbao. 

Um traço em comum entre esses autores era a 
ideia de que existiam “duas Américas”, a América 
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latina, mestiça, católica, subdesenvolvida, e a Amé-
rica anglo-saxã, branca, protestante e desenvolvida. 
Ademais, a relação da região com os EUA era cons-
tantemente destacada nas obras da intelectualidade 
criolla, uma vez que os países latinos nutriam pelo seu 
vizinho do norte uma mescla de admiração e de temor. 
Viam nos EUA uma nação rica, potente e valorosa, cujo 
povo era formado por amantes da ordem, da justiça e 
da liberdade e a quem estavam ansiosos por imitar. Ao 
mesmo tempo, ressentiam-se do desprezo com que eram 
tratados pelo país vizinho, das invasões e ocupações 
realizadas pelos americanos na América Central e pela 
anexação de territórios antes mexicanos. 

A integração da América Latina passou a ser, 
então, defendida por Caicedo (1857), por Martí (2005) 
e por Bilbao (1995) como algo necessário para que a 
região se tornasse próspera, potente e respeitada. A 
integração produziria, ademais, uma identidade lati-
no-americana frente aos EUA e ao seu imperialismo. 

1.1 Seria o Brasil latino-americano?

Ainda hoje em dia, muito se discute acerca do 
pertencimento, ou não, do Brasil à América Latina e 
alguns intelectuais preferem afirmar que o Brasil é um 
país sul-americano, apelando para a concretude geo-
gráfica (BANDEIRA, 2010). De fato, a inclusão da 
única ex-colônia de Portugal no que se convencionou 
chamar de região latino-americana nem sempre foi um 
consenso. Segundo Bethell (2003), nenhum dos inte-
lectuais, escritores e políticos da América hispânica que 
utilizavam o conceito de América Latina no século XIX 
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incluía o Brasil – da mesma forma como os intelectuais 
brasileiros não integraram os debates concernentes à 
região por quase todo o mesmo período. Diferenciado 
pela língua oficialmente adotada, por conservar a estru-
tura política monárquica mesmo após a independência 
e por manter as mais amigáveis relações com a antiga 
metrópole, o Brasil era visto por seus vizinhos com 
enorme desconfiança. As dimensões continentais do 
nosso país e o processo de formação territorial do Bra-
sil, que se deu com a temporária ocupação da província 
Cisplatina, a anexação do Acre no início do século XX e 
a obtenção de parte do território perdido pelo Paraguai 
na Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870) agudizaram 
a imagem subimperialista que o país lusófono tinha 
perante os seus vizinhos. 

No Brasil, por sua vez, o sentimento de pertenci-
mento à América Latina também já mereceu diversos 
debates entre a intelectualidade nacional6. Os intelec-
tuais e as lideranças políticas brasileiras do século XIX 
e de parte do século XX reconheciam a herança cultu-
ral e religiosa que compartilhávamos com os nossos 
vizinhos, mas, de uma forma geral, também estavam 
conscientes dos elementos que nos separavam deles, 

6 A partir da segunda década do século XX, diversos membros da 
intelectualidade brasileira passam a pensar o país a partir de uma 
perspectiva latino-americanista, ampliando as suas reflexões 
para toda a região. Nesse sentido, destacam-se especialmente 
as contribuições de autores ligados à Comissão Econômica para a 
América Latina e Caribe (CEPAL), aos debates sobre a dependên-
cia e à chamada Escola de Sociologia de São Paulo. Entre esses 
autores, estão Octavio Ianni, Florestan Fernandes, Celso Furtado, 
Theotônio dos Santos e Sedi Hirano.  
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tais como a questão linguística e a maior diversidade 
étnico-racial. Existia, também, uma percepção de que a 
independência negociada e a manutenção de instituições 
como a monarquia e a escravidão haviam sido elemen-
tos fundamentais para a relativa estabilidade política do 
Brasil e para a garantia da integridade territorial. Esses 
elementos, acreditava-se, davam ao país uma pretensa 
aparência de civilidade, o que contrastava com a ten-
dência das repúblicas hispânicas à fragmentação e à 
instabilidade política (BETHELL, 2009)7. Ademais, 
os centros dinâmicos da economia brasileira estavam 
localizados na costa do país, indicando uma orientação 
para fora da região, onde se encontravam os nossos 
principais parceiros comerciais. 

Atualmente, ainda podemos observar uma persis-
tente resistência em reconhecer o Brasil como nação 
latino-americana em parcelas da opinião pública nacio-
nal8. Isso se deve, entre diversos fatores, à diferença 

7 Bethell (2003) destaca que a mais importante exceção a essa 
tendência foi o romantismo brasileiro, uma vez que esse movi-
mento buscava recuperar uma herança indígena comum a todos 
os países da região, como é possível notar na obra O Guarani, de 
Antônio Carlos Gomes (1860). A valorização do elemento indígena 
apresentava, portanto, um potencial de fator aglutinador dos 
países recém-independentes. 
8 Em pesquisa promovida pelo mexicano Centro de Investigação 
e Docência em Economia (Cide), o projeto “Brazil, the Americas 
and the world: public opinion and foreign policy”, evidenciou-se 
que 79% dos entrevistados se identificam como brasileiros e que 
apenas 4% se veem como latino-americanos. Em contrapartida, 
mexicanos, argentinos, chilenos, colombianos, equatorianos e 
peruanos se identificam primeiramente como latino-americanos 
(GUIMARÃES, 2015).
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linguística. Ademais, embora os idiomas oficiais da 
região apresentem muitas semelhanças em sua forma 
oral, os países latino-americanos preferiram, ao longo 
do tempo, privilegiar a promoção do inglês como língua 
estrangeira em suas escolas. Apenas recentemente ini-
ciativas que promoviam o ensino do espanhol no Brasil 
e do português nos países vizinhos ganharam maiores 
dimensões. À barreira linguística soma-se, ainda, a 
persistência do desconhecimento que possuímos com 
respeito à história, à política e à cultura dos demais 
países da América Latina. 

A consciência de pertencimento à América Latina 
por parte do Brasil foi o resultado não de um movi-
mento interno que buscava ampliar os laços com os 
nossos vizinhos, mas de fatores externos sobre os quais 
não possuíamos qualquer controle e que se impuseram 
especialmente a partir da década de 1930. Isso era evi-
dente especialmente por parte da política externa dos 
EUA, que, tanto em momentos mais pacifistas, como 
o da “Política Externa da Boa Vizinhança”, como em 
momentos mais intervencionistas, como na Doutrina 
Eisenhower, incluía o Brasil como parte da Amé-
rica Latina. As universidades americanas, da mesma 
forma, operavam com conceitos de regiões definidas 
por afinidades culturais e homogeneidade geográfica e 
geopolítica, o que novamente colocava o Brasil como 
parte de um grupo coeso de nações latino-americanas 
(BETHELL, 2009). 

Muito embora os dois últimos séculos tenham 
indicado uma preferência do Brasil por projetar-se 
na América do Sul em detrimento da América Latina 
(BANDEIRA, 2010), a consciência adquirida nas últi-
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mas décadas de que são inúmeros os elementos que 
nos unem aos vizinhos latino-americanos tem resul-
tado em uma série de esforços que objetivam reduzir 
o distanciamento, a desconfiança e o desconhecimento 
mútuo entre os países da região. Alguns desses esforços 
incluem a Lei Federal 11.161/2005, que prevê a oferta 
obrigatória do ensino da língua espanhola em escolas 
públicas brasileiras, assim como a criação no Brasil 
do Memorial da América Latina (em São Paulo), da 
Universidade Federal da Integração Latino-Americana 
(UNILA) e do Festival de Cinema Latino-Americano 
de São Paulo. 



AS RAÍZES HISTÓRICAS DA BUSCA 
POR UNIDADE

Ainda durante o período colonial, era comum que a elite 
criolla enviasse os seus filhos para que estudassem em 
universidades europeias. Uma vez lá, muitos tiveram 
contato com as novas ideias do pensamento iluminista, 
principalmente as de Jean-Jacques Rousseau e de John 
Locke. Quando regressaram aos seus países de origem, 
alguns desses jovens passaram a integrar e a liderar 
movimentos independentistas, defendendo a autonomia, 
o liberalismo e o republicanismo. Mesmo os jovens 
enviados para estudar nas universidades fundadas pela 
Coroa espanhola nas Américas terminavam por entrar 
em contato com essas novas ideias. Somado a isso, o 
contexto internacional, no qual os EUA haviam ven-
cido a guerra de independência contra a Grã-Bretanha 
e, na Europa, as invasões napoleônicas fragilizavam as 
metrópoles, também favoreceram as vitórias dos movi-
mentos independentistas.

Tão logo conquistaram a sua soberania, no 
entanto, os novos países hispânicos passaram a temer a 
possibilidade de que a Espanha iniciasse uma guerra de 
reconquista. Surgiu, então, entre algumas das lideranças 
independentistas a disposição de criar uma confedera-
ção que os agregasse. Para isso, apelava-se à evidente 
coesão em termos de língua, religião, história, cultura 
e estruturas políticas herdadas do período colonial por 

2
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esses novos Estados (BETHELL, 2009). O principal 
nome por trás dessa articulação integracionista foi o 
venezuelano Simón Bolívar, que promoveu a fundação 
da República da Grã- Colômbia, em 1819, integrando 
os territórios da Venezuela e de Nova Granada, antigas 
colônias espanholas.

Imagem 1 – Retrato de Simón Bolívar, por Antonio Salas, 1825.

Fonte: Wikimedia Commons, 2011a.
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A América Latina pós-independência era, na prá-
tica, um conjunto de territórios desarticulados entre si e 
permeados por disputas territoriais em função de limites 
mal definidos entre os vice-reinados e as capitanias do 
período colonial. Ademais, a independência trouxera 
consigo novas rivalidades em razão das disputas por 
recursos naturais estratégicos e pelo acesso aos merca-
dos europeus. Ao mesmo tempo, cada país estava dema-
siado envolvido em seu esforço individual de construir 
e consolidar um Estado nacional, o que demandava a 
valorização de aspectos e características que diferen-
ciasse um povo dos demais presentes nas Américas.

Simón Bolívar, O Libertador
Simón  Bolívar,  o  venezuelano  que  entrou  para  a  história 
da América Latina como “O Libertador”, nasceu em Cara-
cas em 24 de julho de 1783. Filho da aristocracia colonial, 
estudou em Madri. Após conhecer os trabalhos de pensa-
dores como Jean-Jacques Rousseau e John Locke, além 
de  ter  como  tutor  a  Simón  Rodriguez,  Bolívar  retornou  à 
América do Sul e coordenou as lutas de independência da 
Venezuela, Colômbia, Bolívia, Peru e Equador. O Libertador 
ficou eternizado pelo célebre discurso: “Juro pelo amor do 
Deus de meus pais. Juro pela minha honra e juro pela minha 
pátria que não darei descanso a meu braço, nem repouso 
a minha alma, até que haja rompido as correntes que nos 
oprimem por vontade do poder espanhol.” Bolívar, no en-
tanto, morreu em Santa Marta, na Colômbia, no ano de 1830, 
sem que seus esforços integracionistas tivessem resultado 
em sucesso.

Essas dificuldades foram reconhecidas por Simón 
Bolívar ainda em sua Carta da Jamaica, escrita durante 
o seu exílio na cidade de Kingston, Jamaica, em 1815. 
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Na ocasião, o futuro das independências recém-con-
quistadas parecia demasiado incerto e países de grande 
relevância, como Brasil e México, não haviam nem 
ao menos concluído seus processos de emancipação. 
Desse modo, Bolívar afirmava reconhecer a existência 
de elementos distanciadores, mas defendia que países 
que possuíssem uma mesma origem, língua, costumes e 
religião poderiam compartilhar de um mesmo governo 
que confederasse os novos Estados. Ademais, as ideias 
modernizadoras, tais como a liberdade e a igualdade, 
eram capazes, segundo Bolívar, de produzir a unidade 
entre as ex-colônias (BOLÍVAR, 1983).

A Carta da Jamaica
Datada de 1815, foi uma resposta de Simón Bolívar a um 
inglês que vivia em Kingston, capital da Jamaica. Nela, Bo-
lívar afirma que a integração latino-americana não é uma 
utopia inalcançável, mas uma realidade tangível e concre-
ta. Para ele, países que compartilhavam elementos funda-
mentais, como uma mesma língua e costumes, deveriam 
compartilhar  também  de  um  mesmo  governo,  capaz  de 
confederar as novas nações. 

Disse Bolívar: “Eu desejo, mais que qualquer outro, 
ver formar-se na América a maior nação do mundo, não 
apenas por sua extensão e riqueza, mas também pela sua 
liberdade e glória. É uma  ideia grandiosa pretender  fazer 
de todo o Novo Mundo uma só nação, com um só vínculo 
que ligue as suas partes entre si e com o todo. Já que tem 
uma origem, uma língua, costumes e uma religião em co-
mum, deveriam, então, ter um só governo que confederas-
se os diferentes estados que terminem por formar-se. Que 
belo seria que o Istmo do Panamá fosse para nós o que o 
Corinto foi para os gregos! Espero que algum dia tenhamos 
a fortuna de instalar ali um augusto congresso.”
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Ao ver que as rivalidades se tornavam cada vez 
mais fortes entre os países que ajudara a independentizar 
– Venezuela, Colômbia, Panamá, Bolívia e Peru – assim 
como se tornavam as disputas travadas por caudilhos no 
interior de cada Estado, Bolívar chegou à conclusão de 
que apenas um poder forte e centralizado seria capaz de 
impedir que a guerra civil assolasse a América Latina e 
desintegrasse os novos Estados (LYNCH, 2009). Assim, 
Bolívar propôs a convocação dos governos independen-
tes da região para o Congresso do Panamá, que seria 
realizado na Cidade do Panamá, em 1826.

Várias foram as missões que percorreram o sub-
continente para formalizar o convite e firmar tratados de 
amizade. No entanto, os únicos presentes, ademais da 
Grã-Colômbia, foram o México, o Peru e a República 
Federal da América Central. Convidado, o Brasil, que 
era visto com desconfiança por seus vizinhos por ser a 
única monarquia em meio a uma série de repúblicas e, 
também, por ainda manter boas relações diplomáticas 
com sua ex-metrópole, não demonstrou interesse pelo 
projeto de Bolívar, no que foi acompanhado pelo Chile e 
pelas Províncias Unidas do Rio da Prata. As delegações 
da Bolívia e dos EUA não chegaram a tempo, enquanto 
que o Paraguai nem ao menos fora convidado, uma vez 
que seu mandatário, Gaspar Rodríguez de Francia, se 
recusara a receber os diplomatas enviados por Bolívar.

Ainda que com muitas ausências, o Congresso 
do Panamá foi realizado e foi o palco de discussões, 
dentre outros temas, acerca da celebração de um tratado 
de confederação e união, de acordos comerciais e de 
navegação, a abolição da escravidão por parte de todos 
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os Estados que viessem a integrar a confederação e a 
construção de um exército unificado (LYNCH, 2009).

As negociações do Congresso do Panamá, no 
entanto, não chegaram a qualquer acordo de maior rele-
vância. Pouco tempo depois, até mesmo os territórios 
integrados no que então era a Grã-Colômbia termina-
ram por se fragmentar, episódios que se somaram à 
crescente instabilidade vivida pela região. Ainda assim, 
Bolívar se converteu no mais importante símbolo do 
ideal integracionista latino-americano e seu projeto da 
“Pátria Grande” permanece presente no imaginário de 
diversos grupos políticos da região.



OS PRIMEIROS ESFORÇOS DE 
INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA

É impossível pensar no processo de integração da Amé-
rica Latina sem incluir na análise a influência exercida 
pelos EUA na região. As relações entre a América Latina 
e os EUA já eram bastante complexas desde as primeiras 
décadas do século XIX, uma vez que as novas repúblicas 
latino-americanas não demoraram para descobrir que a 
Doutrina Monroe e sua ideia de “América para os ameri-
canos” trazia consigo uma forte conotação imperialista. 
A anexação do Texas (1845), a Guerra Mexicano-Ameri-
cana (1846-1848), a Guerra Hispano-Americana (1898) 
e as diversas intervenções que os EUA promoveram na 
América Central9 serviram para aumentar as tensões e 

9 O Texas foi parte do território mexicano até 1835, quando teve início a 
guerra que levaria a sua independência. Posteriormente, em 1845, o Texas 
foi anexado ao território dos EUA, convertendo-se no 28º estado ameri-
cano. O contínuo avanço dos EUA em direção ao oeste resultou, em 1846, 
na Guerra Mexicano-Americana, considerada o primeiro grande conflito 
impulsionado pelas ideias expansionistas do Destino Manifesto. Como 
resultado, o México terminou por perder cerca de 50% do seu território, 
inclusive regiões como a Califórnia, Nevada e o Novo México. Já a Guer-
ra Hispano-Americana foi um conflito travado entre EUA e Espanha no 
contexto das lutas de independência de Cuba, um dos últimos territórios 
espanhóis nas Américas. A derrota espanhola garantiu aos EUA o controle 
sobre Cuba, Porto Rico, Guam e as Filipinas. Por fim, as intervenções 
militares dos EUA na América Central tiveram início da década de 1850 e 
consistiram basicamente no envio de tropas americanas à Guatemala, 
Honduras, Nicarágua e El Salvador com o fim de proteger os interesses 
estratégicos dos EUA ou de empresas americanas. Exemplos dessas 
intervenções foram o envio de forças navais americanas à Nicarágua em 
1853, em 1854, em 1857, em 1867, em 1894, em 1896, em 1898, em 1899, em 
1910 e a ocupação realizada pelos EUA no país entre 1912 e 1925. 

3
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a desconfiança entre os países latino-americanos e seu 
vizinho da América do Norte. 

A partir do século XX, por sua vez, os contrastes 
entre os EUA e a América Latina acentuaram-se pro-
fundamente, pois o país norte-americano se conver-
tera em uma grande potência industrial e substituíra 
a hegemonia inglesa em toda a região. As dinâmicas 
entre as diferentes nações latino-americanas e os EUA 
passaram a oscilar entre o alinhamento e o conflito. 
Enquanto isso, a própria América Latina permanecia 
dividida por desconfianças e rivalidades e, também em 
consequência disso, encontrava-se fragilizada e inserida 
de forma subalterna no sistema internacional.

A partir de 1930, quando a América Latina experi-
mentou o que convencionou-se chamar de populismo10 e 
as atenções dos EUA estavam direcionadas para a con-
tenção da Alemanha nazista, as ideias integracionistas 
voltaram a estar presentes na agenda regional, especial-
mente em razão da ascensão de lideranças como Getúlio 
Vargas, Lázaro Cárdenas e Juan Domingo Perón, presi-
dentes do Brasil, México e Argentina, respectivamente. 

10 O conceito de populismo foi fortemente discutido pela Ciência 
Política latino-americana e, de uma forma geral, refere-se ao 
processo de proletarização das massas em sociedades com-
plexas e que passam por rápidas transformações sociais, como 
a urbanização. Essas massas ainda não possuem consciência 
ou sentimento de classe e, portanto, não podem participar da 
política enquanto classe. Elas são, então, instrumentalizadas 
por lideranças populistas, que se caracterizam por seu carisma, 
por sua forte influência pessoal junto às massas populares e pela 
promoção de políticas de caráter assistencialista. Para saber 
mais, ver Weffort (2003) e Prado (1981).
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É de Perón, inclusive, a famosa frase: “o século XXI 
nos encontrará unidos ou dominados”, frase produzida 
em um contexto pós-II Guerra Mundial e de início da 
divisão do mundo entre o socialismo e capitalismo. 
O presidente argentino propunha, então, a construção 
de uma terceira via para a América Latina, tornando a 
região independente das disputas travadas por EUA e 
a União Soviética durante a Guerra Fria. Foi com esse 
fim que Perón buscou relançar o Pacto ABC.

O Pacto ABC
Foi um tratado firmado pela Argentina, Brasil e Chile, em 
1915. Em um primeiro momento, o acordo tinha o objetivo 
de estabelecer mecanismos de solução de controvérsias 
que eventualmente pudessem surgir entre os membros e 
não possuía qualquer caráter comercial. Para aquele mo-
mento histórico, a iniciativa representava um avanço bas-
tante considerável, pois o diálogo entre os países da região 
era escasso e todos buscavam o estabelecimento de rela-
ções especiais com os Estados Unidos. 
O Pacto,  porém,  não  foi  o  suficiente para que  as  relações 
entre  os  seus  membros  sofressem  significativa  melhora. 
Isso se deveu ao fato de que o Brasil já havia optado por ter 
aos Estados Unidos como principal aliado – principalmente 
por razões econômicas, já que a potência norte-americana 
lhe comprava a maior parte da sua produção de café – e os 
Congressos da Argentina e do Chile não aprovaram o tratado. 
A proposta foi retomada pelo argentino Juan D. Perón, em 
1953, que pretendia, através do que ele chamava de “terceira 
posição”, afastar a América do Sul do combate que o contex-
to de Guerra Fria havia estabelecido entre o socialismo e o 
capitalismo. A forte oposição interna que enfrentava Getúlio 
Vargas no Brasil, no entanto, impediu a retomada do projeto 
nesses novos moldes e, antes do suicídio de Vargas e do exílio 
de Perón, a proposta já havia sido novamente abandonada.
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O Pacto ABC, embora incluísse aspectos de inte-
gração comercial, era essencialmente uma proposta 
de construção de espaços de articulação política e de 
diálogo entre o Brasil, a Argentina e o Chile que tinha 
como finalidade garantir à América do Sul uma maior 
autonomia em um contexto internacional em que os 
países eram fortemente pressionados para assumir uma 
posição na Guerra Fria. No entanto, as dificuldades 
impostas pela crônica escassez de divisas enfrentada 
pela região e a necessidade de aumentar as exportações 
fizeram com que os países latino-americanos passas-
sem a discutir, ainda no final dos anos 1950, a possi-
bilidade de construção de uma zona de livre comércio 
latino-americana. 

Segundo Andrés Malamud (2011), o processo 
de integração regional se dá quando Estados vizinhos 
decidem voluntariamente fusionar-se, abrindo parce-
las de sua soberania e, ao mesmo tempo, facilitando o 
intercâmbio comercial entre si. O processo prevê quatro 
etapas, de acordo com Balassa (1969), sendo elas: 

a) A criação de uma zona de livre comércio, 
cuja finalidade é reduzir ou eliminar as tarifas 
alfandegárias aplicadas aos produtos originários 
dos países membros, estimulando o comércio 
entre os mesmos;

b) A criação de uma união aduaneira, que 
prevê a criação de uma tarifa externa comum 
(TEC), de modo que todos os países membros 
aplicarão a mesma taxa sobre produtos impor-
tados cuja origem é externa ao bloco;

c) O mercado comum, quando os países mem-
bros, ademais de compartilharem uma zona de 
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livre comércio e uma tarifa externa comum, 
também permitem a livre circulação de todos 
os fatores de produção, incluindo a do capital, a 
dos serviços e das pessoas. 

d) A união econômica e monetária, quando 
um bloco que forma um mercado comum adota 
também uma moeda única, o que implica na 
coordenação das políticas econômicas dos países 
membros e na criação de um banco central único. 

Na América Latina, a integração comercial, 
ademais de ser reconhecida como uma necessidade 
pelos países da região, foi fortemente defendida pela 
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 
(CEPAL)11 como forma de favorecer a industrialização 
dos países latino-americanos, de diversificar a pauta 

11 A CEPAL é a mais exitosa das cinco comissões regionais criadas 
pelo Conselho Econômico e Social da Organização das Nações 
Unidas (ECOSOC – ONU), nos anos 1940. Com sede em Santiago, 
no Chile com atuação iniciada em 1948, a CEPAL tinha como ob-
jetivo formular, sugerir e coordenar ações que visavam ao de-
senvolvimento econômico da América Latina. Posteriormente, 
a CEPAL também se dedicou a discutir temas relacionados ao 
desenvolvimento social na América Latina. Cabe destacar que 
um dos primeiros secretários executivos da CEPAL foi o econo-
mista argentino Raúl Prebisch, reconhecido por sua importante 
contribuição à discussão em torno da tendência à deterioração 
dos termos de intercâmbio, fenômeno que se devia à tendência 
à queda dos preços de produtos primários, ao mesmo tempo em 
que ocorria a valorização dos preços dos bens manufaturados. 
Prebisch e a CEPAL alertavam, então, para a necessidade de que 
a América Latina adotasse uma política de industrialização, pois, 
do contrário, havia o risco de que a capacidade de importação 
da América Latina se reduzisse ao longo do tempo. Para saber 
mais, ver a página oficial da CEPAL: https://www.cepal.org/pt-br. 

https://www.cepal.org/pt-br
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de exportação da região e de melhorar as condições 
de negociação da América Latina com outras regiões 
do mundo. A CEPAL havia, ademais, desenvolvido 
uma crítica do comércio internacional, alegando que o 
mesmo possui uma estrutura que favorece a deteriora-
ção dos preços internacionais dos bens primários, prin-
cipais itens da pauta de exportação da América Latina 
naquele momento. Essa vulnerabilidade era, segundo 
a CEPAL, uma das principais razões por trás do atraso 
no desenvolvimento latino-americano.

Foi, portanto, a partir da contribuição da CEPAL 
que diversos países da América Latina decidiram asso-
ciar-se através da primeira experiência de integração da 
região, a Associação Latino-americana de Livre Comér-
cio (ALALC), em 1960. 

Posteriormente, como o mapa 2 indica, novos 
esforços integracionistas surgiram na América Latina 
como resultado das insuficiências dos mecanismos 
preexistentes e das mudanças ocorridas na economia 
internacional. Nas próximas seções, por tanto, anali-
saremos os blocos de integração regional da América 
Latina surgidos entre os anos 1960 e 1980. 
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Mapa 2 – Primeiros esforços de integração na América Latina

Fonte: Elaborado pelo autor Vitor de Pieri.
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3.1 A Associação Latino-Americana de Livre 
Comércio (ALALC)

Em meados do século XX, as três mais importan-
tes economias da América Latina – Argentina, Brasil e 
México – encontravam-se em clara situação de vanta-
gem com relação aos seus vizinhos por terem não ape-
nas concluído a primeira fase de sua industrialização, 
mas também iniciado o processo de industrialização por 
substituição de importações12. Ainda assim, as manufa-
turas produzidas por esses países encontravam enormes 
dificuldades para acessar os mercados dos EUA e do 
Mercado Comum Europeu, espaços altamente marcados 
pelo protecionismo e que, ademais, no caso dos países 
europeus, ofereciam grandes vantagens comerciais para 
suas ex-colônias africanas. 

Foi nesse contexto que se deu a criação da Asso-
ciação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC). 
O acordo nasceu com a assinatura do Tratado de Mon-

12 Tanto o Brasil como a Argentina e o México experimentaram 
um primeiro ciclo de industrialização ainda no século XIX, com 
especial força entre os anos 1870 e 1890. Nessa fase, um dos 
setores que mais se desenvolveu nos três países foi o da indús-
tria têxtil. A partir dos anos 1930, esses países viveram um novo 
de industrialização, dessa vez impulsionado pelas dificuldades 
impostas pela crise de 1929 e pela adoção da chamada “política 
de industrialização por substituição de importações”. Essa polí-
tica foi fortemente incentivada pela CEPAL entre os anos 1950 e 
1970 e consistia em um modelo de planejamento econômico que 
visava a favorecer a industrialização tardia de países localizados 
na periferia do capitalismo. Para saber mais, ver Furtado (1969), 
Furtado (2008) e Prado Jr. (2013). 
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tevidéu, em 1960, por Brasil, Argentina, México, Para-
guai, Peru e Uruguai. Nos anos seguintes, também 
aderiram ao tratado Colômbia, Equador, Venezuela e 
Bolívia. O objetivo era utilizar-se da integração comer-
cial para promover o desenvolvimento econômico. Esta-
bilizando e ampliando as trocas comerciais, esperava-se 
que os países do bloco poderiam desenvolver novas 
atividades produtivas, aumentar a sua produção e subs-
tituir as importações de origem extrarregional. 

A proposta previa, ainda, o estabelecimento de 
uma zona de livre comércio dentro do prazo de 12 
anos. Para isso, a liberalização comercial deveria ser 
gradual e as negociações a respeito da redução ou eli-
minação de impostos alfandegários realizadas produto 
a produto. Ademais, a ALALC previa a possibilidade de 
um comércio sem a utilização de divisas, estabelecendo 
um sistema de créditos automáticos e de compensação. 
Por seguir o paradigma do “regionalismo fechado”, a 
ALALC se propunha a integrar os países da América 
Latina ao mesmo tempo em que “fecharia” a região para 
a entrada de produtos extrarregionais, fortalecendo a 
industrialização dos seus membros para uma posterior 
competição internacional. 

A iniciativa, no entanto, se mostrou demasiado 
ousada por tentar integrar a economias tão desiguais e 
países tão divergentes entre si do ponto de vista polí-
tico. As décadas de orientação para a Europa e os EUA 
haviam resultado na ausência de uma infraestrutura sufi-
ciente que conectasse os Estados membros e favorecesse 
o transporte das mercadorias. A reduzida complementa-
riedade comercial e, por vezes, a concorrência existente 
entre economias que buscavam associar-se também se 
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apresentavam como obstáculo a transpor. Ademais, 
como afirma Cavlak (2012), a ALALC era o resultado 
de um entendimento técnico-político que enfrentava não 
apenas a desconfiança de atores domésticos (empresá-
rios, trabalhadores etc.), mas também de atores externos 
como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Gene-
ral Agreement on Tarifs and Trade (GATT). 

Ainda que a ALALC tenha apresentado resultados 
muito expressivos nos primeiros anos (75% das libera-
lizações alfandegárias ocorreram entre 1961 e 1963), a 
média anual de mercadorias produzidas e comercializa-
das livremente na América Latina passou a apresentar 
tendência de queda contínua a partir de 1966. Segundo 
Cavlak (2012), isso se deveu ao fato de que a ALALC 
era mecanismo político, que demandava a atuação dos 
Estados nas negociações de cada item que seria libera-
lizado. Essa característica tornava a ALALC altamente 
vulnerável ao grau do nível de entendimento existente 
entre os países. No entanto, este entendimento se esgo-
tou tão logo a América Latina entrou em um novo ciclo 
de golpes militares, a partir de 1964, e quando Chile, 
Venezuela, Bolívia, Colômbia, Equador e Peru se reti-
raram da ALALC para criar o Pacto Andino, em 1969. 

3.2 O Pacto Andino/Comunidade Andina
de Nações

O Pacto Andino – que passaria a se chamar Comu-
nidade Andina de Nações, a partir de 1996 – nasceu com 
a proposta de superar a estagnação da ALALC e foi o 
resultado do Acordo de Cartagena, firmado em 1969 
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pela Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Chile e, pos-
teriormente, a Venezuela. Segundo Bressan e Luciano 
(2018), o Pacto Andino havia sido fortemente influen-
ciado pela experiência de integração europeia, de modo 
que seu objetivo era ir além de uma simples zona de 
livre comércio, mas construir uma união aduaneira e, 
posteriormente, um mercado comum andino.

Também orientado pelo paradigma do regiona-
lismo fechado, o Pacto Andino buscava a consolida-
ção da industrialização dos seus membros via substi-
tuição de importações em escala regional (BRESSAN 
& LUCIANO, 2018). No entanto, ainda na década de 
1970, o bloco já apresentava dificuldades com o cum-
primento das metas de liberalização, uma vez que as 
mesmas dificuldades de concertação política no nível 
nacional e no nível regional que afetavam a ALALC 
também podiam ser percebidas no Pacto Andino. Ao 
mesmo tempo, a composição do bloco teve sua pri-
meira alteração em 1973, com a adesão da Venezuela, 
e novamente em 1977, com a saída do Chile. 

No período que se estende entre os anos 1980 
e 1990, alguns dos países membros do Pacto Andino 
passaram por um processo de redemocratização, o que 
permitiu ao bloco propor a criação de mecanismos 
de direito comunitário e supranacional na integração 
andina, entre eles o Parlamento Andino e o Tribunal 
Andino. Por outro lado, a adesão progressiva dos países 
andinos à globalização neoliberal exigia que o bloco 
fosse repensado, o que resultou na assinatura do Proto-
colo de Trujillo, em 1996, alterando o nome do arranjo 
para Comunidade Andina de Nações (CAN). 
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A CAN, no entanto, começou a apresentar con-
sideráveis dificuldades a partir dos anos 1990. A falta 
de liderança para impulsionar a integração e as crises 
decorrentes das diferentes orientações ideológicas 
seguidas pelos países membros começaram a corroer 
a sofisticada institucionalidade que havia sido criada. 
A tentativa de conciliar a proposta integracionista com 
os preceitos do Consenso de Washington13 se mostrou 
totalmente inviável e as negociações de tratados de livre 
comércio que Colômbia, Equador e Peru tinham com 
os Estados Unidos levaram à saída da Venezuela do 
bloco, em 2006. A deterioração da economia interna 
dos Estados membros, por sua vez, também fez com 
que a proposta se esvaziasse, levando alguns deles a se 
aproximarem primeiro da ALBA e depois do Mercosul 
(caso da Bolívia e do Equador), enquanto que o restante 
(Chile, Peru e Colômbia) se associou ao México para a 
criação da Aliança do Pacífico.

13 O Consenso de Washington foi o nome dado a um conjunto de 
medidas neoliberalizantes de ajuste macroeconômico, elabora-
das em 1989 por economistas do Fundo Monetário Internacional 
(FMI), do Banco Mundial e do Departamento do Tesouro dos EUA, 
com destaque para o economista americano John Williamson, e 
adotadas por diversos países ao longo dos anos 1990. Entre tais 
medidas, estão a reforma fiscal regressiva, a abertura indiscri-
minada dos mercados, as privatizações, a redução da atividade 
fiscal do Estado e a adoção de políticas de atração de capital 
financeiro especulativo. Posteriormente, estas medidas passa-
ram a ser defendidas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) 
como condição para a concessão de empréstimos a países que 
buscavam renegociar suas dívidas externas. 
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3.3 A Associação Latino-Americana de 
Integração (ALADI)

A Associação Latino-Americana de Integração 
(ALADI) é o resultado do Tratado de Montevidéu, de 
1980, substituindo o acordo constitutivo da ALALC. A 
ALADI está composta por Brasil, Argentina, Bolívia, 
Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Paraguai, 
Peru, Uruguai e Venezuela.

Influenciado pelo paradigma do “regionalismo 
aberto”, a ALADI se apresentava como uma resposta 
ao esgotamento do desenvolvimentismo e do modelo 
de industrialização por substituição de importações. 
Propondo-se mais moderna, a ALADI era mais coerente 
com as políticas de ajustes estruturais que, em maior ou 
menor grau, vinham sendo implementadas pelos países 
da América Latina, o que incluía privatizações, abertura 
comercial e busca pelo equilíbrio fiscal. Nesse novo 
cenário, a região também apostava no crescimento das 
importações como forma de dinamizar a economia e 
com o fim de conter a inflação. 

Quando comparada com a ALALC ou com o Pacto 
Andino, a ALADI se mostrava muito menos audaciosa, 
uma vez que consistia basicamente em uma rede de 
acordos bilaterais ou plurilaterais de comércio, aban-
donando a pretensão de integração produtiva ou mesmo 
de construção de uma união aduaneira. Assim, a ALADI 
incentivava a negociação de acordos comerciais com 
atores extrarregionais sem qualquer exigência de que as 
concessões realizadas se estendessem a todos os demais 
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membros, o que evidenciava o seu perfil comercialista 
(SOUZA & CASTILHO, 2016).

Atuando como uma espécie de “guarda-chuva” 
institucional sob o qual se negociavam acordos comer-
ciais intra e extrarregionais, a ALADI terminou por 
apresentar resultados limitados do ponto de vista do 
aprofundamento da integração latino-americana. Como 
lembram Souza e Castilho (idem), no momento de sua 
criação, em 1980, as trocas comerciais realizadas entre 
os países membros da ALADI totalizavam 13% de todo 
o comércio feito pela região, número que alcançou ape-
nas 15% em 2010.



AS PROPOSTAS CONTEMPORÂNEAS 
DE INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA

A redemocratização da América Latina, ocorrida na 
década de 1980, recuperou o consenso sobre a necessidade 
do aprofundamento da cooperação e do fortalecimento 
dos laços na região. Nesse novo contexto, uma série de 
iniciativas foi levada a cabo, algumas delas de caráter 
mais comercialista e pragmático, enquanto que outras 
apresentam importante conteúdo político e estratégico.

Esses novos projetos refletem a polarização 
ideológica que assola os países da região atualmente. 
Enquanto algumas forças políticas buscam aumentar o 
grau de institucionalidade da integração regional, outros 
buscam ações unilaterais que impedem o aprofunda-
mento da mesma (BRESSAN & LUCIANO, 2018). A 
seguir, abordaremos os principais arranjos de integração 
em disputa na América Latina, com especial ênfase nos 
casos do Mercosul e da Aliança do Pacífico.

4.1 O Mercado Comum do Sul (Mercosul)

A redemocratização da Argentina, em 1983, e do 
Brasil, em 1985, assim como a redução das rivalidades 
e desconfianças entre ambos os países, criou o contexto 
necessário para que os seus líderes civis pudessem dar 
início à reaproximação dessas nações. Já em 1985, os 
então presidentes Raúl Alfonsín e José Sarney se encon-

4
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traram em Foz do Iguaçu e redigiram uma declaração 
de intenções, a Declaração de Iguaçu. Esse acordo 
implicava na criação de uma comissão mista para a 
integração do Brasil e da Argentina e serviu de base 
para o projeto que depois se consolidaria através do 
Mercado Comum do Sul (Mercosul). 

Mapa 3 – Propostas contemporâneas de integração na
América Latina

Fonte: Elaborado pelo autor Vitor de Pieri.
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O principal resultado da Declaração de Iguaçu foi 
a criação de uma Comissão Mista de Alto Nível para a 
Cooperação e Integração Econômica Bilateral, que seria 
integrada e conduzida pelos chanceleres, autoridades 
subnacionais e representantes dos setores produtivos. 
Em 1988, assinou-se o Tratado de Integração, Coope-
ração e Desenvolvimento, que estabelecia como meta 
a criação de um mercado comum dentro do prazo de 
até 10 anos, projeto que se orientava pelo paradigma 
desenvolvimentista formulado pela CEPAL nos anos 
1960 (LEME, 2006).

A correlação de forças em âmbito doméstico no 
Brasil e na Argentina, mas também no âmbito inter-
nacional, havia se transformado significativamente no 
início dos anos 1990. Em razão disso, o Tratado de 
Assunção, firmado em 1991, durante os governos de 
Fernando Collor e Carlos Menem, e que efetivamente 
cria o Mercosul, o fazia sob as bases do chamado regio-
nalismo aberto. O documento, que contava com a ade-
são do Uruguai e do Paraguai, deu origem a um bloco 
que tinha como função estimular o comércio entre os 
países do Cone Sul, mas também prepará-los para os 
desafios inerentes à globalização. A constante prática 
de redução de tarifas alfandegárias era vista como mais 
uma das muitas ações que deveriam ser adotadas com o 
fim de garantir maior eficiência e menor dependência de 
subsídios públicos por parte do empresariado nacional. 

Em 1994, firmou-se o Protocolo Adicional ao Tra-
tado de Assunção, que garantia ao bloco uma estrutura 
institucionalizada e estabelecia um novo objetivo: imple-
mentar uma Tarifa Externa Comum (TEC), através da 
qual os membros do bloco passariam a compartilhar de 
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uma mesma política comercial, definindo conjuntamente 
a tarifa aduaneira que cobrariam sobre os produtos 
importados de origem extrarregional. Essa negociação, 
naturalmente, não se deu de forma simples e até hoje 
pode-se dizer que não foi concluída, porque diversos 
agentes econômicos pressionaram os seus respectivos 
governos de forma a que a TEC fosse a menor possível 
para os seus insumos e a maior possível para os seus 
produtos, o que resultaria em ganhos de competitividade 
e em reserva de mercado. Em razão das dificuldades 
encontradas, os países membros do Mercosul termi-
naram por negociar tarifas diferenciadas para diversas 
categorias de produtos, o que explica a comum crítica 
de que o bloco seria uma união aduaneira incompleta.

Apesar das dificuldades acima descritas, o Merco-
sul cumpriu um importante papel no sentido de facilitar 
o comércio intrabloco. Como resultado, o volume do 
comércio entre os seus membros havia se multiplicado 
por seis ao longo da década de 1990 (FLORÊNCIO, 
2015) e o Brasil havia se convertido no principal sócio 
comercial da Argentina nos anos 2000. 

Esse entendimento inédito entre os países do Mer-
cosul enfrentou a sua pior crise no final da década de 
1990, em razão da opção feita pelo governo brasileiro 
de desvalorizar o real em meio às crises sofridas pelos 
países emergentes. A chamada “Crise dos Tigres Asiá-
ticos”, ocorrida em 1997 e que foi seguida pela Crise 
Russa, em 1998, produziu uma imediata fuga do capital 
estrangeiro, uma vez que os investidores estrangeiros 
passaram a buscar mercados menos voláteis. Como 
resultado, os mercados emergentes sofreram uma sig-
nificativa perda de capitais, o que colocava em xeque 
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a sua capacidade de financiar as importações e o paga-
mento de dívida externa. 

No Mercosul, os países membros se ressentiram 
do barateamento artificial que a desvalorização do real 
causava sobre os produtos brasileiros e passaram a ado-
tar medidas semelhantes. Logo depois, passaram tam-
bém a aumentar as suas taxas de juros, competindo uns 
com os outros pela captação de capital especulativo. Em 
dezembro de 2001, a Argentina se viu forçada a aban-
donar a política de “convertibilidade”, modelo adotado 
nos anos 1990 e através do qual o dólar americano se 
tornara um dos métodos de pagamento nas transações 
internas do país, juntamente ao peso argentino. Logo 
após anunciar a desvalorização de sua moeda, a Argen-
tina também suspendeu o pagamento da dívida externa. 

Os impactos diretos de tais crises sobre o Merco-
sul foram diversos, mas um dos mais importantes se deu 
sobre a confiança dos sócios uns nos outros. Ademais, 
o prolongamento da crise econômica, especialmente 
sobre a Argentina, dificultava a retomada do comércio 
na região. Por essa razão, diversos analistas colocavam 
em dúvida o futuro do Mercosul (BBC News, 2001). 
Foi apenas a partir de 2003, com a chegada ao poder de 
Néstor Kirchner, na Argentina, e de Luiz Inácio Lula 
da Silva, no Brasil, que se produziu um consenso em 
torno da necessidade de um relançamento do Mercosul. 

O relançamento do Mercosul proposto pelo cha-
mado “Consenso de Buenos Aires” consistiu em um 
acordo que propunha o fortalecimento da cooperação 
política e a criação de uma agenda social no bloco. 
Propunha, ademais, a consolidação da união aduaneira 
e a futura construção de um mercado comum (RUIZ, 
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2007). O bloco passou, a partir de então, a buscar a 
construção de um maior grau de complementariedade 
econômica, ainda que essa, de fato, seja observável 
atualmente apenas em setores muito específicos, como 
o da indústria automotriz.

Nessa mesma tendência, foi lançado em 2004 
o Fundo para Convergência Estrutural do Mercosul 
(FOCEM), destinado a financiar projetos que visam a 
diminuir as assimetrias ainda existentes entre os mem-
bros do bloco, assim como fortalecer a coesão social 
no interior dos mesmos. Em 2006, por sua vez, ocorreu 
a primeira sessão do Parlamento do Mercosul (Parla-
sul), órgão que se propõe a representar a sociedade civil 
dos Estados membros no Mercosul. A distribuição das 
cadeiras é proporcional ao tamanho da população de 
cada país, totalizando 139 parlamentares. As decisões 
do Parlasul, no entanto, não são vinculantes, o que 
significa que devem ser submetidas aos parlamentos 
nacionais e que desses depende a sua aprovação final 
e internalização.

A partir de 2012, o Mercosul voltou a dar sinais de 
paralisia. Isso se deveu, a princípio, à crise gerada pelo 
impeachment sofrido pelo então presidente do Para-
guai, Fernando Lugo. Na ocasião, os demais membros 
do bloco decidiram por acionar a cláusula democrá-
tica, prevista no Protocolo de Ushuaia de 1996, uma 
vez que entenderam que o processo político-jurídico 
aberto contra Lugo não lhe garantira o direito à plena 
defesa. O Paraguai foi, então, afastado do bloco até que 
novas eleições fossem realizadas, em 2013, e, nesse 
meio tempo, aproveitou-se para aprovar a admissão da 
Venezuela no bloco. 
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O processo de admissão ao Mercosul por parte da 
Venezuela encontrava-se estagnado até então devido 
à oposição que esse país sofria por parte do senado 
paraguaio. Na ocasião, a entrada da Venezuela foi come-
morada, uma vez que representava a primeira expan-
são do bloco desde sua criação e por, ademais, o país 
haver ocupado naquele momento a posição de quarta 
economia da região, possuindo as maiores reservas de 
petróleo do mundo, além de uma localização bastante 
estratégica que garantiria a presença do Mercosul não 
apenas no Cone Sul, mas também na região andina e 
no Caribe.

Imagem 2 – Foto oficial da 49ª Cúpula do Mercosul, 2015

Fonte: Wikimedia Commons, 2015.

Pouco tempo depois, no entanto, a Venezuela tam-
bém viria a ser suspensa do Mercosul, em dezembro 
de 2016, sob a alegação de não haver cumprido com 
as adequações necessárias para sua efetiva adesão ao 
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bloco. Ainda que muitas tenham sido as alegações téc-
nicas, é certo afirmar que a suspensão da Venezuela se 
deveu principalmente a motivações políticas, uma vez 
que a correlação de forças na região havia se alterado 
profundamente em comparação com a observada no 
momento do Consenso de Buenos Aires. Dessa vez, o 
conservador Partido Colorado havia voltado ao poder 
no Paraguai ainda em 2013, enquanto que Maurício 
Macri vencera as eleições argentinas de 2015 e a então 
presidente brasileira Dilma Rousseff havia sido afas-
tada do cargo por um processo de impeachment, sendo 
substituída por seu vice, Michel Temer. 

Atualmente, o Mercosul experimenta uma nova 
crise. Ainda que o bloco tenha preservado a sua impor-
tância estratégica, é fato que o comércio entre os sócios 
perdeu parte do seu dinamismo, assim como o comércio 
do bloco com atores extrarregionais. Em partes, isso 
se deve ao esgotamento do ciclo expansivo do capita-
lismo global e à queda da demanda internacional pelas 
commodities sul-americanas, especialmente por parte 
da China. Tal cenário tem sido acompanhado pela reto-
mada de medidas protecionistas que colocam em xeque 
instituições multilaterais, como a OMC, e os próprios 
arranjos de integração regional.

Ademais, o recrudescimento da insatisfação de 
Paraguai e Uruguai com as assimetrias que persistem 
no interior do Mercosul vem acompanhado das dificul-
dades de se alcançar entendimentos mais amplos entre o 
Brasil e a Argentina, cujos atuais presidentes (Jair Bol-
sonaro e Alberto Fernández, respectivamente) trocaram 
hostilidades em diversas ocasiões. Tais desentendimen-
tos entre os dois principais sócios do bloco se acentua-
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ram após Alberto Fernández anunciar a possibilidade 
de que a Argentina peça a reabertura das negociações 
envolvendo o acordo de livre comércio entre Mercosul 
e União Europeia. O acordo, cujas negociações tiveram 
início ainda em 1995 e que foi assinado pelos chefes de 
Estado dos países envolvidos em junho de 2019, ainda 
aguarda sua ratificação pelos parlamentos nacionais e 
enfrenta uma série de questionamentos à medida que 
seus termos vão se tornando públicos. 

Assim, é evidente que o Mercosul, após apresen-
tar um período de impulsionamento, atualmente vem 
sofrendo os impactos do desenvolvimento de uma crise 
global que está reconfigurando as relações de poder. 
Ademais, as transformações políticas, econômicas e 
sociais ocorridas na América Latina como um todo e 
entre os sócios do Mercosul em particular têm resultado 
em demandas por uma reforma do bloco com o fim de 
torná-lo menos “ideologizado” e mais “pragmático”. 
Atualmente, são fortes as pressões internas no sentido 
de que o Mercosul abandone seus esforços de consoli-
dação da união aduaneira, retrocedendo a uma simples 
área de livre comércio. Tal ação tornaria o Mercosul 
menos vinculante e deixaria os países membros livres 
para negociarem acordos comerciais com quem qui-
serem e dentro das condições que melhor lhes pareça. 

4.2 A Aliança do Pacífico

A Aliança do Pacífico, estabelecida em 2011 e for-
malizada em 2012, é um dos mais recentes arranjos de 
integração criados na América Latina e se orienta pela 
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lógica do regionalismo aberto ou liberal. Seus membros, 
México, Colômbia, Chile e Peru, são países de perfil 
comercialista que optaram pela sua inserção interna-
cional a partir da assinatura de uma série de acordos 
de livre comércio pouco vinculantes dentro e fora da 
América Latina. 

À diferença de outros projetos, a AP [Aliança do 
Pacífico] não defende a autonomia da região, não 
critica o capitalismo e não se desliga do paradigma 
neoliberal,  tal como fizeram as organizações 
que abandeiraram o regionalismo pós-liberal e 
pós-hegemônico: a União das Nações Sul-Ameri-
canas (UNASUL), o Mercado Comum do Sul (Merco-
sul), a Comunidade dos Estados Latino-America-
nos e Caribenhos (CELAC) e a Aliança Bolivariana 
para os Povos de Nossa América (ALBA). A AP, pelo 
contrário, afiança os valores liberais, imperantes 
em seus países, e os usa como plataforma para a 
inserção internacional e para a atração de inves-
timento estrangeiro (BUELVAS & ALEGRÍA, 2020, 
p. 2, tradução nossa).

Uma das principais características da Aliança do 
Pacífico é sua vocação multilateral, uma vez que agrupa 
a países que possuem uma política de comércio exterior 
similar e orientada pelo paradigma da eficiência comer-
cial e pela busca de alianças de curto prazo (COMINI & 
FRENKEL, 2014). Como lembra Oliveira (2016), esse 
perfil dos membros da Aliança do Pacífico foi acentuado 
pelos impactos causados pela desaceleração da econo-
mia chinesa e pela redução internacional do preço das 
commodities, o que os levou a buscar uma diversifica-
ção ainda maior das suas parcerias comerciais. Assim, o 
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avanço até então observado das negociações de acordos 
comerciais megarregionais, como o Acordo Transatlân-
tico de Comércio e Investimento (TTIP, da sigla em 
inglês) e o Acordo de Associação Transpacífico (TPP, 
da sigla em inglês)14, criava grande apreensão diante da 
possibilidade de que os países excluídos de tais acordos 
perderiam qualquer capacidade de influenciar as regras 
multilaterais de comércio e de fluxo de capitais. 

O lançamento da Aliança do Pacífico veio acom-
panhado de grande entusiasmo por parte dos meios de 
comunicação tradicionais e pelos representantes do 
mercado, que viam nesse bloco um arranjo mais fle-
xível e adequado para os novos desafios enfrentados 
pela América Latina. Os setores mais progressistas 
da região, por outro lado, destacaram o problema da 
sobreposição de blocos de integração na região (todos 
os países desse bloco eram membros também da UNA-
SUL e da CELAC, enquanto que o Peru e a Colômbia 
pertenciam, ainda, à Comunidade Andina de Nações) 
e alegaram que a função da Aliança do Pacífico era 
antagonizar com o Mercosul e esvaziar a UNASUL 
(OLIVEIRA, 2016).

Na ocasião, havia surgido na América Latina, em 
especial por parte da CEPAL (2014 apud OLIVEIRA, 
2016), o receio de que a criação da Aliança do Pacífico 

14 A retirada dos EUA das negociações de tais acordos foi uma 
das promessas de campanha de caráter protecionista realizadas 
pelo então candidato republicano Donald Trump. Uma vez eleito, 
Trump anunciou o abandono das negociações do TPP em janei-
ro de 2017 e declarou, junto à União Europeia, a suspensão das 
conversações acerca do TTIP em julho de 2018.
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indicasse o início de uma fragmentação da região como 
resultado de algo tão transitório como afinidades políticas 
e ideológicas. No entanto, como salienta Oliveira (idem), 
à medida que a América Latina assistia ao esgotamento 
da onda progressista e que governos de esquerda ou cen-
tro-esquerda passaram a dar lugar a governos liberais 
de centro-direita ou de direita, essa resistência contra a 
Aliança do Pacífico não apenas diminuiu como o bloco 
passou a ser cortejado por outros países. Foi o caso da 
Argentina de Maurício Macri, que aderiu à Aliança do 
Pacífico como observador em 2016, e do Paraguai, que 
cogitou a adesão ao novo bloco após a sua suspensão do 
Mercosul em 2013. Recentemente, o Equador aderiu à 
recém-criada categoria de Estado Associado, em 2017, 
suspendendo suas pretensões de incorporar-se ao Mer-
cosul (BUELVAS & ALEGRÍA, 2020). 

A Aliança do Pacífico pretende projetar os seus 
membros internacionalmente, com ênfase na região 
da Ásia-Pacífico, ao mesmo tempo em que todos são 
signatários de acordos de livre comércio com os EUA. 
O bloco se propõe também a construir uma área de 
integração profunda que permita a livre circulação de 
mercadorias, serviço, capital e pessoas – um mercado 
comum – mas sem a integração das políticas macroeco-
nômicas (BRESSAN & LUCIANO, 2018). Ademais, há 
a expectativa de que a integração via Aliança do Pací-
fico promova a integração produtiva com o fim de criar 
cadeias globais de valor que permitam a diversificação 
da pauta de exportação dos países por ela agrupados. 

Como lembra Oliveira (2016), uma das principais 
ações tomadas pela Aliança do Pacífico no sentido de 
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favorecer a criação de cadeias regionais de valor foi 
a entrada em vigor, em maio de 2016, do Protocolo 
Comercial. Esse documento discute temas importantes 
para a integração produtiva, tais como a desgravação 
tarifária, regras de origem e acumulação de origem, 
facilitação comercial, regras de investimentos e de lici-
tações e medidas sanitárias e fitossanitárias. Antes disso, 
em 2012, havia sido criado o Conselho Empresarial da 
Aliança do Pacífico, que, integrado por empresários 
e grêmios representativos, tem a função de discutir e 
apresentar propostas que promovam a facilitação do 
comércio entre os membros do bloco. 

Imagem 3 – Cúpula da Aliança do Pacífico, 2019

Fonte: Wikimedia Commons, 2019.

Assim, é evidente que os primeiros anos de ativi-
dade da Aliança do Pacífico foram marcados por grande 
dinamismo. No entanto, o bloco ainda enfrenta grandes 
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dificuldades para efetivamente promover o comércio 
entre os países por ele agrupados. A sobreposição dos 
blocos de integração regional também torna quase que 
desnecessário o esforço de liberalização do comércio 
intrabloco, uma vez que os países membros da Aliança 
do Pacífico já possuíam acordos de livre comércio entre 
si no âmbito da ALADI ou eram membros de algum 
outro arranjo de integração comercial anterior.

Ademais, as trocas comerciais realizadas pelos 
membros da Aliança do Pacífico são pouco represen-
tativas, o que se deve especialmente ao limitado grau 
de complementariedade existente entre suas economias, 
uma vez que Colômbia, Chile e Peru são basicamente 
exportadores de bens primários e que o México encon-
tra-se economicamente associado aos EUA em razão do 
NAFTA15. Como lembra Oliveira (2016), o membro da 
Aliança do Pacífico que mais havia comercializado com 
os seus sócios em 2015 era o Peru, mas esse comércio 
representava apenas 9,14% de todo o comércio exterior 
peruano naquele ano. No caso do México, por sua vez, 
a Aliança do Pacífico representava apenas 1,32% do 
seu comércio exterior. 

Oliveira (2016) destaca, ainda, que outros fatores 
que impedem o desenvolvimento da Aliança do Pací-
fico são os altos custos devidos a distância geográfica 

15 NAFTA é a sigla em inglês para Acordo de Livre Comércio da 
América Norte, bloco econômico formado por EUA, Canadá e Mé-
xico e que entrou em vigor em janeiro de 1994. Recentemente, 
em agosto de 2018, o acordo foi renegociado após pressões do 
presidente dos EUA, Donald Trump, e passou a se chamar USMCA 
(sigla para Acordo Estados Unidos, México e Canadá, em inglês).
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e à ausência de um paymaster, de uma economia líder 
capaz de promover a integração produtiva através de 
Investimento Externo Direto (IED). Esse investimento 
necessariamente deveria ser feito pelos membros do 
bloco, uma vez que o IED recebido pelo México por 
parte dos EUA é destinado principalmente às atividades 
manufatureiras de baixo valor agregado. Os investi-
mentos realizados pela China na região, por sua vez, 
ocorrem em atividades relacionadas com a exploração 
de recursos naturais, o que reforça o perfil primário-ex-
portador da Aliança do Pacífico.

Por fim, um elemento que limita o aprofunda-
mento da integração via Aliança do Pacífico é a sua 
fragilidade institucional. Essa característica havia sido 
destacada pelos chefes de Estado dos países membros 
como um ponto positivo, uma vez que alegavam que os 
demais mecanismos de integração da América Latina 
haviam fracassado por excesso de burocracia (BUEL-
VAS & ALEGRÍA, 2020). No entanto, esse foco no 
consenso político em torno de um modelo de inserção 
internacional neoliberal e de uma visão geoeconômica 
baseada na centralidade da Ásia-Pacífico é muito frágil, 
como a vitória de Andrés Manuel López Obrador nas 
eleições presidenciais mexicanas de 2018 demonstrou. 

4.3 O regionalismo pós-hegemônico na 
América Latina: ALBA, UNASUL E CELAC

O chamado “regionalismo pós-hegemônico” é um 
termo utilizado para referir-se aos arranjos de integração 
regional surgidos na primeira década dos anos 2000 
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como oposição ao modelo de regionalismo aberto, hege-
mônico. Enquanto o regionalismo aberto tinha como 
principal objetivo a liberalização comercial através de 
acordos comerciais ou da construção de uniões adua-
neiras, o regionalismo pós-hegemônico se propunha 
a construir uma integração que fosse além da simples 
matéria econômica, porque esses novos arranjos tam-
bém incorporavam temas políticos, sociais e culturais 
como forma de aprofundar a integração e de construir 
uma identidade regional. 

Mapa 4 – Regionalismo pós-hegemônico na América Latina

Fonte: Elaborado pelo autor Vitor de Pieri.
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4.3.1 A Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa 
América (ALBA)

Criada em 2004, a Aliança Bolivariana para os 
Povos da Nossa América (ALBA) foi uma das iniciativas 
mais emblemáticas do regionalismo pós-hegemônico. 
Resultado da aproximação entre Hugo Chávez e Fidel 
Castro, ocorrida logo após o primeiro ter sofrido uma 
tentativa de golpe de Estado, em 2002, a ALBA sur-
giu como uma proposta ambiciosa de desenvolvimento 
econômico regional inclusivo, baseada na cooperação e 
na solidariedade internacional (BATISTA, 2016). Para 
atingir o seu fim, o bloco está organizado de maneira a 
reunir em conselhos específicos os chefes e ministros de 
Estado e representantes de movimentos sociais. 

Composta inicialmente por Venezuela e Cuba, a 
ALBA logo depois receberia a adesão da Bolívia (2006-
2019), Nicarágua (2007), Equador (2009-2018), Domi-
nica (2008), São Vicente e Granadinas (2009) e Antígua 
e Barbuda (2009). Em oposição à Área de Livre Comér-
cio das Américas (ALCA)16, a ALBA se apresenta como 
um projeto alternativo e endógeno, que visa à constru-
ção de um bloco de poder capaz de garantir a defesa dos 
interesses geoestratégicos dos povos latino-americanos, 
de modo a possibilitar o enfrentamento da influência 
política e econômica dos Estados Unidos. 

16  A ALCA foi uma proposta realizada pelo então presidente dos 
EUA, George Bush, em 1994, e que visava à construção de uma área 
de livre comércio que integrasse aos 34 países do continente ame-
ricano, exceto Cuba. As negociações se estenderam até 2005, data 
limite prevista para a votação do acordo e ocasião em que a maioria 
dos países latino-americanos recusaram o projeto da ALCA. 
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A ALCA e o NAFTA: monroísmo do século XXI
O sistema capitalista, quando visto desde a sua perspectiva 
econômica, é multipolar, o que significa que não existe um 
único centro econômico no mundo. Isso é facilmente per-
cebido quando recordamos que, ao lado dos Estados Uni-
dos, também despontam a China, a União Europeia, a Índia, 
o Brasil e o Japão, por exemplo, como algumas das mais 
importantes economias globais. 
Esta multipolaridade leva as grandes potências a estarem 
em constante busca pela conquista e manutenção de novos 
mercados. É nesse contexto que os EUA firmaram, em 1994, 
o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA, na 
sigla em inglês), associando ao seu desenvolvimento as 
economias do Canadá e México. 
As pretensões estadunidenses eram, no entanto, ainda 
maiores e já em 1990 o presidente do país George Bush 
anunciou a proposta de criação da ALCA. A ideia era a de 
estabelecer no continente americano uma área de livre 
comércio que se estendesse do Canadá à Argentina. Na 
prática, a iniciativa tinha como objetivo o de consolidar a 
influência política e econômica dos Estados Unidos sobre 
toda a região, ressuscitando a Doutrina Monroe e a ideia de 
“América para os americanos”.
A ALCA foi rejeitada pelas nações latino-americanas em 
2005, na cúpula de Mar del Plata, quando muitos dos paí-
ses da região estavam representados por lideranças pro-
gressistas que haviam chegado ao poder logo após a crise 
neoliberal que assolou toda a região no fim dos anos 1990.
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Financiada principalmente com os recursos obti-
dos pela Venezuela a partir da exportação de petróleo, 
a ALBA apresentou importantes resultados em seus pri-
meiros anos de funcionamento. Entre eles, foi criado, 
em 2009, o Banco da ALBA, cuja função seria a de 
financiar os projetos prioritários do bloco, especial-
mente os voltados para a promoção do bem-estar. O 
Banco da ALBA também é responsável pela gestão do 
Sistema Unitário de Compensação Regional, o SUCRE, 
moeda virtual utilizada especificamente para facilitar as 
trocas comerciais entre os países membros do bloco.

As Missões Sociais são outra ação importante da 
ALBA por expressarem mais claramente a proposta 
solidária do bloco. Elas consistem em um modelo de 
política pública específico implementado na Venezuela 
pelo governo Chávez a partir de 2004 que operava 
paralelamente à institucionalidade convencional, com 
o fim de fundar um novo Estado Social no país (BRI-
CEÑO & HURTADO, 2016). As Misiones venezuelanas 
resultavam de uma importante articulação entre a Força 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) e a estatal Petró-
leos de Venezuela S.A. (PDVSA) e terminaram por se 
transformar em uma importante ferramenta de inserção 
internacional da Venezuela. Entre as Misiones que mais 
se destacaram, encontra-se a Misión Barrio Adentro, 
acordo bilateral entre Cuba e Venezuela através da qual 
médicos cubanos atendem à população vulnerável de 
bairros urbanos e municípios rurais venezuelanos. Da 
mesma forma, os acordos de segurança alimentar assi-
nados pela Venezuela, Honduras, Nicarágua, Bolívia, 
Equador e República Dominicana criaram uma com-
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panhia transnacional de produção de alimentos para 
distribuição através de programas nacionais de combate 
à fome e à desnutrição infantil. 

Como lembra Batista (2016), os altos preços do 
petróleo registrados até o ano de 2013 eram fundamen-
tais para o funcionamento da ALBA. Essa commodity 
não apenas era utilizada pela Venezuela para financiar 
a integração como também era oferecida para cerca de 
30 países do Caribe a preços que podiam ser até 40% 
menores que os praticados no mercado internacional. 
Em algumas situações, o petróleo venezuelano era dire-
tamente trocado por serviços de saúde oferecidos por 
médicos cubanos, por soja argentina ou por algodão boli-
viano. Essas trocas eram facilitadas pela Petroamérica, 
modelo de cooperação energética da ALBA que inclui 
alianças como a Petrocaribe, a Petroandina e a Petrosul. 

Nos últimos anos, no entanto, a ALBA tem mos-
trado claros sinais de esgotamento. Isso se deve, dentre 
outras razões, à grande dependência que o bloco possuía 
com respeito à liderança de Hugo Chávez, morto em 
2013. A ascensão de Nicolás Maduro ao poder, as con-
trovérsias produzidas por sua administração e a reorien-
tação da América Latina em direção a governos mais 
à direita têm resultado em um isolamento diplomático 
sem precedentes na história da Venezuela. Ademais, 
a desorganização do setor petroquímico venezuelano, 
espinha dorsal da sua economia, em razão da queda 
drástica dos preços internacionais do petróleo e das san-
ções impostas pelos EUA contra a Venezuela, empurra-
ram o país para uma profunda crise humanitária.
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A mudança do cenário político latino-americano 
também alcançou importantes sócios do projeto boliva-
riano. No Equador, Lenin Moreno, que chegou ao poder 
com o apoio do ex-presidente Rafael Correa para, logo 
depois das eleições, romper com o seu até então aliado 
e orientar o seu governo à direita do espectro político, 
anunciou que o país abandonaria a ALBA em agosto de 
2018. Moreno justificou sua decisão afirmando que o 
Equador queria ser independente de organizações que 
buscavam impor “uma visão específica” sobre os temas 
sociais e políticos da América Latina (ASSOCIATED 
PRESS, 2018). 

O mesmo ocorreu com a Bolívia, tão logo o então 
presidente Evo Morales renunciou ao cargo sob a acusa-
ção de tentar fraudar as eleições presidenciais de outu-
bro de 2019. O governo interino e autoproclamado de 
Jeanine Áñez não foi reconhecido pela ALBA, uma vez 
que a organização denunciava que se havia consumado 
um golpe de Estado contra Morales por parte do Exér-
cito e da oposição boliviana. Áñez, então, anunciou a 
ruptura das relações diplomáticas entre Bolívia e Vene-
zuela e a retirada de seu país da ALBA. 

4.3.2 A União das Nações Sul-Americanas

Impulsada pelo Brasil, Argentina e Venezuela, 
a União das Nações Sul-Americanas (UNASUL) foi 
criada em 2008 e estava integrada por Bolívia, Colôm-
bia, Equador, Peru, Argentina, Brasil, Paraguai, Uru-
guai, Chile, Guiana e Suriname. Consistindo em um 
projeto que propunha uma integração mais ampla, de 
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caráter principalmente político, o bloco rapidamente se 
converteu em um importante espaço para a resolução 
de muitos dos conflitos da região.

A UNASUL foi o resultado das Cúpulas Sul-A-
mericanas, reuniões que, de forma inédita, reuniram 
a todos os presidentes das repúblicas sul-americanas 
fora do contexto de eventos multilaterais promovidos 
pela Organização dos Estados Americanos (OEA) ou 
pela Organização das Nações Unidas (ONU). Ocorridas 
entre 2000 e 2004, essas cúpulas visavam a discutir 
os impactos para a região do recém-anunciado Plano 
Colômbia, acordo de cooperação entre Colômbia e EUA 
para o combate ao narcotráfico. As reuniões tornaram 
evidente a ausência de mecanismos de comunicação 
entre os 12 chefes de Estados sul-americanos, o que 
não apenas reforçava as desconfianças, mas também 
levava os países da região a buscarem resolver os seus 
problemas de maneira bilateral ou no âmbito da OEA, 
espaço de influência dos EUA. 

Nesse sentido, a UNASUL se apresentou como 
uma iniciativa fundamentalmente estratégica, uma vez 
que propunha, dentre outros desafios, a construir um 
espaço de paz na América do Sul. Isso porque a região 
estava permeada por conflitos latentes que envolviam 
disputas por recursos naturais estratégicos ou que ques-
tionavam as demarcações de fronteiras. Além disso, 
havia o problema relacionado ao transbordamento do 
conflito interno colombiano, uma vez que tanto a política 
adotada pelo país para enfrentar o narcotráfico como 
para enfrentar as guerrilhas ativas em seu território ter-
minavam por produzir impactos sobre os seus vizinhos. 
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Imagem 4 – I Cúpula da UNASUL, Santiago, 2008

Fonte: Wikimedia Commons, 2008.

A UNASUL possuía duas características princi-
pais: em primeiro lugar, o bloco se destacava por sua 
institucionalidade flexível, o que parecia fundamental 
para o funcionamento de uma instituição que integra 
países tão diferentes do ponto de vista político, ideo-
lógico e do desenvolvimento econômico. O intergo-
vernamentalismo que caracterizava a UNASUL e a 
necessidade de consenso para que qualquer normativa 
ou qualquer política fossem adotadas foram apontados 
por muitos autores (PRIETO, 2012; SÁNCHEZ, 2017) 
como os principais limitantes para a consolidação do 
bloco. Exemplo disso, como lembra Sánchez (idem), 
é que o Conselho de Chefes e Chefas de Estado e de 
Governo era o órgão mais importante da UNASUL e 
era, ademais, responsável por definir as diretrizes polí-
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ticas, os planos de ação, os programas e os projetos 
considerados necessários para o aprofundamento da 
integração regional. Assim, é evidente que o pleno fun-
cionando da UNASUL dependia, em enorme medida, 
da capacidade por parte dos governantes da ocasião de 
construir mínimos denominadores comuns a todos os 
Estados membros do bloco. 

Em segundo lugar, a UNASUL se apresentava 
como um arranjo de integração multidimensional, uma 
vez que não se condicionava à integração em uma única 
esfera. O bloco estava dividido em 12 conselhos seto-
riais, entre os quais se destacavam o Conselho de Defesa 
Sul-Americano (CDS) e o Conselho Sul-Americano de 
Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN). O CDS 
reunia os ministros de Defesa dos Estados membros 
com o propósito de colocar fim às desconfianças que 
eventualmente existiam na região a respeito da capaci-
dade militar, dos interesses estratégicos ou da estratégia 
nacional de defesa, promovendo a cooperação militar e 
a transparência entre os sócios da UNASUL. Ademais, 
o conselho visava ao desenvolvimento de uma indústria 
de defesa latino-americana, o que serviria para aumentar 
a interdependência entre os países da região.

O COSIPLAN, por sua vez, foi responsável pelo 
relançamento da Iniciativa para Integração da Infraes-
trutura Regional Sul-americana (IIRSA), que havia 
sido anunciada na ocasião da Cúpula Sul-Americana 
de 2000. Assim, cabe ao COSIPLAN a promoção de 
uma integração física e infraestrutural da região que não 
se limite à construção de corredores Atlântico-Pacífico 
com o único propósito de escoar produtos primários 
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para a China. Os projetos, que seriam financiados pelo 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), pelo Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID), pelo Banco de Desenvolvimento da 
América Latina (CAF) e pelo Fundo Financeiro para 
o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA), 
deveriam seguir uma agenda prioritária que funcionaria 
como indutora do desenvolvimento da região. 

Logo em seus primeiros anos de atuação, a UNA-
SUL mostrou enorme capacidade de articulação e, 
fazendo uso de seu perfil autônomo e endógeno, foi 
capaz de substituir a OEA na mediação de conflitos 
entre os países da América do Sul. Exemplos disso 
foram os episódios de crise política na Bolívia17, em 
2008, e no Equador, em 201018. A partir de 2012, no 
entanto, o elevado nível de flexibilidade institucional 
e a grande heterogeneidade de interesses e estratégias 

17 Em setembro de 2008, os departamentos (estados) do leste da 
Bolívia foram o palco de uma série de protestos violentos contra 
o governo de Evo Morales. Os opositores exigiam o cancelamen-
to da recém- aprovada Lei dos Hidrocarbonetos, que mudava a 
distribuição da receita da exploração do gás boliviano em favor 
dos departamentos mais pobres. Da ocasião, surgiu um grupo 
separatista que contou com grande apoio no departamento de 
Santa Cruz de la Sierra.
18 Em setembro de 2010, um grupo de policiais iniciou protestos 
contra uma lei aprovada por Rafael Correa que reduzia o orça-
mento destinado à segurança pública e que impactava inclusive 
nos salários dos agentes de segurança. Os policiais revoltosos 
invadiram o Congresso equatoriano e tomaram o controle dos 
principais quartéis de polícia do país. Correa chegou a afirmar 
que havia sido sequestrado em um hospital após ser alvo de balas 
de gás lacrimogêneo disparadas pelos policiais. 



68

nacionais que coexistiam no interior da UNASUL 
começaram a enfraquecer a capacidade do bloco de 
produzir entendimentos e de construir consensos. Nesse 
mesmo ano, havia ocorrido o impeachment do então 
presidente paraguaio, Fernando Lugo. Diferente do que 
ocorrera no Mercosul, onde os três sócios concordaram 
em suspender o Paraguai até que o país voltasse à ordem 
democrática, na UNASUL não havia um consenso em 
torno do argumento de que tal episódio caracterizara 
um “golpe parlamentar”. 

No ano seguinte, em 2013, o desentendimento 
voltou a ser evidente quando a aeronave presidencial 
que transportava o então presidente boliviano Evo 
Morales sofreu um bloqueio aéreo quando sobrevoava 
o continente europeu. Como resposta e indicação de 
rechaço a tal ato, a UNASUL articulou a Declaração de 
Cochabamba, mas o documento contou apenas com as 
assinaturas da Venezuela, Argentina, Equador, Uruguai, 
Suriname e da própria Bolívia.

A partir de 2016, a UNASUL seria ainda mais afe-
tada pela nova correlação das forças políticas sul-ameri-
canas. O processo de impeachment aberto contra a então 
presidente brasileira Dilma Rousseff resultou no seu 
afastamento do poder e na ascensão do seu vice, Michel 
Temer. Da mesma forma, Maurício Macri ganhara as 
eleições argentinas de 2015, Pedro Pablo Kuczynski 
vencera as eleições peruanas de 2016, Lenín Moreno 
fora eleito no Equador em 2017. Em 2018, foi a vez 
de Sebastián Piñera, Mario Abdo Benítez, Iván Duque 
e Jair Bolsonaro vencerem as eleições ocorridas, res-
pectivamente, no Chile, Paraguai, Colômbia e Brasil.
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Outro fator que contribuiu em grande medida para 
o esvaziamento da UNASUL foi o recrudescimento da 
crise venezuelana e a divisão do bloco entre um grupo 
que apoiava o governo de Nicolás Maduro e outro que 
denunciava a guinada autoritária em curso na Vene-
zuela. Isso se deve a que, se a radicalização inicial da 
Venezuela chavista coincidiu com a ascensão de uma 
série de governos progressistas na região, a chegada ao 
poder de Maduro – que venceu as eleições presidenciais 
de 2013 com estreita margem – ocorreu justamente em 
um momento marcado pelo esgotamento da chamada 
“onda rosa” latino-americana. Desde então, os proble-
mas de desabastecimento e de alta inflação se somaram 
às manifestações, muitas vezes violentas, por parte da 
oposição, ao crescente número de opositores presos e à 
corrosão do princípio da separação entre os poderes da 
república, resultando na pior crise da história venezue-
lana. Como resposta à paralisia da UNASUL diante do 
agravamento da crise na Venezuela, Argentina, Brasil, 
Colômbia, Paraguai e Peru anunciaram, em 2018, a 
suspensão da sua participação junto ao bloco. Logo em 
seguida, a Colômbia anunciou a sua saída permanente 
da UNASUL. Na ocasião, o presidente colombiano Iván 
Duque afirmou que “nós não podemos continuar sendo 
parte de uma instituição que tem sido a maior cúmplice 
da ditadura venezuelana (DW, 2018, tradução nossa)”. 

Nesse novo contexto de reorganização das forças 
políticas sul-americanas, a UNASUL se tornou, por-
tanto, palco da polarização entre a coalizão liberal-con-
servadora e a chamada “esquerda bolivariana”. O fim do 
mandato de Ernesto Samper como secretário-geral do 



70

bloco, em janeiro de 2017, e a incapacidade da UNA-
SUL de chegar a um consenso em torno de um novo 
nome foram os mais claros sintomas da paralisia em 
que caíra a instituição. Por fim, o pedido por parte do 
Equador para que o bloco devolva o edifício em que 
se encontra a sua sede, em Quito, foi o símbolo do 
desfecho de mais um esforço integracionista na região. 

4.3.3 A Comunidade de Estados Latino-Americanos 
e Caribenhos (CELAC)

A Comunidade de Estados Latino-americanos e 
Caribenhos (CELAC) é a iniciativa mais recente de 
regionalismo pós-hegemônico e pós-liberal na América 
Latina e consiste em um espaço de diálogo político inte-
grado pelos 32 Estados latino-americanos. Iniciativa das 
diplomacias mexicana e brasileira, o bloco representa 
a fusão do Grupo do Rio19 e da Cúpula da América 
Latina e do Caribe sobre Integração e Desenvolvimento 
(CALC)20. Dessa maneira, todas as declarações, resolu-
ções e instrumentos de decisão que haviam sido apro-
vados durante o funcionamento do Grupo do Rio e da 
CALC foram absorvidos pela CELAC.

19 O Grupo do Rio foi um mecanismo de consulta e de concertação 
política criado em 1986, em um contexto de guerra civil na Nicará-
gua e em El Salvador. Originalmente, o Grupo foi criado para fundir 
o Grupo de Contadora (México, Colômbia, Venezuela e Panamá) e 
o Grupo de Apoio à Contadora (Argentina, Brasil, Peru e Uruguai).
20 A CALC foi uma série de reuniões de chefes de Estado e de 
Ministros das Relações Exteriores de Estados latino-americanos 
e caribenhos ocorridas entre 2008 e 2011.
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A CELAC inova não apenas por representar o 
retorno de Cuba para o regionalismo latino-americano, 
mas também a reaproximação do México após duas 
décadas da sua opção estratégica pelo NAFTA. Assim, 
o bloco estava integrado por países com diferentes 
visões de mundo e orientações ideológicas, mas que 
coincidiam no desejo de construir um espaço decisório 
que pudesse propor soluções aos problemas políticos 
e de desenvolvimento da América Latina de maneira 
autônoma com respeito aos EUA e Canadá, que não 
integravam a iniciativa.

Imagem 5 – Cúpula de Instalação da CELAC, Caracas, 2011

Fonte: Wikimedia Commons, 2011b.

Ademais, a CELAC representava a possibilidade 
de uma nova forma de inserção internacional para a 
América Latina. Isso porque todos os países membros 
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desse bloco, juntos, representavam em 2016 a terceira 
maior economia global, o maior produtor de alimentos, 
o terceiro maior produtor de eletricidade e um dos maio-
res produtores de petróleo do mundo (JUNG, 2017). 
Tais características tinha o potencial de melhorar as 
condições de barganha de diplomacias outrora pouco 
capazes de influenciar os grandes debates das relações 
internacionais. 

No que diz respeito à sua estrutura, a CELAC tem 
como instância máxima a Cúpula de Chefes de Estado 
e de Governo, que tem como função discutir a aprova-
ção de medidas recomendadas pelos especialistas que 
integram as Reuniões Especializadas. As ações apro-
vadas podem estar relacionadas a temas como energia, 
finanças, saúde pública, cultura etc., e a aprovação das 
mesmas deve ser consensual ou por maioria qualifi-
cada. Exemplo disso foi o Plano de Ação Caracas 2012, 
aprovado na ocasião da III Cúpula da CALC, da XXII 
Cúpula do Grupo do Rio, em dezembro de 2011. O 
documento previa uma série de ações que deveriam ser 
implementadas ao longo do ano de 2012 como forma 
de aprofundar a integração latino-americana e de pro-
mover o desenvolvimento da região. As ações estavam 
voltadas para temas como a crise financeira de 2008, a 
complementariedade e a cooperação entre os arranjos 
de integração já existentes, a questão energética e a 
integração de infraestrutura, a erradicação da fome e da 
pobreza e a promoção do desenvolvimento sustentável. 
Outro documento importante aprovado na ocasião da 
III Cúpula da CALC foi a Declaração Especial, através 
da qual os países latino-americanos reforçam o com-
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promisso da região com a democracia e com o Estado 
democrático de direito (JUNG, 2017).

A I Cúpula da CELAC ocorreu em janeiro de 
2013, na cidade de Santiago, no Chile. A Declaração 
de Santiago retomou os compromissos previamente 
firmados na cúpula de 2011, além de indicar a solida-
riedade regional com a Argentina no que diz respeito 
à questão da disputa pelas Ilhas Malvinas e de propor 
ações de cooperação com o Haiti. Na mesma ocasião, 
ocorreu ainda a I Cúpula CELAC-União Europeia, que 
resultou em um documento em defesa da cooperação 
para o desenvolvimento sustentável.

A II Cúpula da CELAC, ocorrida em janeiro de 
2014, foi de grande relevância em razão da cidade esco-
lhida para sediar o evento: Havana, Cuba. A escolha, 
dotada de grande simbolismo, veio acompanhada da 
discussão acerca de uma eventual adesão de Porto Rico, 
país que atualmente possui o status jurídico de “Estado 
livre associado” dos EUA.

A CELAC, por responder à esfera superior da 
arquitetura de regionalismos que se criou na América 
Latina, enfrenta o desafio de construir o consenso na 
região sobre temas centrais para a atuação conjunta das 
nações e para defender os interesses de seus membros 
no nível global. Para isso, se faz necessário uma alta 
dose de pragmatismo para que se possa avançar nas 
metas e objetivos comuns a todos. No entanto, como 
discutido anteriormente, a América Latina tem vivido 
uma reorientação das forças políticas que atingiu dire-
tamente os países que lideravam o processo de integra-
ção via CELAC. Exemplos disso foram a chegada ao 
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poder no México de Andrés Manuel López Obrador, 
após décadas de governos do multifacetado Partido da 
Revolução Institucional (PRI) e de dois mandatos do 
direitista Partido da Ação Nacional (PAN). No Brasil, 
por outro lado, após o impeachment sofrido por Dilma 
Rousseff e pelo rápido governo de seu vice, Michel 
Temer, o candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro 
venceu as eleições de 2018 e promoveu uma enorme 
transformação na política externa-brasileira. Entre as 
mudanças implementadas, destaca-se a decisão de reti-
rar-se da CELAC em janeiro de 2020, sob acusações de 
que o bloco era conduzido por forças “bolivarianas”. 
Ao mesmo tempo, o Brasil de Bolsonaro passava a pri-
vilegiar instituições fortemente marcadas pela atuação 
dos Estados Unidos, como a Organização dos Estados 
Americanos (OEA). 

Assim, é evidente que tais mudanças no cenário 
político da região terminaram por esvaziar a CELAC de 
relevância estratégica. Isso se deve, ademais, às debili-
dades da própria CELAC, uma vez que se trata de um 
bloco com baixa densidade institucional e que depende 
em grande medida do que se convencionou chamar de 
“diplomacia de cúpulas21”. Em um contexto em que 
faltava à região lideranças fortes dispostas a fortalecer 
os mecanismos de integração, os mesmos têm perdido 
relevância. É importante destacar, no entanto, que as 
recentes vitórias eleitorais de candidatos progressistas 

21 O conceito de “diplomacia de cúpula”, também conhecido como 
“diplomacia presidencial”, se refere a um contexto em que o chefe 
de Estado de um país assume o protagonismo do processo de 
formulação e de implementação da política externa. 



7574

em países como México, Argentina e Bolívia levaram 
ao surgimento de novos esforços no sentido de revi-
talizar a integração regional, em especial da CELAC. 
Resta-nos aguardar, portanto, para sabermos se esses 
esforços serão suficientes.
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OS ARRANJOS REGIONAIS
DE INTEGRAÇÃO LATINO-
AMERICANOS FRENTE AOS 
DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS:
A PANDEMIA DE COVID-19

Outro desafio que consideramos válido abordar como 
capítulo final é o tema do impacto da pandemia de 
Covid-19 nos países da América Latina e as tímidas 
respostas dadas pelos arranjos regionais de integração, 
especialmente, pelo Mercosul, pela CELAC e pela 
Aliança do Pacífico. 

Antes de abordarmos de maneira conjunta os paí-
ses, é válido fazermos um breve esforço de sistemati-
zação das estratégias individuais de contenção da pan-
demia, uma vez que o subcontinente latino-americano 
foi um dos mais afetados no mundo, tanto em números 
de casos e de totais de mortes, como no exemplo do 
Brasil22, quanto no percentual de mortalidade, como no 
caso do Peru23. Portanto, apesar da região ter tido um 
tempo maior, em relação a outras regiões do mundo, 

22  Até 25/09/2020 o Brasil apresenta oficialmente 4.659.909 ca-
sos e 139.883 óbitos, estando em 3º país do mundo com a maior 
quantidade de casos e 2º em número de totais de óbitos.
23  Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Peru é, até 
25/09/2020, o segundo país com o maior percentual de mortes 
no mundo pela pandemia de Covid-19.

5
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para se preparar contra a expansão e efeitos da pan-
demia, podemos dizer que as diferentes estratégias e 
posturas dos líderes da região implicaram em resultados 
muitas vezes dramáticos no que tange aos impactos da 
Covid-19 no sistema sanitário e na economia de alguns 
dos países latino-americanos.

Atitudes negacionistas, como a apresentada a prin-
cípio pelo presidente do México, o progressista Andrés 
Manuel López Obrador, e até o momento pelo presi-
dente do Brasil, o direitista Jair Bolsonaro, geraram um 
cenário dramático na gestão da pandemia. Em ambos 
os países, foram registrados números de contágios e 
óbitos crescentes, e, no caso brasileiro, a crise sanitária 
evoluiu para uma crise no próprio sistema federalista, 
uma vez que governadores e prefeitos buscaram medi-
das legais para conter o avanço da doença sem o apoio 
do Governo Federal. 

Visto que, por recomendação da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), a melhor maneira de conter o 
avanço da pandemia é através da adoção de medidas de 
quarentena, obrigação de uso de máscara e orientação 
para medidas higiênicas como o uso constante de sabo-
nete e de álcool em gel, podemos considerar que países 
como Chile, Colômbia e Bolívia vêm tratando o tema 
da Covid-19 seguindo parcialmente as recomendações 
da OMS. Porém, esses países esbarram em problemas 
de ordem interna, em geral, relacionada à falta de uma 
boa estrutura pública de saúde. 

Por outro lado, podemos considerar, até o 
momento, como casos de sucesso na contenção da pan-
demia, as estratégias adotadas pela Argentina, Uruguai 
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e Paraguai, cujas curvas de contágio vêm sendo con-
troladas de maneira a não sobrecarregar os sistemas 
sanitários nacionais. 

Tabela 1 – Covid-19 nos países do Mercosul

Países População 
aproximada

Casos de 
Covid19 até 
06/09/2020

Média de casos 
por 10.000

Habitantes até 
06/09/2020

Argentina 43.132.000 471.806 109,3

Brasil 205.000.000 4.123.000 201,1

Paraguai 7.004.000 21.871 31,22

Uruguai 3.416.000 1.669 4,8

Venezuela 30.621.000 52.165 17

Fonte: Elaborada pelo autor Vitor de Pieri; a partir do Relatório 
Covid-19 John Hopkins, 2020.

Em relação aos arranjos regionais de integração, 
observamos diferentes estratégias conjuntas de conten-
ção da pandemia e da consequente crise econômica. 
No Mercosul, o Fundo para Convergência Estrutural 
(FOCEM), por exemplo, lançou um pequeno pacote de 
apoio emergencial no valor de 16 milhões de dólares 
para auxiliar na contenção da pandemia nos países sig-
natários. Tal recurso financeiro corresponde ao projeto 
plurinacional “Investigação, Educação e Biotecnologias 
aplicadas à Saúde”, até aqui a mais importante ação 
visando a coordenar os países sul-americanos no com-
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bate à Covid-19, e cuja destinação compreende a com-
pra de equipamentos de proteção individual, insumos e 
kits para detecção do vírus. Ademais, o valor se destina 
ao desenvolvimento da técnica de sorodiagnóstico, o 
que facilitaria a tomada de decisão em esfera nacional 
acerca da melhor estratégia para conter a circulação 
da doença. O projeto prevê, ainda, a cooperação entre 
algumas das mais prestigiadas instituições de pesquisa 
na área de saúde pública da região, a saber: a brasileira 
Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ), o argentino Ins-
tituto de Biomedicina de Buenos Aires (IBIOBA-CO-
NICET), os paraguaios Laboratório Central de Saúde 
Pública (LCSP) e o Centro para el Desarrollo de Inves-
tigación Científica (CEDIC), e o uruguaio Instituto Pas-
teur de Montevidéu (MERCOSUL, 2020). 

A CELAC, por sua vez, organização em que o 
Brasil suspendeu a sua participação em janeiro de 
2020, organizou uma videoconferência com cerca 
de 200 diplomatas dos países que integram o bloco e 
especialistas chineses em controle epidêmico. O evento, 
ocorrido em março de 2020, quando a América Latina 
registrava seus primeiros casos de contágio, visava a 
compartilhar informações acerca da Covid-19, assim 
como sobre os últimos avanços alcançados pela China 
no que diz respeito à prevenção e controle. Ainda par-
ticiparam do evento funcionários da alfândega chinesa 
e do departamento de aviação civil, de modo a orienta-
rem as autoridades latino-americanas sobre como evitar 
o contágio em postos de controle fronteiriço (CHINA 
RÁDIO INTERNACIONAL, 2020). 
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Ainda como fruto da cooperação com a China, a 
CELAC trabalha na gestão de US$1 bilhão em crédito 
oferecido pelo governo de Xi Jinping aos países signatá-
rios do bloco, valor que deve ser utilizado para a compra 
de vacinas chinesas. Na ocasião do anúncio desse cré-
dito, em julho de 2020, o Brasil, ainda que convidado 
a participar do evento presidido pelo México (quem 
detém, no ano de 2020, a presidência da CELAC), optou 
por não enviar representantes. Tal decisão parece ter 
sido motivada pelo alinhamento externo do Brasil com 
os EUA, em um retorno ao chamado “americanismo 
ideológico” que levou, inclusive, o chanceler brasileiro 
Ernesto Araújo a referir-se ao coronavírus como “vírus 
chinês” (CHADE, 2020). Essa postura também pode 
ser percebida na ocasião do encontro do Secretário de 
Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, com Ernesto 
Araújo, ocorrido em Roraima em 18 de setembro de 
2020, quando o americano fez duras críticas contra 
Nicolás Maduro, no que foi acompanhado por Araújo 
(DW, 2020).

Por fim, no que tange às ações da Aliança do 
Pacífico, podemos apontar a produção de planos de 
reativação setoriais para um contexto pós-pandêmico. 
O plano que discute o setor do turismo, por exemplo, 
indica um cenário em que as pessoas farão menos via-
gens e que essas envolverão distâncias mais curtas 
ou serão realizadas através de voos diretos. Existiria, 
então, um potencial de crescimento do turismo intrar-
regional, favorecendo as empresas locais que atuam 
no setor. Para tanto, o plano será implementado pelo 
Fundo de Cooperação da Aliança do Pacífico e conta 
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com o apoio financeiro do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e da União Europeia. Entre as 
ações voltadas para o setor do turismo, destacam-se: a) 
o diálogo de alto nível entre as autoridades de turismo 
da Aliança do Pacífico e da União Europeia, com o fim 
de trocar experiências e discutir melhores práticas; b) 
a organização de uma macrorroda virtual de turismo 
da Aliança do Pacífico, que objetiva construir espaços 
virtuais de negociação para os empresários do setor; c) 
a campanha de promoção para a reativação do turismo, 
que visa a implementar uma campanha de marketing 
com o fim de promover os países do bloco como desti-
nos turísticos; d) o diálogo público-privado de turismo 
Aliança do Pacífico – União Europeia, espaço para a 
troca de experiências públicas e privadas de gestão da 
atividade turística, e e) a capacitação virtual e a homo-
logação de competências para o turismo, através dos 
quais serão oferecidos cursos e ferramentas de formação 
on-line gratuitas (ALIANZA DEL PACÍFICO, 2020). 

Outra ação impulsionada pela Aliança do Pací-
fico foi a organização do concurso “Reto COVID-19 
TransparenciAP”, que, com o fim de oferecer soluções 
tecnológicas capazes de conter os impactos da pande-
mia, premiaria oito projetos com um prêmio de 10 mil 
dólares e com o acesso a um programa de aceleração 
tecnológica de três meses na Universidade ESAN, em 
Lima. O concurso, organizado pela Rede de Transfe-
rência Tecnológica e financiado pelo Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID), premiou projetos 
que envolviam, dentre outras coisas, a criação de pla-
taformas virtuais para teleconsultas médicas, de equipa-
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mentos de proteção facial fabricados com impressão 3D 
e plataformas de laboratórios remotos (ESAN, 2020).

Tabela 2 – Covid-19 nos países da Aliança do Pacífico

Países População
Aproximada

Casos de 
Covid-19 até 
06/09/2020

Média de casos 
por 10.000

Habitantes até 
06/09/2020

Chile 18.005.000 420.434 233,5

Colômbia 48.748.000 658.456 135

México 123.676.000 629.409 50,9

Perú 33.209.000 683.702 205,8

Fonte: Elaborada pelo autor Vitor de Pieri; a partir do Relatório 
Covid-19 John Hopkins, 2020. 

Enfim, dentro do debate sobre a Covid-19 e os 
arranjos regionais de integração na América Latina, 
podemos observar que a crise sanitária encontrou a 
região em um momento de clara desintegração. A ten-
dência à fragmentação já podia ser observada após a 
crise econômica de 2008 e se aprofundou com a pola-
rização surgida após a região se dividir entre governos 
progressistas e conservadores. De fato, a polarização 
política tem dificultado a articulação da região em torno 
de ações coletivas que visem à contenção da pandemia, 
como evidencia a ausência de coordenação entre autori-
dades sanitárias do Brasil com a Venezuela e da Vene-
zuela com a Colômbia. Enquanto os governos brasileiro 
e colombiano optaram pelo fechamento de suas fron-



8382

teiras com a Venezuela e por manter o diálogo apenas 
com o autointitulado presidente Juan Guaidó – que não 
goza de poder efetivo para levar a cabo qualquer tipo de 
política sanitária na Venezuela – o governo de Nicolás 
Maduro tem responsabilizado os imigrantes venezue-
lanos que regressam da Colômbia de “bioterroristas” 
e de portadores do “vírus colombiano” (UOL, 2020).

Cabe comentar, também, o desempenho da mais 
recente iniciativa de integração regional sul-americana, 
o Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da Amé-
rica do Sul (Prosul). Anunciado em 2019 como o resul-
tado das articulações lideradas por Sebastián Piñera 
e Iván Duque, presidentes do Chile e da Colômbia, 
respectivamente, o Prosul está integrado também por 
Argentina, Brasil, Equador, Guiana, Paraguai e Peru. 
Esse novo mecanismo se caracteriza por integrar países 
que viveram uma recente reorientação à direita de sua 
política doméstica e se propõe a promover a cooperação 
em matéria de infraestrutura, energia, saúde, defesa, 
segurança e a gestão de riscos de desastres. 

Diante do desafio imposto pela crise sanitária, no 
entanto, o Prosul limitou-se a organizar uma videocon-
ferência em março de 2020 que contou apenas com 
a presença de chefes de Estado do Chile, Colômbia, 
Equador, Paraguai e Peru, ademais da Bolívia como 
observador. Diante do não comparecimento de Jair Bol-
sonaro, o Brasil foi representado pelo então chanceler, 
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Ernesto Araújo24. Na ocasião, os países participantes 
concordaram com o compartilhamento de informação 
útil para o enfrentamento da pandemia e que evitariam 
medidas que dificultassem o retorno de cidadãos a seus 
países de origem e o trânsito de mercadorias úteis para o 
combate ao vírus. Compras conjuntas de insumos médi-
cos, por sua vez, seriam promovidas pela Organização 
Pan-Americana de Saúde e financiadas pelo Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento (BID) e pelo Banco de 
Desenvolvimento da América Latina (CAF) (AGÊN-
CIA BRASIL, 2020; PROSUL, 2021). Chama a atenção 
que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) não participe de tais ações, uma vez 
que esse banco de fomento brasileiro havia assumido 
um papel de grande relevância na UNASUL.

Assim, a pandemia de Covid-19 tem evidenciado 
não apenas o grau de desagregação dos Estados nacio-
nais latino-americanos, em sua maioria incapazes de 

24  É importante destacar que o Brasil se encontrava significati-
vamente isolado em razão da postura do governo brasileiro diante 
da pandemia de Covid-19. Em diversas ocasiões, Bolsonaro mi-
nimizou a gravidade da crise sanitária, se posicionou de forma 
contrária às medidas de distanciamento social e ao uso de más-
caras, ao mesmo tempo em que promoveu medicamentos sem 
comprovação científica e difundiu informações distorcidas com 
respeito aos imunizantes aprovados pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). Como resultado, o país rapidamente 
se tornou um dos epicentros da doença e viu os seus vizinhos 
fecharem suas fronteiras com o Brasil. Essas posições destoavam 
em grande medida daquelas defendidas pelos demais presiden-
tes da região, inclusive dos sócios do Brasil no Prosul, como é 
possível observar na Declaração da V Reunião Extraordinária de 
Presidentes do Prosul (PROSUL, 2021). 
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produzir ações capazes de efetivamente arrefecer os 
impactos causados pela crise sanitária, mas também os 
limites da solidariedade regional. Os arranjos de inte-
gração vigentes na América Latina não foram capazes 
de produzir uma resposta conjunta de seus membros 
para a crise. Ao contrário, os blocos parecem parali-
sados diante das diferentes e contraditórias estratégias 
adotadas pelos seus países membros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste livro, realizamos o esforço de revisi-
tar as diversas iniciativas de integração levadas a cabo 
pela América Latina ao longo do último século, desde a 
frustrada “Pátria Grande” de Simón Bolívar até a crise 
do regionalismo produzido pelo ciclo progressista da 
primeira década dos anos 2000. Ficou evidente que o 
desenho institucional que cada arranjo de integração 
apresenta, assim como os seus objetivos, é o resul-
tado de uma determinada correlação de forças que se 
manifesta tanto em nível doméstico quanto em nível 
regional. Assim, o lançamento da Aliança do Pacífico, o 
esgotamento da UNASUL, o esvaziamento da CELAC 
e as discussões em torno de uma eventual reforma que 
vise à flexibilização do Mercosul foram resultados 
imediatos de uma tendência liberalizante que se impôs 
sobre a América Latina em um contexto marcado pelos 
impactos da crise financeira global de 2008.

A reconfiguração da integração latino-americana 
ganhou novas características a partir da retomada de 
posturas protecionistas entre os países desenvolvidos, 
com destaque para os EUA de Donald Trump. Tal 
mudança impactou diretamente os países da região 
que haviam apostado em uma inserção internacional 
baseada em uma abertura comercial ampla e nas rela-
ções especiais com os EUA. Sem a possibilidade de 
seguir com a negociação de mega-acordos comerciais, 
tais como a Parceria Transpacífica (TPP), a Aliança do 
Pacífico encontra-se vivendo a sua mais profunda crise.
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A chegada ao poder de lideranças de perfil con-
servador e que possuíam em comum o discurso duro 
contra a Venezuela de Nicolás Maduro, tais como Jair 
Bolsonaro e o colombiano Iván Duque, levaram à 
criação do Prosul. No entanto, Bolsonaro e Duque têm 
apostado em uma inserção internacional apoiada em 
um alinhamento automático com o governo de Donald 
Trump, o que tem levado Colômbia e Brasil a destoa-
rem inclusive de outros países governados por grupos 
direitistas mais moderados, como é o caso do Chile de 
Sebastián Piñera, que buscam preservar alguma escala 
de autonomia para a região. 

A atual crise sanitária, por sua vez, tem colocado 
luz sobre esse cenário, mostrando como a América 
Latina, uma das regiões mais afetadas no mundo pela 
pandemia do novo coronavírus, não tem sido capaz de 
produzir qualquer forma de cooperação mais ampla no 
sentido de dar uma resposta coletiva a este que tem se 
mostrado um dos maiores desafios da história recente.

Assim, concluímos que o regionalismo latino-a-
mericano se encontra atualmente em uma encruzilhada, 
que se deve à perda de gravitação a nível mundial e à 
ausência de liderança em um momento em que o Brasil 
optou por não apresentar um projeto para a região. Ao 
mesmo tempo, essa desarticulação é aprofundada pelas 
mudanças impostas pelo reajuste geopolítico atualmente 
em marcha, opondo EUA e China em uma espécie de 
nova bipolaridade. Em razão disso, são diversas as 
perguntas em aberto acerca do futuro da integração da 
América Latina: Brasil e Argentina, países comanda-
dos, respectivamente, pelo direitista Jair Bolsonaro e 
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pelo progressista Alberto Fernández, serão capazes de 
superar as diferenças ideológicas momentaneamente 
existentes e de reconstruir a confiança necessária para 
que voltem a compartilhar a liderança do Mercosul? 
O Acordo de Livre Comércio envolvendo Mercosul e 
União Europeia será de fato implementado? Em caso 
afirmativo, quais impactos produzirá sobre a região? 
De que forma a região passará a se relacionar com a 
China, agora que as relações desse país com os EUA se 
encontram em seu pior momento? Qual será o futuro da 
Venezuela e de que forma a ALBA poderá ser afetada? 
O Prosul será capaz de apresentar alguma proposta para 
a região que vá mais além do simples desejo de isolar 
a Venezuela diplomaticamente?

As respostas para todas essas questões dependem 
da capacidade da América Latina de reestabelecer os 
canais de diálogo através da identificação de mínimos 
denominadores comuns, algo fundamental para recu-
perar a capacidade de coordenação da região e, conse-
quentemente, a sua relevância no mundo.
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