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TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: A Inserção Externa do Brasil e a Integração
Sulamericana
O projeto do qual a pesquisa faz parte busca analisar a evolução política e
institucional do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e da União de Nações
Sulamericanas (UNASUL) através de uma visão de longo prazo do processo da
integração sulamericana.Norteado pela questão acerca de quais são os beneficiários deste
processo, o projeto pretende também identificar os interesses sociais, políticos e
econômicos efetivamente contemplados, além de buscar identificar onde–em qual(is)
país(es)–estão os grupos sociais hegemônicos nesta integração. Visa, além disso,
identificar como se dá a participação brasileira neste processo.
A pesquisa sobre o MERCOSUL encontrase na fase inicial. Através da análise
dos documentos oficiais do bloco, há o levantamento de dados a cerca das atividades
institucionais do MERCOSUL, tendo como ponto de partida 2002, ano de
reformulação do mesmo. Estes dados vêm sendo organizados em uma tabela, de forma a
facilitar a etapa posterior do projeto: a contabilização de frequências para identificar os
efeitos do bloco e seus beneficiários, seguida de comparação destas medidas relativas ao
MERCOSUL com medidas tomadas pelo Brasil, de forma a identificar se há um
“imperialismo brasileiro” ou o predomínio de um concerto de vontades políticas dos
Estadosmembros. Paralelamente, visando embasar a pesquisa e acompanhar os debates
acerca do tema, dáse a leitura de bibliografias sugeridas, artigos científicos e de notícias.
Até o momento os resultados da pesquisa são parciais. É possível perceber, no entanto, que
assuntos econômicos se concentram nas Decisões e Resoluções do bloco – com a
predominância de, por exemplo, medidas visando homogeneizar as normas de forma a
facilitar o comércio , enquanto assuntos sociais e políticos se concentram nas Diretrizes e
nas Recomendações expedidas pelo MERCOSUL.
A pesquisa tornase relevante devido a importância da integração sulamericana para a
atual política externa brasileira. Além de o país ter assumido a frente do processo,
este é de extrema importância para a defesa dos interesses e das soberanias
sulamericanas frente a interesses externos e hegemônicos. Cabe, no entanto,
compreender o que o processo de integração significa para a sociedade, isso é, se a
beneficia de forma geral ou se serve apenas para alguns grupos sociais.

