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A INSERÇÃO EXTERNA DO BRASIL E A INTEGRAÇÃO SUL-AMERICANA 

  Avaliação dos interesses prevalentes na construção da UNASUL 

 O projeto procura avaliar, em longo prazo, os mais variados aspectos do processo de 

integração sul-americana, analisando a evolução política e institucional no âmbito do 

Mercado Comum do Sul (Mercosul) e da União de Nações Sul-americanas (UNASUL). Além 

de acompanhar o processo gradual de integração regional, a pesquisa ainda objetiva 

identificar os interesses sociais, econômicos e políticos que têm sido efetivamente 

contemplados, tentando responder em que país ou países se encontram os grupos sociais 

hegemônicos na integração sul-americana. Outro aspecto a ser avaliado no projeto é a 

natureza da participação do Brasil como líder do processo integracionista, visto que há 

desconfianças de que o país esteja adotando uma posição “imperialista”.  

 A pesquisa consistirá nas seguintes etapas: primeiramente, serão levantadas 

informações sobre os projetos e medidas já tomadas institucionalmente pela UNASUL, 

mediante análise de documentos, concomitantemente com a leitura de artigos científicos e 

notícias que expandam o conhecimento sobre o tema. Após, será feita uma identificação das 

forças sociais e grupos de interesse existentes nas nações sul-americanas e sua relação com a 

integração do continente, relacionando ainda esse processo com a acumulação de capital e 

tentando identificar se há benefícios para o Brasil. Finalmente, será realizada uma 

comparação das medidas relacionadas a MERCOSUL/UNASUL com aquelas tomadas pelo 

Brasil, verificando se a hipótese de um “imperialismo brasileiro” é verídica ou não. 

 Os resultados ainda são parciais, visto que a pesquisa encontra-se em estágio inicial. O 

que se percebe a partir da análise já realizada é o fato de que a UNASUL está em processo 

gradual de constituição, construindo aos poucos comitês que abarcam princípios como Defesa 

continental, Saúde, Desenvolvimento social, Infraestrutura, Ciência e Tecnologia e Educação, 

citando alguns exemplos. 

 A importância da pesquisa reside no fato de que a integração da América do Sul 

passou a ser prioridade na política externa brasileira, fazendo com que o país assumisse a 

frente do processo, além de ser de extrema importância para a defesa do continente frente aos 

interesses externos. Além disso, importa saber de que modo a sociedade se beneficia do 

processo integracionista: se é proveitoso de modo geral ou se apenas alguns grupos tem seus 

interesses contemplados. 
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