
Mercosul se prepara para novos desafios  
 
A reunião de cúpula do Mercosul, realizada no Rio de Janeiro, mostrou que o bloco terá que se 
preparar para uma nova fase. Quando nasceu, em 1991, que abriga Brasil, Argentina, 
Uruguay, Paraguay, Bolívia e Venezuela, o Mercosul pretendia ser apenas uma união 
aduaneira, resultado de negociações bilaterais entre Brasil e Argentina. Hoje, no entanto, 
espera-se que o Mercosul se consolide como a principal via para integração política, econômica 
e cultural da América Latina. As dificuldades, no entanto, ainda se multiplicam em meio a 
disputas entre o países.  
 
Especialmente para os pioneiros Brasil e Argentina, cobrados de liderar as mudanças nas 
relações internas e externas do Mercosul, que precisarão se preocupar com a entrada no bloco 
de nações que não costumam "rezar" pela mesma cartilha de política internacional - leia-se 
Venezuela, liderada pelo presidente Hugo Chávez. 
 
Antes mesmo de iniciar o encontro, os dirigentes tiveram que lidar com algumas situações 
incômodas. Primeiro porque a Argentina ignorou o recém-criado Tribunal Permanente de 
Revisão do Mercosul e denunciou o Brasil à OMC (Organização Mundial do Comércio) pela 
criação de medidas anti-dumping, supostamente ilegais, aplicadas desde 2005 pelo governo 
brasileiro sobre as importações, de origem argentina, de resinas PET. Ao mesmo tempo, o 
presidente Nestor Kirchner denunciou o Uruguai à Corte Internacional de Haia pela instalação 
de fábricas de celulose na cidade de Frei Bentos, às margens do Rio Uruguai.  
 
A 'rebeldia' argentina acabou por refletir, na reunião de Cúpula do Mercosul, em um 
isolamento do Brasil, que pretende se firmar como o grande líder da integração do bloco. Isso 
porque, embora todos os países continuem pregando a união entre as nações, outros 
dirigentes aproveitaram a brecha para expor suas questões particulares. "Não é possível que a 
Bolívia siga subsidiando o gás para o Brasil. Assim, jamais vamos acabar com as assimetrias. 
Queremos apenas um preço justo", criticou o presidente da Bolívia, Evo Morales, ao final da 
cúpula, em entrevista à imprensa brasileira, mostrando que o presidente do Brasil, Luis Inácio 
Lula da Silva, deve ter um ano de duras negociações pela frente.  
 
Para especialistas, no entanto, o 'mal-estar' causado pela Argentina não deve atrapalhar as 
negociações para a integração do bloco - que, claramente, ainda têm um longo caminho a 
trilhar. Embora acreditem que a Argentina foi inábil, especialmente na contenda com o Brasil, 
para estes, a questão não deve atrapalhar os interesses maiores do governo brasileiro, que 
pretende reforçar seu papel de liderança na América do Sul. "A atitude da Argentina é válida 
no cenário que se apresenta. Não acredito que isso coloca o bloco em questão", afirma o 
professor de Relações Internacionais da Unesp (Universidade Estadual Paulista), Luis Fernando 
Ayerbe. "Nas negociações globais, o Brasil tem uma inserção maior do que a Argentina. Ao 
mesmo tempo, o bloco resolve bem as questões junto à União Européia para os demais. 
Dentro do bloco, mesmo na relação direta entre os países, cada um tem autonomia para tratar 
suas questões."  
 
No caminho da integração do Mercosul, no entanto, uma série de outros fatores pede por 
solução imediata. Uma delas é a construção de um arcabouço institucional que efetivamente 
dê suporte ao avanço das negociações multilaterais. Ou seja, enquanto a Europa possui 
diversos níveis de negociação e solução de problemas específicos - como a OCDE (Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), para questões econômicas, por exemplo -, o 
Mercosul não apenas não possui uma estrutura sólida como não consegue dar credibilidade às 
instituições que já existem. "Claramente, temos problemas graves porque não há uma 
instituição responsável por resolver as contendas. Isso dificulta a solução de uma série de 
questões que podem se resolver no campo jurídico antes de chegar em nível presidencial.  
 
Hoje, qualquer problema de comércio se torna algo de caráter político, com grande 
repercussão negativa", critica o professor da UFF (Universidade Federal Fluminense), 
Theotonio dos Santos. 
 



Nesse sentido, o Mercosul já deu um passo importante, com a criação do Parlamento do 
Mercosul e do Tribunal Permanente, que aponta para a possibilidade da criação de uma 
estrutura semelhante à que se vê na Europa con a União Européia. Ainda assim, nossa 
realidade é muito distante da do velho continente. "O Mercosul está muito longe disso. 
Algumas pessoas afirmam que a intenção é partir para uma integração assim, mas não sei se 
é algo viável. É preciso lembrar que são países que não têm grande estabilidade econômica o 
que dificulta ações nesse sentido", diz Ayerbe. "A União Européia está muito à frente do 
Mercosul, já chegou a um plano de mercado comum, com uma proposta, inclusive, de livre 
circulação da mão de obra. Agora, lá, os países mais avançados já tem uma postura de 
tolerância em relação aos menores."  
 
Relações endurecidas  
 
O que ocorre atualmente, é que, até meados de 1999, o Mercosul vivia um cenário positivo. 
Brasil e Argentina haviam conseguido estabilizar suas economias e a região vivia um cenário 
político de relativa tranqüilidade. No entanto, quando os dois "grandes" começaram a sofrer 
com as crises externas e, logo em seguida, com suas próprias crises internas, a situação 
piorou sensivelmente.  
 
Novas lideranças políticas surgiram no final dos anos 90, criando até mesmo situações de 
hostilidade em alguns casos. "Em especial, as relações entre Brasil e Argentina endureceram 
desde então e o Mercosul tem convivido com uma série de crises", diz o professor da UFMT 
(Universidade Federal de Mato Grosso) Pio Penna Filho, que também é pesquisador da UnB 
(Universidade de Brasília).  
 
Um dos conflitos atuais, e dos mais importantes, do bloco é a disputa entre Brasil, Argentina e 
Venezuela pela liderança política do Mercosul - fruto também das freqüentes contendas dos 
anos 90. Durante os seis meses em que ocupou a presidência pro-tempore do bloco, o Brasil 
tentou se mostrar como um líder no processo de integração para além das questões comerciais 
e econômicas. Buscou promover eventos que debatessem estas possibilidades em setores 
como a Educação, a Cultura e a Indústria. Ao mesmo tempo, optou por não polemizar nas 
discussões com a Bolívia e a Venezuela. "Essa tendência de liderar a integração sul-americana 
é um marco da política externa brasileira desde o presidente Fernando Henrique, que o 
governo Lula dá continuidade", explica Penna Filho.  
 
Um fator importante, que promete 'chacoalhar' o bloco, é a filiação da Venezuela, ocorrida em 
2006 e que terá efeitos mais práticos a partir deste ano. Reeleito, o presidente venezuelano 
Hugo Chávez já fala em aprovar, no congresso, poderes praticamente ilimitados, com projetos 
que garantam sua reeleição indefinida e que permitam governar por meio de decretos. Ao 
mesmo tempo, afirma que vê no Mercosul a "libertação" para a América do Sul das garras dos 
Estados Unidos. "A entrada da Venezuela no Mercosul é um fator complicador. Do ponto de 
vista político, a situação se torna um pouco mais instável, dada a política externa de Chavez", 
diz Penna Filho.  
 
Ainda assim, mesmo com todas as bravatas de Hugo Chávez, os demais países tinham muito 
interesse no ingresso da Venezuela no Mercosul. Para o Brasil, em especial, o país sempre teve 
uma elevada importância estratégica na região. Primeiro porque tem grande potencial 
econômico, uma vez que é o maior produtor de petróleo da América do Sul e tem crescido 
economicamente mais do que a média da região. Segundo o BCV (Banco Central da 
Venezuela), o PIB (Produto Interno Bruto) do país cresceu 9,3% em 2005. Não é pouco. No 
Brasil, no mesmo período, o PIB cresceu apenas 2,6%. Depois, porque a Venezuela tem muita 
ascendência sobre outros países da região que pretendem ingressar no bloco - como a Bolívia, 
que passa a fazer parte neste ano, e o Equador.  
 
Para o professor da UFMT, esta disputa deve se intensificar em outros campos, para além das 
negociações econômicas e políticas. "O que o Chávez tem feito, indiretamente, é colocar fogo 
no Mercosul, 'atiçando' questões problemáticas nos outros países, como a Bolívia na questão 
dos hidrocarburetos", aponta Penna Filho. "De qualquer modo, com a Venezuela, o Brasil tem 
se relacionado de forma tranqüila.  



Aliás, temos demonstrado uma paciência enorme com o Chávez", diz Penna Filho. "Analisando 
a evolução do Mercosul, nota-se que existiam diferenças entre Brasil e Argentina. Mas eram 
aspectos mais pontuais do ponto de vista comercial. Agora, se torna uma questão mais 
ideológica. Gradualmente, o presidente venezuelano está criando um sistema não-
democrático. Isso cria um problema grave do ponto de vista político."  
 
O ano dos 'pequenos rebeldes'  
 
Se 2007 é o ano da integração, 2006 foi o ano em que os 'pequenos' mostraram que não vão 
aceitar ficar a mercê de Brasil e Argentina. Paraguai e Uruguai colocaram as garras de fora e 
mostraram aos parceiros maiores que, se não forem levados a sério, largam o Mercosul e 
correm para os Estados Unidos - que já acenou com possíveis acordos comerciais bilaterais.  
 
Como este tipo de tratado representa exclusão imediata do bloco sul-americano, os dois países 
já deram mostras de que não se importariam em trocar de 'sócio'. "Assistimos, ao longo de 
2006, uma 'rebeldia' dos menores. Se pegarmos apenas o grupo original, vemos que o 
presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, foi aos Estados Unidos e ameaçou estabelecer um 
tratado de comércio entre os dois países. Isso implicaria na retirada do Uruguai do Mercosul", 
relembra Penna Filho. "Na seqüência, o Paraguai sinalizou que poderia também caminhar 
nesse sentido. Ou seja, tivemos uma clara demonstração de insatisfação dos menores."  
 
Ainda durante a última reunião de cúpula do Mercosul, o presidente do Uruguai, Tabaré 
Vasquez, também fez um discurso de crítica ao Mercosul, contrastando com as intervenções 
comemorativas realizadas antes pelos presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da 
Argentina, Néstor Kirchner. "O Uruguai pede justiça no tratamento no processo de integração", 
afirmou, em entrevista à imprensa brasileira. "É verdade que há êxito no bloco, mas para 
alguns países menores como o Uruguai, o intercâmbio comercial no Mercosul é muito 
deficitário. Nossa realidade  deve ser contemplada por uma flexibilização que o Uruguai 
pleiteou em outubro de 2006, em que fizemos um diagnóstico sério dessa situação."  
 
Para o professor Penna Filho, no entanto, encarar as crises tem sido um mérito do Mercosul - e 
nem de longe significa o fim do bloco. "Todas essas situações fazem parte de um processo 
natural de amadurecimento das relações", diz. Neste sentido, é possível tomar como exemplo 
as crises vividas na União Européia.  
 
Embora esteja muito à frente do que se encontra atualmente o Mercosul, o bloco europeu 
também encontrou dificuldade. Na França, por exemplo, a população recusou a constituição 
européia em um plebiscito. No entanto, a flexibilidade dos países mais ricos com os mais 
pobres foi fundamental para que o continente pudesse se unir e começar a caminhar em 
conjunto. Hoje, os países europeus já discutem a constituição de um sistema único para o 
Ensino Superior. 
 
O caminho da Educação  
 
Dentre os elementos em que se pode considerar alguma integração positiva no Mercosul, o 
principal é a Educação. Se na economia e na política os países ainda encontram obstáculos 
significativos, na Educação as propostas têm se multiplicado. Até porque, fruto da herança de 
desigualdades da região, as nações têm problemas semelhantes, que muitas vezes pedem 
soluções em conjunto. Nesse sentido, os integrantes do bloco têm se entendido com alguma 
tranqüilidade. No Ensino Superior, por exemplo, existem propostas concretas em andamento. 
Estas, nascidas do chamado Mercosul Educacional, um projeto que visa integrar a academia 
dos países que integram o bloco e permitir que os estudantes gozem de mobilidade.  
 
"A integração na Educação é um fator extremamente positivo e necessário. Temos que pensar 
que a formação universitária precisa corresponder ao nível de desenvolvimento histórico. Hoje, 
estamos em uma fase de envolvimento global, mas o Ensino Superior ainda não reflete 
plenamente este movimento", afirma Theotonio dos Santos, da UFF. "Assim, temos que pensar 
em alunos que comecem o curso em um país e terminem em outro. E isso exigirá uma 
interação grande nas universidades." 



 
De fora, o projeto pode se assemelhar ao Tratado de Bolonha, que se propõe para a Europa. 
No entanto, as raízes dos projetos são distintas. Ainda temos que evoluir muito em nossos 
sistemas para produzir algo semelhante à Bolonha. Não temos na América Latina, por 
exemplo, sistemas de avaliação do Ensino Superior plenamente estáveis e também não 
avançamos na democratização do acesso.  
 
Na ponta do processo, essas semelhanças e carências reforçam a necessidade de nos 
aproximarmos intimamente. "Felizmente, temos avançado bastante na integração da 
Educação. Por trás das crises, temos conseguido evoluir sensivelmente na integração cultural. 
Devagar estamos nos unindo na Educação, mais até do que no campo da política", afirma 
Penna Filho, da UFMT. "Estas são ações concomitantes. Não conseguiremos integração cultural 
se não houver integração político-econômica. E não avançaremos politicamente se não existir 
o fundamento cultural." 
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