
O conceito de nação, vinculado à existência do Estado centralizado e con-
substanciado na idéia de coletividades, com senso de passado comum ao qual a
grande maioria das pessoas é associada ao nascer, é relativamente recente. O en-
tendimento que temos dele, modernamente, segundo Bobbio1, data da Revolução
Francesa, e no decurso de pouco mais de dois séculos foi dos que mais sofreu e
sofre transformações. De início, apresentou-se como repositório de sentimentos e
valores específicos de cada um dos Estados que conquistavam a modernidade
política e social. Num segundo momento, foi fundamental para delimitar as diferen-
ças étnico-culturais no ambiente marcado pela emergência de vários Estados ri-
vais. Atualmente, segundo alguns cientistas sociais, vive o seu ocaso diante da
arrebatadora onda de globalização3, muito embora essa discussão esteja em pleno
andamento.

Seja como for, em qualquer um dos tempos, o conceito segue apresentando
o eixo básico, que é o de ser o articulador entre as particularidades, e suas relações
de alteridade. A nação não teria sentido se fosse uma só.

Assim é que se torna necessário fazer uma abordagem sob esse ângulo de
análise para a região do Cone Sul. Especialmente para os países que compõem o
Mercosul, uma vez que aí se encontram mais adiantados os processos de integra-
ção e, como decorrência, a questão da identidade cultural emerge como algo susce-
tível de interpretação histórica.

É importante que se diga, no entanto, que nosso entendimento do que vem
a ser a integração dos países do Cone Sul, não se limita ao caso do Mercosul, como
bloco regional. A questão em pauta, na atual fase do desenvolvimento econômico
mundial, tem apontado para a formação de blocos. Essa é a realidade sobre a qual
cabe a reflexão acerca dos caminhos que se tem percorrido nesse sentido que, a
princípio, não são lineares nem uniformes. Pelo contrário, são tortuosos e emble-
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máticos, uma vez que trazem; em seu conjunto, elementos que transcendem a mera
articulação de políticas econômicas. Isso quer dizer que mesmo na hipótese de o
Mercosul vir a desagregar-se, a realidade da busca de aproximação com parceiros
no cenário mundial permanecerá, seja na efetivação de zonas de livre comércio,
uniões aduaneiras, ou outra forma qualquer que venha a ser implementada com o
intuito de viabilizar os projetos econômicos internos a cada Estado na sua relação
com os demais.

A própria idéia de identidade também deve cambiar, pois tende a refletir-se,
ao longo do tempo, em atitudes similares de grupos dentro de um mesmo Estado;
ou então, como queremos supor, de sociedades dentro das regiões que se fortale-
cem com o processo de globalização, vide o caso da União Européia.

A discussão acerca da concretização da integração latino-americana, espe-
cialmente no Sul do continente, no Cone Sul, se tem dado, de maneira mais intensa,
pelo que tem sido apontado como caminho econômico, ficando em plano secundá-
rio o aspecto, em nosso entender fundamental, que diz respeito ao estreitamento

das diferenças nas identidades sócio-culturais.
Ao olharmos para as intenções iniciais da aproximação Brasil-Argentina, na

década de 1980, antecedentes diretas do Mercosul, vemos que para além dos as-
pectos de natureza econôrnico-comercial, outros elementos foram fundamentais
para a concretização de tal iniciativa, as quais podem ser divididas em três pontos,
a saber: a) a superação das divergências geopolíticas bilaterais, sobretudo as rela-
cionadas à utilização dos recursos hídricos; b) o retorno à plenitude do regime
democrático nos dois países, a partir do encerramento dos ciclos militares; e c) a
crise do sistema econômico internacional, que evidenciou o protecionismo e o
quadro recessivo em muitas economias desenvolvidas, responsáveis pela absor-
ção de cerca de 65% das exportações latino-americanas. Dessa forma, a "Declara-
ção de Iguaçu", primeiro de uma série de acordos bilaterais que precederiam o
Mercosul, firmada em 30 de novembro de 1985, buscava acelerar a integração dos
dois países em diversas áreas (técnica, econômica, financeira, comercial etc.) e
estabelecia as bases para a cooperação no campo do uso pacífico da energia nuclear,
e que acabaria sendo confirmado já no ano seguinte.

Em 20 de julho de 1986, os presidentes do Brasil e da Argentina assinam a
"Ata de Integração Brasileiro-Argentina", a qual estabeleceu os princípios e dire-
trizes fundamentais do "Programa de Integração e Cooperação Econômica" (PICE).
O objetivo de tal Programa foi proporcionar a constituição de um espaço econômi-
co comum, por intermédio da abertura seletiva dos mercados brasileiro e argentino.
A partir daí, o processo de integração brasileiro-argentino evoluiu, em 1988, para a
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assinatura do "Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento", cujo prin-
cipal objetivo era formar, no prazo máximo de dez anos, um espaço econômico

comum por meio da liberalização integral do comércio recíproco.
O incremento do caminho econômico da integração é percebido como de-

corrente de necessidades imediatas na constituição da integração diante dos desa-

fios econômicos impostos pelo presente estágio de desenvolvimento da economia

mundial. A formação de blocos regionais se apresenta como salvaguarda para
alguns Estados menos desenvolvidos e como expansão para os mais desenvolvi-

dos.
Nesse sentido, é possível afirmar que a formação de blocos passou a ser um

recurso na busca de inserção na ordem internacional globalizada, independente do
nível de industrialização em que se encontrasse cada um dos países.

No que se refere ao Mercosul, podemos defini-lo como resposta dimensio-
nada, funcional e estratégica, às injunções do contexto internacional e, em concor-
dância com Almeida, perceber que o bloco constitui assim uma resposta criativa à

nova dinâmica das economias nacional e internacional, uma vez que o esgota-
mento das políticas substitutivas levou obrigatoriamente à necessidade de en-

contrar novas formas de inserção econômica externa.3

Integração e hegemonia

Uma ordem de transformações como a que presenciamos na atualidade pro-
duz uma série de elementos correlates que agem sobre outras realidades até então

aparentemente estáveis. De certa forma, está ocorrendo uma espécie de reinvenção
dos espaços geográficos que se transformam em função das novas necessidades.
Nesse sentido, as funções dos Estados nacionais são recolocadas noutra dimen-

são, pois se torna imperativo redefinir o território sobre o qual se exercerá a sobe-

rania com a finalidade de integrá-los favoravelmente nos fluxos globais de merca-
dorias, capitais e informações.

Tradicionalmente, na afirmação da soberania externa de grupos de Estados,

ocorre algo similar ao que ocorreu na própria formação e afirmação dos Estados
nacionais quando tomados individualmente; ou seja, a possibilidade da formação

de um campo de disputas pela hegemonia, seja no interior de uma sociedade que se
emancipa isoladamente, seja, no caso de sistemas regionais, com as nacionalida-

des internas ao grupo de Estados.
Geralmente, a busca por hegemonia acaba refletindo negativamente na ne-

cessidade de aproximação entre as populações dos países envolvidos, ou então
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dificulta a possibilidade de redefinir um mínimo de identidade comum, a fim de
viabilizar a constituição de um bloco como tal. Entretanto, nossa hipótese vai em
sentido oposto, pois a percepção interna, no contexto regional dos blocos, especi-
almente no Mercosul, tal como na União Européia, que se caracteriza pelo princípio
do comunitarismo, pode agir como afirmação desse conjunto, diante de uma ordem
internacional altamente competitiva, em direção a posicionamento mais uniforme.
Assim, as disputas hegemônicas são transferidas para a ordem internacional,
enquanto no interior dos sistemas regionais privilegia-se a estabilidade, a normali-
dade, o equilíbrio e a eficácia, no sentido de buscar-se o crescimento geral, especi-
almente ern processos de integração que têm. como objetivo último, a constituição
de um mercado comum.4

Portanto, essa é uma realidade que altera substancialmente os laços de
identificação cultural que, mesmo os mantendo vinculados às histórias nacionais,
agregam elementos transnacionais que emergem das situações comuns enfrenta-
das pelos subsistemas diante do sistema mundial; além, é claro, do complexo jogo
de administração que requer instrumentos ou órgãos de gestão representativos de
todas as partes. O processo de integração do Mercosul apresenta tais característi-
cas e é, por isso mesmo, favorável à ampliação dos relacionamentos gerais das
sociedades envolvidas.

lanni - que reconhece que o sistema mundial tende a predominar no contex-
to contemporâneo, a partir de que o mesmo acaba estabelecendo poderosas injun-
ções a uns e outros, a nações e nacionalidades, a corporações e organizações, além
de atores e elites - refere a interdependência das nações diante do sistema mundial,
a partir de certa imposição do pragmatismo.5

As discussões sobre a identidade cultural no âmbito do Mercosul vêm
ocorrendo de forma ainda insipiente; no entanto, os próprios prazos estabelecidos
no Tratado de Assunção têm sido constantemente revistos, dado o caráter político
que adquiriu sua assinatura, o que, por um lado, revela o otimismo dos que o
subscreveram inicialmente, e por outro, permite o amadurecimento de iniciativa que
nunca ocorrera na América Latina.

O processo de aproximação de cada um dos estados-membros com os de-
mais é que irá definir, em última análise, qual tipo de situação nova estará sendo
criado com a perspectiva de consolidação da integração.

As motivações e estratégias que cada país em seu interior, sejam econômi-
cas, políticas, sociais ou culturais, e como eles se percebem como parte do conjun-
to, serão, sem dúvida, elementos concretos de apreensão das identificações ou das
aspirações nacionais transpostas para o próprio conjunto. E, para termos esses
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dados, é preciso que alguns pontos de entrave do projeto integracionísta sejam
suprimidos a partir do amadurecimento do processo.

A preocupação com a hegemonia interna em região como a do Cone Sul nos
remete a problema anterior, ou seja, é necessário percorrer os caminhos da afirma-
ção dos próprios Estados nacionais envolvidos. A construção da idéia de nação
nessa região é permeada por conflitos de interesses locais e regionais que podem
ser percebidos desde o mundo colonial ibero-americano, perpassando pelo perío-
do das emancipações políticas desses Estados com as delimitações territoriais e
chegando até os dias de hoje, quando grande parte das regras da integração já
estão definidas na proposta do Mercosul. Diante disso, torna-se comum a emer-
gência de uma série de dificuldades conjunturais que, no limite, podem ser respon-
sáveis pela permanência de rivalidades no campo político entre os dois principais
membros, Argentina e Brasil, enquanto, na esfera econômica, a assimetria é fator
determinante das preocupações dos outros dois signatários d"o Tratado, Uruguai e
Paraguai.6

No geral, os pontos que têm levado ao atraso da integração econômica em
definitivo são derivados das disparidades setoriais, como, por exemplo, o setor
agropecuário, que tem, em cada um desses Estados, uma força política considerá-
vel no jogo das relações internas do poder, configurando-se, via de regra, em
interesses regionais, que historicamente não abrem mão de sua posição privilegia-
da em nome de políticas econômicas mais globais.7

Um dos problemas que refrearam o processo contínuo de interdepen-
dência verificado entre 1991 e 1998 no âmbito do Mercosul diz respeito às
limitações de capacidade do gerenciamento macroeconômico, isso em função
dos desajustes das contas internas nesses estados, seja por meio do déficit
público ou de serem vulneráveis em suas políticas cambiais, no cenário mun-
dial de desaceleração global da economia capitalista. Atualmente, sobretudo a
partir de 2002, verifica-se a consolidação da estabilidade no Brasil, enquanto
na Argentina, a superação da grave crise de 2001 ainda determina as diretrizes
da política econômica para recuperar indicadores de momentos anteriores; agora,
com realismo cambial. Soma-se a isso, o fato de viver-se um novo ciclo de
expansão internacional.

A falta de unidade política macroeconômica foi, assim, a principal responsá-
vel pelos percalços do Mercosul como bloco. A explicação para isso, segundo
Gualda, é que os Estados envolvidos apresentam estruturas produtivas e tributá-
rias diferenciadas, o que implica condições desfavoráveis de competição em várias
indústrias dos países participantes.8
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De qualquer forma, essa e outras questões pontuais tendem a ser supera-
das, na medida em que no interior do bloco se produzam os ajustes necessários, e
se dê importância para a interpretação sistêmica das relações internacionais con-
temporâneas, entendidas como suporte para a interpretação do fenômeno da glo-
balização/mundializaçao. Por esse caminho, podemos articular ascendentemente
os sistemas nacionais, tomados individualmente, aos sistemas regionais - blocos
de nações, ao superior sistema mundial contemporâneo. Nesse sentido, é necessá-
rio que se reconheça que a constituição desse ordenamento ampliado tem sido busca-
da desde meados do século XX. Especialmente após a Segunda Guerra Mundial, e mais
recentemente acelerado, com o colapso soviético e com o fim da bipolaridade leste-
oeste, estaria institucionalizado e reconhecido por órgãos como as Nações Unidas,
Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio,
além, é claro, da abrangente atuação de empresas e conglomerados internacionais.

No cenário das relações internacionais contemporâneas, a percepção da
representai!vidade desse sistema mundial é responsável, por um lado, pelas atitu-
des cada vez menos isoladas dos Estados nacionais, enquanto, por outro, pela
mudança de comportamento dos nacionalismos, uma vez que tal ordenamento
impõe a articulação de conjuntos ampliados, a regionalização, como fator decisivo
aos projetos de inserção e desenvolvimento. Isso quer dizer que o vocabulário
político-econômico e sócio-cultural tende a ser cada vez mais padronizado univer-
salmente; sobretudo por que, no atual contexto - e daqui para frente ainda mais -
os meios de comunicação adquirem uma importância ímpar e eficaz para compor e
difundir o imaginário mundial.

O cenário tangível

Portanto, é possível caracterizarmos o atual estágio de desenvolvimento
econômico na região do Cone Sul, sobretudo pelo Mercosul que, como modelo de
integração, parece orientar a própria percepção da América do Sul como bloco, um
modelo de crescimento que articula modernização produtiva com vistas à expansão
para fora. Tal modelo se inicia com a crise dos anos 1970, quando se encerra um
padrão tecnológico de industrialização baseado na estabilidade dos preços inter-
nacionais do petróleo.9 A nova configuração determinou a busca pelo aperfeiçoa-
mento tecnológico e pela redução de custos nos produtos. Diante de tal situação,
emergiram no cenário mundial economias industriais altamente competitivas como
a européia, com destaque para a Alemanha, e no Sudeste asiático com o centro
gravitacional dado pelo Japão.
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Na América Latina, essa nova fase de abertura do mercado mundial foi
responsável pela transição da produção para o mercado interno, para a inserção
competitiva no mercado global. Foi fundamental para essa mudança, a capacidade
tecnológica desenvolvida e acumulada durante a fase substitutiva anterior de de-
senvolvimento para dentro, reconhecida mais apropriadamente como nacional de-
senvolvimentista. Ocorre, então, que as empresas que atendiam prioritariamente a
produção doméstica, iniciam movimento em direção ao mercado externo. Isso se dá
em função das novas exigências do comércio internacional, que não aceita mais os
mecanismos protecionistas.

As novas orientações da política e da economia mundiais acabam reduzindo as
possibilidades da gestão interna dos Estados nacionais, no sentido em que os meca-
nismos de crescimento atuais são determinados pelo que ocorre no mundo. A partir dos
anos 1990, essa situação fica mais evidente e acaba influenciando as políticas dos
Estados latino-americanos de forma que até então não se percebia claramente. Os
modelos de política econômica não são adolados de modo uniforme, mas visam o
mesmo objetivo, que é a inserção competitiva no mercado mundial. A abertura das
economias induz a mudanças de percepções sobre a capacidade de crescimento e
transforma também a natureza das idéias políticas no continente. O tradicional naciona-
lismo cedeu lugar, durante década de 1990, a novo liberalismo que mais uma vez frus-
trou as expectativas alardeadas como redentoras e, por conta disso, retomam-se prerro-
gativas que dotam os Estados de condições de pensar seus projetos com maior auto-
nomia, inclusive na definição de quem pode e quem não pode ser aliado perene nas
disputas que o sistema mundial coloca como condução sine qua non de sobrevivência.

Em tal sentido, as implicações da nova conjuntura favorecem a aproximação
e a busca de ampliação de relações entre Estados que podem representar ganhos
de produtividade, em face de disputa internacional mais acirrada. A busca da inte-
gração econômica acaba também influenciando outros aspectos das relações entre
Estados e populações, que se pautam, por novo pragmatismo de resultados, indis-
pensável por garantir a estabilidade geral das sociedades envolvidas.
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Resumo

O objetivo deste texto é refletir sobre os condicionamentos que atuam na conjun-
tura regional do Cone Sul, determinando os ritmos de aproximação e afastamento
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balizados pela ordem internacional. A formação de blocos e os espaços multilate-
rais contemporâneos acabam transformando o espaço do nacional diante do glo-
bal. Assim, a configuração de uma ordem sistêmica que articula várias e mutáveis
dimensões apresenta-se como desafio para a orientação da ação política interna-
cional de países que, como o Brasil, necessitam superar dificuldades históricas na
economia e na sociedade.

Palavras-chave: Cone Sul; Ordem internacional; Política regional; Política interna-
cional.

Abstract

The objective of the present text is to reflect upon the conditionings of the
regional conjuncture that determine the pace of approximation ariU distancing
among countries of Southern Cone of the Américas. The formation of blocs and
contemporary multilateralism have transformed national spaces in relation to
global ones. Therefore, the configuraüon of a systemic order that articulates
many changing dimensions challenges the international poliücal action of coun-
tries, such as Brazil, that strive to overcome historical difficulties that affect their
economies and societies.

Key words: Southern Cone.; International order, Regional politics, International
politics.

Resumen

El objetivo dei texto es proponer una reflexión sobre los condicionamientos de ía
coyuntura regional dei Cono Sur que determinan ei ritmo de aproximación y aíejami-
ento balizados por ei orden internacional. La formación de bloques y los espacios
multilaterales contemporâneos terminan transformando ei espacio dei nacional fren-
te a Io global. Del mismo modo, Ia configuración de un orden sistêmico que articula
varias y cambiantes dimensiones presentase como desafio para Ia orientación de Ia
acción política internacional de países que, como Brasil, necesitan superar dificul-
tades históricas en Ia economia y en Ia sociedad.

Palabras clave: Cono Sur; Orden internacional; Política regional; Política interna-
cional.
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