
À semelhança de exercícios equivalentes no mundo, o pro
gresso da integração sul-americana supõe a continuidade do 
diálogo multilateral entre os países da região. 

Para o Brasil, a palavra "integração" tem tido alcance variável. 
Décadas atrás era-nos mais comum a expressão "integração 
física", indicativa de conexões rodoviárias, pontes, comunica
ções, etc. Como hoje, já era enxergada a essencialidade das 
rotas infraestruturais para propulsar o intercâmbio regional e 
alavancar a integração. 

Ulteriormente adquiriu maior ousadia e abrangência, ao 
anunciarem, o Brasil e a Argentina, na "Declaração de Iguaçu" de 
1985, sua decisão de procederá integração econômica bilateral. 

Expandiu-se mais tarde com a celebração, pelos dois países 
mais o Paraguai e o Uruguai, do Tratado de Assunção em 1991, 
origem do Mercosul. Como é sabido, este configura um ambi
cioso projeto de mercado comum a prever a livre circulação de 
bens, serviçose fatores produtivos na região e uma tarifa externa 
comum sobre importações de procedência extrarregional. 

Transcorridos alguns anos, o Mercosul ganhou ingredientes 
políticos, independentes de lastro econômico-comercial. 

O tecido político regional passou a abarcar praticamen
te todo o continente na sequência da Primeira Reunião de 
Presidentes da América do Sul, celebrada em Brasília no ano 
2000. Desencadeou-se então o processo de aprofundamento 
da integração hoje sob a égide da UNASUL (União de Nações 
Sul-Americanas). 
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Esses movimentos progressivos contaram sempre com a 
atuação assídua da diplomacia brasileira, desde seus chanceleres. 
Entretanto, o encalço de um objetivo político-regional dessa 
magnitude não depende apenas da diplomacia. Nem poderia, 
pois esta nunca opera num vazio. 

Acima de tudo, são necessárias condução e liderança 
políticas dos mais altos escalões. 0 diálogo e a convergência de 
propósitos entre os Chefes de Estado são cruciais. 

Também por sua complexidade e extensão, o caminho da 
integração deve contar com a participação ou o acompanhamento 
ativo de grande diversidade de setores da sociedade - não só 
do setor público. 

Além do dinamismo das classes empresariais na integração, 
outros círculos privados de diferentes esferas de atividade são 
suscetíveis de proporcionar contribuições tonificantes. Há muito 
para estudar e debater. A América do Sul ainda é sobremaneira 
desconhecida. 

Já se disseque nós latino-americanos somos iguais em nossa 
repulsa a sermos considerados como iguais por estrangeiros 
desinformados. Não devem as semelhanças entre as nações 
sul-americanas, muitas tão só aparentes, induzir prognósticos 
de que a integração aqui seria mais fácil do que alhures. 

0 empenho em prol desse projeto regional coloca nossos 
países ante a necessidade de superarem muitas das suas dife
renças reais. Isso pode requerer tempo. 

Ainda é longa a estrada rumo a uma integração regional 
sólida. Há que se confiar no continuado empenho da diplomacia 
e na vontade política dos governos para trilharem tal curso. 
A viabilização de estruturas de integração física capazes de 
imprimir competitividade econômica à região, o suprimento 
do déficit substancial de conhecimento mútuo entre as nações 
participantes, a superação das carências de capital humano, eis 
algumas providências curiais pendentes. As pressões do tempo 
e do mundo poderão torná-las urgentes. 

Atravessamos uma acelerada revolução tecnológica nos 
contatos internacionais. Por ser primariamente comunicação e 
diálogo, a nossa diplomacia tem-se adaptado aos avanços do 
presente, como sempre fez ante as transformações nas socie
dades humanas sobrevindas desde a Independência do Brasil. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Best Home, Porto Alegre, ano 8, n. 34, p. 86-87, ago./ set/. out. 2012.




