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Elena Lazarou 

Nos úl ti mos anos, o in te res se re no va do da Eu ro pa em es tre i tar la ços po 
lí ti cos e eco nô mi cos com a Amé ri ca La ti na re sul tou na in ten si fi ca ção das re la
ções in ter re gi o na is (UE-MERCOSUL) e bi la te ra is (UE-Bra sil). Infe liz men te – 
o que tal vez seja um para do xo – não se pode di zer o mesmo em re la ção à pro du 
ção e pu bli ca ção aca dê mi ca so bre o as sun to. Ape sar de não ha ver dú vi das de que 
a “ou tra re la ção tran sa tlân ti ca” da UE ad qui re hoje um novo sig ni fi ca do, prin ci 
pal men te ten do em vis ta seus es for ços em for ta le cer e de fi nir um pa pel como 
ator in ter na ci o nal, até ago ra pou cos es tu dos aca dê mi cos no Oci den te men ci o na 
ram o fato ou se gui ram a evo lu ção da re la ção Eu ro pa-Amé ri ca La ti na de for ma 
des cri ti va, ana lí ti ca e pres cri ti va. Por isso, ain da hoje, é bas tan te pro vá vel que 
uma bus ca exa us ti va por re fe rên ci as ou fon tes re la ci o na das ao as sun to en con tre 
pou cos re sul ta dos, so bre tu do em lín gua in gle sa.1 Isso aca ba por per pe tu ar o cír cu 
lo vi ci o so dos li mi ta dos co nhe ci men tos e pes qui sas so bre o es ta do pre sen te e fu tu ro 
das re la ções en tre as duas re giões. 

Não obs tan te, não se pode ig no rar os pou cos mas es cla re ce do res tra ba lhos 
exis tentes, par ticu lar men te os que têm o olhar vol ta do para os la ços en tre as duas 
re giões den tro do con tex to ma i or da nova go ver nan ça glo bal. Tais abor da gens ana 
li sam de for ma con ju ga da o pa pel in ter na ci o nal da UE e da AL e as for mas emer 
gen tes de mul ti la te ra lis mo e/ou novo re gi o na lis mo. Nes ses ter mos, o li vro or ga ni 
za do por Ma rio Telò em 2007, Eu ro pe an Uni on and New Re gi o na lism (A União Eu 
ro pe ia e o Novo Re gi o na lis mo), toma o re gi o na lis mo e a glo ba li za ção do pon to de 
vis ta da UE, con cen tran do-se na com pa ra ção com ou tras or ga ni za ções re gi o na is e 
nas re la ções des sas úl timas com a UE. O ob je tivo é du plo: por um lado, ofe re cer 
su por te teó ri co para esse novo re gi o na lis mo, ten do em men te a ex pe riên cia eu ro 
pe ia; por ou tro, exa mi nar as ca rac te rís ti cas da UE como ator in ter na ci o nal, au xi li
an do o en ten di men to de suas re la ções com ou tras or ga ni za ções re gi o na is. Telò 
tam bém pro põe que o es tu do do re gi o na lis mo e in ter re gi o na lis mo – e, con se quen 
te men te, da re la ção da UE com ou tras or ga ni za ções re gi o na is – não se li mi te a uma 
mera aná li se eco nô mi ca, mas tam bém dê aten ção às suas di men sões po lí ti ca e cul 
tu ral. Des se pon to de vis ta, uma abor da gem ins ti tu ci o na lis ta e cons tru ti vis ta é in 
dis pen sá vel ao es tu do da di nâ mi ca in ter re gi o nal e glo bal. 

A pri me i ra par te do li vro é vol ta da para as abor da gens teó ri cas ci ta das aci 
ma. Andrew Gam ble dis cu te o pa pel dos blo cos regi o na is den tro da nova or dem 
mun di al e os in sights que o “novo me di e va lis mo” pode ofe re cer para o en ten di men to 
da go ver nan ça glo bal. Pier Cal ro Pa do an abor da a eco no mia po lí ti ca do novo re gi o 
na lis mo no con tex to do sur gi men to de no vas po tên ci as eco nô mi cas. Argu men ta 
que o pa pel das ins ti tu i ções glo ba is in ter na ci o na is con ti nua sen do cru ci al nes se 
novo con tex to, já que elas apa re cem como uma es pé cie de fó rum onde os ato res re 
gionais con se guem acor dos. O ca pí tu lo de Tho mas Me yer agre ga o fa tor cul tu ral e 
os con ce i tos de ci da da nia glo bal à dis cus são so bre as no vas for mas de re gi o na lis mo e 
go ver nan ça glo bal, en quan to o de Ri chard Hig got faz uma re fle xão so bre os li mi tes 
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A União Europeia e a América Latina 

da co o pe ra ção re gi o nal e o lu gar ocu pa do, den tro des ses li mi tes, pe las ins ti tu i ções 
mul ti la te ra is. Por fim, Bjorn Hett ne am plia o de ba te so bre o “novo re gi o na lis mo” – 
con ce i to am pla men te uti li za do para des cre ver as re la ções da UE com as ou tras re 
giões den tro de abor da gens bi di re ci o na is (group-to-group) –, pro je tan do a pró pria ex 
pe riên cia eu ro pe ia de cons tru ção da re gião como mo de lo pre fe ren ci al de or dem 
mun di al, e di fe ren ci an do, des sa for ma, suas re la ções in ter na ci o na is da que las man ti 
das por po tên ci as tra di ci o na is – no me a da men te, os Esta dos Uni dos. 

Com base nes sas ob ser va ções, a se gun da par te do vo lu me faz uma aná li 
se com pa ra ti va da co o pe ra ção re gi o nal da Áfri ca, da Ásia e da Amé ri ca La ti na, 
con cen tra da nas res pec ti vas re la ções in ter re gi o na is com a UE. O ca pí tu lo so bre a 
Amé ri ca La ti na, es cri to por Álva ro Vas con ce los, traz um re su mo das re la ções 
en tre a UE e o MERCOSUL, não só re tra çan do sua evo lu ção his tó ri ca, mas to 
can do em ques tões de ter mi nan tes para o fu tu ro e o pre sen te dos la ços en tre as 
duas re giões. Entre es sas ques tões es tão o comér cio, a se gu ran ça, a for ma ção de 
ins titu i ções e o pa pel dos Esta dos Uni dos e de suas rela ções com os pa í ses mem 
bros do MERCOSUL, as sim como com a re gião como um todo. No en tan to, a hi 
pó te se cen tral do tex to de Vas con ce los é de que o MERCOSUL po de ria ser visto 
como um par ce i ro es tra té gi co para a UE e sua vi são de or dem glo bal mul ti la te ral. 
O ar gu men to ba se ia-se em qua tro pon tos prin ci pa is: 

a) To man do como pres su pos to a exis tên cia de três ti pos de re gi o na lis mo 
– re gi o na lis mo aber to, in te gra ção pro fun da e co o pe ra ção su bre gi o nal –, a UE e o 
MERCOSUL são os ma i o res exemplos do se gun do tipo. Sem li mi tar-se aos acor 
dos de li vre co mér cio, esse se gun do tipo de re gi o na lis mo é di re ci o na do ao es ta 
be le ci men to de po si ções co muns e ins ti tu i ções su pra na ci o na is, bem como à pro 
pa ga ção de va lo res, como de mo cra cia po lí ti ca, di ver si da de cul tu ral, par ti ci pa ção 
dos ci da dãos e so be ra nia com par ti lha da. 

b) Ambos, a UE e o MERCOSUL, en ca ram o livre comér cio e a globa li 
za ção de for ma dis tin ta dos Esta dos Uni dos, já que os con si de ram como uma for 
ma de de sen vol vi men to que não de ve ria co lo car em ris co a co e são eco nô mi ca e 
so ci al ge ra da pe los res pec ti vos pro je tos de in te gra ção re gi o nal. Ape sar de isso re 
sul tar num im pas se quan to a um acor do de li vre comér cio en tre a UE e o 
MERCOSUL, aca ba por su ge rir a exis tên cia de uma vi são com par ti lha da so bre a 
glo ba li za ção, vi são esta que leva em con si de ra ção o fa tor re gi o nal. 

c) Ambos pos su em os mes mos pon tos de vis ta em re la ção à or dem in ter 
na ci o nal e à go ver nan ça glo bal. De di cam-se à cons tru ção de um sis te ma mul ti la 
te ral mais equi li bra do e re gu la do por nor mas in ter na ci o na is que cu bram to das 
as áre as – in clu in do co mér cio, se gu ran ça, di re i tos hu ma nos e meio-am bi en te. 

d) Ambos são defenso res do “soft po wer”, não só para atra ir os pa í ses vi zi 
nhos, mas para de mons trar sua cla ra pre fe rên cia pela di plo ma cia nos as sun tos 
in ter na ci o na is. 

Est. Hist., Rio de Ja neiro, vol. 22, n. 44, p. 569-572, julho-dezembro de 2009. 571 



 
 

 
 

    

  
  

 
 

  
   

 

   
 

  
 

 

 
 

    

 
  

 

 

                            

Elena Lazarou 

Ao re fle tir so bre o fu tu ro da re la ção Eu ro pa-Amé ri ca La ti na, Vas con ce 
los en fa ti za a ne ces si da de de a UE pro mo ver ma i or e mais pro fun da in te gra ção 
com o MERCOSUL. O “novo mul ti la te ra lis mo” da UE ba se ia-se no con ce i to de 
in ter re gi o na lis mo – isto é, de cri a ção de di ver sos polos re gi o na is in ter de pen den 
tes e não-an ta gô ni cos, que tra ba lhem jun tos para atin gir ob je ti vos em co mum. 
Con se quen te men te, é es sen ci al para a UE que o MERCOSUL não se tor ne uma 
mera área de livre comér cio, mas evolua para um pro je to de in te gra ção su prana 
ci o nal, ba se a do no mo de lo da UE. Por ou tro lado, o MERCOSUL tam bém pode 
se be ne fi ci ar da ex pe riên cia eu ro pe ia, como ins pi ra ção e au xí lio,2 para a su pe ra 
ção de obs tá cu los como a ca rên cia ins ti tu ci o nal, as di vi sões in ter nas, as sim como 
a fal ta de ins tru men tos e me ca nis mos de re for ço à so ci e da de ci vil para as se gu rar 
uma po lí ti ca ex ter na co mum. Se gun do Vas con ce los, uma agen da fu tu ra para a 
co o pe ra ção in ter re gi o nal de ve rá in clu ir, en tre ou tros com pro mis sos, a pro mo
ção de uma agen da mul tila te ral pró-ativa com o ob je tivo de dar su por te à ONU; o 
for ta le ci men to da so ci e da de ci vil no ge ren ci a men to de cri ses e re a bi li ta ção 
pós-con fli tos, e a pro mo ção do diá lo go en tre as re giões. Ele con clui que, se as 
duas par tes con se gui rem ven cer suas cri ses in di vi du a is in ter nas, jun tas, a UE e o 
MERCOSUL po de rão pro mo ver sua vi são de or dem mun di al mul ti la te ral com 
base no re gi o na lis mo e, com isso, con tri bu ir de for ma sig ni fi ca ti va para a re es 
tru tu ra ção do sis te ma in ter na ci o nal, mar ca do pelo fracasso da agenda unilateral. 

De acor do com a ideia ori gi nal de Telò, no sen ti do de que as no vas for 
mas de re gi o na lis mo e de uma or dem mun di al mul ti la te ral fun ci o nal po dem ser 
mais com ple men ta res do que mu tu a men te ex clu den tes, as ob ser va ções de Vas 
con ce los su ge rem que a UE e o MERCOSUL são ca pa zes de atuar como lí de res 
na cri a ção de um “mul ti la te ra lis mo mul ti ca ma das”, que re u ni ria as re giões em 
prol de uma gover nan ça global mais efe tiva. Ao ela bo rar essa con cepção, em bo ra 
tam bém apon tan do os ris cos e obstácu los de for ma prag má ti ca, Telò e Vas con ce 
los dão uma con tri bu i ção sig ni fi ca ti va ao es tu do das re la ções da UE com a AL, 
área que ten de a es tar no centro das dis cus sões so bre re la ções inter na ci o na is nos 
pró xi mos anos. 

Notas 

1. É importante ressaltar a existência de 
um maior número de trabalhos em 
espanhol, português e francês. 

2. Por exemplo, o programa (2007-2013) 
da estratégia re gional para o MERCO

SUL da UE fornece 50 milhões de eu ros 
para o fortalecimento re gional, para 
fomentar a participação da sociedade civil 
e para preparar para o acordo de Asso
ciação. 
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