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L os espacios de participación social conquistados en 

los últimos años por medio de la acción conjunta de 

gobiernos y representantes de la sociedad civil fortalecen 

la institucionalidad democrática del Mercosur. Las 

Cumbres Sociales del Mercosur y el Consejo Brasilero del 

Mercosur Social y Participativo, criados durante el 

gobierno Lula, han ampliado la esfera pública regional. 

Sectores de las izquierdas democráticas, que sempre 

lucharon por una América Latina integrada, mas 

próspera y mas justa, no desconocen la importancia de 

estas conquistas. 

Superada la lógica excluyente de las políticas 

preconizadas por el FMI y por el Banco Mundial, basadas 

en la reforma neoliberal del Estado, en la privatización de 

empresas y servicios públicos y en la flexibilización de 

derechos sociales, América Latina se acerca de lo que 

Alain Touraine ha llamado “modo de desarrollo 

latinoamericano”. Los movimientos sociales ocupan, en 

esto nuevo modelo, un papel activo en la formulación de 

las políticas de democratización económica, política y 

social. Las políticas públicas de incremento real del 

salario mínimo, fortalecimiento de la agricultura familiar, 

lucha a las desigualdades raciales y promoción de 

derechos humanos, sociales y culturales fueron 

concebidas e implementadas, en Brasil, con fuerte 

participación social. Las transformaciones políticas 

registradas en múltiples países de América del Sur 

reflejan la acción de movimientos indígenas, campesinos 

y sindicales en defensa de la soberanía, del desarrollo 

sostenible y de los derechos sociales. 

El Mercosur también está dando muestras de la vitalidad 

de la esfera pública regional. Nuevos canales de 

participación y dialogo han sido criados, perfeccionando 

la arquitectura institucional de la integración. 

Representantes de organizaciones de sectores como 

agricultura familiar, derechos humanos, mujeres, 

juventud, cooperativas, pequeñas y medias empresas, 

trabajadores urbanos y rurales, salud, educación, 

cultura, entre otros, han ampliado su participación 

nacional y regional. En Brasil, el programa “Mercosul 

Social e Participativo”, instituido por el Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, en 2008, ha consolidado un 

conjunto de acciones volcadas a la ampliación de la 

participación de la sociedad civil. Entre ellas se destacan 

la realización de los “Encontros com o Mercosul”, la 

criación del “Conselho Brasileiro do Mercosul Social” y la 

organización de las Cumbres Sociales del Mercosur.    

 

O s espaços de participação social conquistados nos 

últimos anos por meio da ação conjunta de governos e 

representantes da sociedade civil fortalecem a 

institucionalidade democrática do Mercosul. As Cúpulas 

Sociais do Mercosul e o Conselho Brasileiro do Mercosul 

Social e Participativo, criados ao longo do governo Lula, 

ampliaram a esfera pública regional. Setores das 

esquerdas democráticas, que sempre lutaram por uma 

América Latina integrada, mais próspera e mais justa, 

não desconhecem a importância dessas conquistas. 

Superada a lógica excludente das políticas preconizadas 

pelo FMI e pelo Banco Mundial, baseadas na reforma 

neoliberal do Estado, na privatização de empresas e 

serviços públicos e na flexibilização de direitos sociais, a 

América Latina aproxima-se do que Alain Touraine 

chamou de “modo de desenvolvimento latino-

americano”. Os movimentos sociais ocupam, neste novo 

modelo, um papel ativo na formulação das políticas de 

democratização econômica, política e social. As políticas 

públicas de aumento real do salário mínimo, 

fortalecimento da agricultura familiar, combate às 

desigualdades raciais e promoção de direitos humanos, 

sociais e culturais foram concebidas e implementadas, no 

Brasil, com forte participação social. As transformações 

políticas registradas em inúmeros países da América do 

Sul refletem a ação de movimentos indígenas, 

camponeses e sindicais em defesa da soberania, do 

desenvolvimento sustentável e dos direitos sociais. 

O Mercosul também tem dado mostras da vitalidade da 

esfera pública regional. Novos canais de participação e 

diálogo foram criados, aperfeiçoando a arquitetura 

institucional da integração. Representantes de 

organizações de setores como agricultura familiar, 

direitos humanos, mulheres, juventude, cooperativas, 

pequenos e médios empresários, trabalhadores urbanos 

e rurais, saúde, educação, cultura, entre outros, 

ampliaram a sua participação nacional e regional. No 

Brasil, o programa “Mercosul Social e Participativo”, 

instituído pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 

2008, consolidou um conjunto de ações voltadas para a 

ampliação da participação da sociedade civil. Entre elas 

destacam-se a realização dos Encontros com o Mercosul, 

a criação do Conselho Brasileiro do Mercosul Social e a 

organização das Cúpulas Sociais do Mercosul.  

José Renato Vieira Martins, chefe da Assessoria Internacional 

da Secretaria-Geral da Presidência da República do Brasil. 

Carolina Albuquerque Silva, assessora da Assessoria 

Internacional da Secretaria-Geral da Presidência da República 

do Brasil. 

O MERCOSUL e a constituição de uma       

esfera pública regional 
INTRODUCCIÓN INTRODUÇÃO 
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Encontros com o Mercosul 

Os Encontros com o Mercosul consistem 

na realização de um ciclo de seminários 

de divulgação e debate sobre o bloco por 

todo o território nacional – 

particularmente nas capitais mais 

distantes da fronteira Sul. Os eventos são 

organizados pelo governo federal, por 

meio da Secretaria-Geral da Presidência 

da República do Brasil, em parceria com 

o Foro Consultivo Econômico-Social do 

Mercosul (órgão de representação dos 

setores produtivos e sociais do bloco).  

O projeto atende a uma reivindicação de 

governos locais e de entidades sociais 

que desejam debater amplamente o 

Mercosul e suas implicações para o Brasil 

e para o dia-a-dia dos cidadãos. Insere-

se no esforço mais amplo do governo 

brasileiro em envolver a sociedade nos 

temas prioritários da política externa.  

A origem dos Encontros com o Mercosul 

remonta a 2003, quando os governos dos 

países integrantes do bloco aprovaram o 

capítulo “Mercosul Social” no Programa 

de Trabalho do bloco para o período 2004

-2006. O documento expõe o 

compromisso de “propiciar a ampliação 

da participação da sociedade civil”. No 

mesmo capítulo, apresenta-se o conceito 

do “Mercosul Cidadão”, que trata dos 

aspectos educacionais, sociais e culturais 

da integração. 

A organização dos seminários se dá 

sempre com o envolvimento ativo dos 

governos locais, sob a coordenação da 

Secretaria-Geral da Presidência da 

República e da Seção Brasileira do Foro 

Consultivo Econômico-Social do Mercosul. 

A iniciativa conta também com o apoio do 

Ministério das Relações Exteriores, do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio e do Parlamento do Mercosul. 

 

Cúpulas Sociais do Mercosul 

As Cúpulas Sociais tornaram-se um 

evento regular da agenda oficial do 

Mercosul. Entre 2006 e 2009, oito 

edições foram realizadas com sucesso: 

Córdoba e Brasília (2006); Assunção e 

Montevidéu (2007); Tucumã e Salvador 

(2008), Assunção e Montevidéu (2009). 

Cerca de cinco mil participantes se 

incorporaram direta ou indiretamente a 

esta experiência, que constitui uma 

inovação institucional do bloco. Trata-se 

de uma conquista valiosa, não só do 

ponto de vista da construção de uma 

nova agenda regional, muito mais focada 

na integração das políticas sociais, como 

também da adoção de um método 

distinto de condução da política. A criação 

desses espaços de participação social 

reflete os contornos de uma 

institucionalidade democrática que está 

sendo desenhada pelos governos e pelas 

organizações da sociedade civil para o 

Mercosul. 

Os movimentos sociais e as redes de 

organizações não-governamentais 

conferem expressiva representatividade 

às Cúpulas Sociais. Participaram desses 

eventos lideranças sociais da 

Coordenadora de Centrais Sindicais do 

Cone (CCSCS), do Programa Mercosul 

Social e Solidário (PMSS), da 

Coordenadora de Organizações de 

Produtores Familiares do Mercosul 

(COPROFAM); da Associação Latino-

Americana de Pequenas e Médias 

Empresas (ALAMPYME); da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB); da 

Campanha Internacional pelo Direito à 

Educação; da Associação Latino-

Americana de Organizações de Promoção 

(ALOP), do Fórum Brasileiro de Economia 

Solidária (FBES), do Fórum Universitário 

do Mercosul (FOMERCO), entre outras 

organizações da sociedade civil.  

 

O MERCOSUL e a constituição de uma esfera pública regional             José Renato Vieira Martins e Carolina Albuquerque Silva  
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Conselho Brasileiro do Mercosul 

Social 

A criação do Conselho Brasileiro do 

Mercosul Social e Participativo inaugurou 

um novo capítulo nas relações entre o 

governo brasileiro e a sociedade civil no 

que se refere à participação social no 

bloco. Coordenado pela Secretaria-Geral 

da Presidência da República do Brasil e 

pelo Ministério das Relações Exteriores, o 

Conselho se reúne quatro vezes ao ano 

para divulgar as políticas e iniciativas do 

governo relacionadas ao processo de 

integração, fomentar discussões sobre 

temas diversos da integração e 

encaminhar sugestões emanadas da 

sociedade civil.  

Nas seis reuniões já realizadas, sempre 

com a participação de responsáveis 

governamentais pelas políticas brasileiras 

no Mercosul, o Conselho discutiu temas 

relativos à integração produtiva e 

geração de emprego e renda; à atuação 

do Instituto Social do Mercosul e às 

negociações comerciais do Mercosul com 

outros países e blocos. 

Trata-se de um espaço de debate e troca 

de opiniões, que tem sido utilizado não 

apenas para expressar o ponto de vista 

das organizações sociais, mas para 

enriquecer as propostas que o governo 

brasileiro apresenta aos órgãos decisórios 

do Mercosul.  

São atribuições do Conselho: 

Divulgar as políticas, prioridades, 

propostas em negociação e outras 

iniciativas do governo brasileiro 

relacionadas ao Mercosul; 

Fomentar discussões no campo político, 

social, cultural, econômico, financeiro e 

comercial que envolvam aspectos 

relacionados ao Mercosul; 

Encaminhar propostas e sugestões que 

lograrem consenso, no âmbito das 

discussões realizadas com as 

organizações da sociedade civil, ao 

Conselho do Mercado Comum e ao Grupo 

do Mercado Comum do Mercosul. 

 

Fundo de Convergência Estrutural 

No que se refere ao combate às 

assimetrias, antiga reivindicação dos 

países de menor desenvolvimento 

econômico relativo dentro do bloco, a 

criação do Fundo de Convergência 

Estrutural e Fortalecimento Institucional 

do Mercosul (FOCEM) representa um 

avanço importante. Em operação desde 

2008, o Fundo tem por objetivo promover 

o aumento da competitividade das 

economias menores, estimular a coesão 

social e fortalecer a integração física por 

intermédio de obras de infra-estrutura. É 

constituído por contribuições anuais não 

reembolsáveis dos países membros, num 

total de US$ 100 milhões. O Brasil 

contribui com 70% dos recursos do 

FOCEM. 

Embora modesto para os objetivos que 

pretende alcançar, o Fundo sinaliza para 

uma lógica distinta de integração, mais 

voltada para a cooperação e menos 

preocupada com a liberalização dos 

mercados, foco predominante nas fases 

iniciais da integração. Atualmente contam

-se 25 projetos aprovados, orçados em 

quase US$ 200 milhões, destinados, 

sobretudo, ao Paraguai e ao Uruguai. 

Apoio aos assentamentos rurais, 

construção de moradias populares e 

coleta de resíduos sólidos são objeto de 

alguns dos projetos em curso na área 

social. Outros se destinam à integração 

da infra-estrutura, como as obras de 

construção e recuperação de rodovias, 

com vistas a estabelecer corredores 

bioceânicos através dos Estados Partes. 

Além dos governos nacionais, 

organizações da sociedade civil, em 

parceria com governos locais, também 

O MERCOSUL e a constituição de uma esfera pública regional             José Renato Vieira Martins e Carolina Albuquerque Silva  
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podem formular projetos para apresentar 

ao FOCEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projetos aprovados para financiamento pelo FOCEM 

País Projeto 

1- Paraguai 

Mercosul-Habitat. Construção de 1400 casas populares em regiões de periferia 

do Paraguai. Parte da mão-de-obra utilizada é dos próprios beneficiários. O 

projeto contempla, também, a instalação de serviços básicos como água, energia 

elétrica e postos de saúde. 

2- Paraguai 
Mercosul Roga. Outro projeto para a construção de assentamentos, em região 
pobre do Paraguai. Este projeto inclui também componente social, pois abrange 

atividades de capacitação pessoal e campanhas de conscientização. 

3- Paraguai 

Reabilitação e melhoramento de estradas. Projeto para reformar e melhorar 
vias de acesso e anéis viários da Grande Assunção, região de grande densidade 

populacional. Estão sendo também asfaltadas vias de acesso em zonas rurais 

intermediárias. 

4- Paraguai 

Projeto de apoio integral a microempresas. O projeto atua em três frentes: i) 
capacitação e assistência técnica a futuros empreendedores; ii) estímulo à 

associação empresarial entre diferentes setores; e iii) criação de um centro de 

informação microempresarial. Abrange dez departamentos da região oriental do 

Paraguai e beneficiará cerca de 3 mil microempresas. 

5- Paraguai 

Laboratório de Biossegurança e de Controle de Alimentos. Com o objetivo de 
preservar o recém adquirido status do Paraguai de país livre de febre aftosa com 

vacinação, o projeto visa a criar novos laboratórios e fortalecer os já existentes, 

com a aquisição de equipamentos e a capacitação dos funcionários locais. 

6- Uruguai 
Rota 26. Construção, recuperação e modernização da Rota 26 , que liga trechos 
de Melo à região de “Arroyo Sarandi de Barceló”, no Uruguai. 

7- Uruguai 

Integração produtiva nas áreas de software, biotecnologia e eletrônicos. O 
projeto insere-se no programa de desenvolvimento da competitividade e prevê a 

elaboração de projetos de integração produtiva nos setores de software, 

biotecnologia e eletrônica. 

8- Argentina, 

Brasil, Uruguai, 

Paraguai e 

Bolívia 

(pluriestatal) 

Programa Mercosul Livre de Febre Aftosa. Tendo em vista os recorrentes 
problemas de infecção enfrentados em vários países da América do Sul nos 

últimos anos, o objetivo deste projeto pluriestatal é erradicar a febre aftosa no 

âmbito do Mercosul e da Bolívia. 

9- Uruguai 

Economia Social de Fronteira. O projeto prevê apoio técnico e econômico para 

programas a serem desenvolvidos em áreas de fronteira. Em outra frente, 

estimulará a geração de empregos e a criação de redes econômicas entre as 

comunidades fronteiriças. 

O MERCOSUL e a constituição de uma esfera pública regional             José Renato Vieira Martins e Carolina Albuquerque Silva  
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Projetos aprovados para financiamento pelo FOCEM 

País Projeto 

10- Secretaria 

do Mercosul 

(projeto 

institucional) 

Fortalecimento institucional da Secretaria do Mercosul para o Sistema de 

Informação da Tarifa Externa Comum (TEC). O projeto prevê a elaboração de 
um estudo com a finalidade de avaliar a melhor maneira de aperfeiçoar o sistema 

de informação sobre a TEC e o regime de origem do Mercosul. 

11- Secretaria 

do Mercosul 

(projeto 

institucional) 

Base de dados jurisprudenciais do Mercosul. Criação de uma base informática 
que permita a sistematização e a pesquisa de informação jurisprudencial dos 

tribunais nacionais dos Estados Partes vinculada à normativa comunitária. 

12- Paraguai 
Reabilitação de corredores viários. Construção de pontes, recuperação de 
estradas e estabelecimento de sinalização em corredores viários no Paraguai. 

13- Uruguai 

Classificadores informais de resíduos urbanos. Projeto de financiamento para 
o desenvolvimento de capacidades e infraestrutura com vistas ao melhoramento 

das condições de trabalho e à dignificação da atividade dos catadores de lixo 

residentes em localidades do interior do Uruguai. 

14- Uruguai 

Intervenções múltiplas em assentamentos de fronteira. Ações específicas 
voltadas para melhorar as condições de vida de populações em situação de 

extrema pobreza e emergência sanitária. Redução dos níveis de pobreza, 

desemprego e informalidade de populações vulneráveis em territórios de 

fronteira. 

15- Uruguai 
Rota 12: trecho de conexão Rota 54 – Rota 55. O projeto consiste na 
reestruturação de quase 13 km da Rota 12, além da implementação de sinalização 

ao longo do trecho. 

16- Secretaria 

do Mercosul 

(projeto 

institucional) 

Identificação das necessidades de convergência estrutural no Mercosul. 
Estudo que realizará diagnóstico das necessidades básicas dos Estados Partes no 

que diz respeito à convergência estrutural das regiões menos desenvolvidas do 

bloco. 

17- Paraguai 

Sistema de água potável e saneamento básico em comunidades rurais e 

indígenas. Projeto que visa à implementação e ao melhoramento de sistemas de 
água potável e saneamento básico em pequenas comunidades rurais e indígenas 

localizadas em território paraguaio. O objetivo é aumentar a expectativa de vida 

das populações e erradicar doenças provocadas pela precariedade das 

condições de vida. 

18- Paraguai 
Rota 8. Recapeamento asfáltico do trecho alimentador da Rota 8, corredor de 
integração regional. Rota 8 - San Salvador - Borja-Iturbe y Ramal a Rojas Potrero. 

19- Paraguai 
Produtos turísticos na rota Iguaçu-Missiones. O projeto contempla pesquisa 
para o desenvolvimento de produtos turísticos competitivos na rota integrada 

Iguaçu Missiones, atração turística do Mercosul. 

20- Paraguai 

Pavimentação asfáltica da Rota 2. O projeto inclui o melhoramento de trecho 
que atravessa zonas urbanas densamente povoadas e zonas rurais intermediárias. 

Será realizada a pavimentação asfáltica sobre empedrado do trecho alimentador 

da Rota 2, corredor de integração regional, Itacurubi da Cordilheira - Valenzuela 

- Gen. Bernardino Caballero. 

21- Paraguai 
Pavimentação asfáltica das Rotas 6 e 7. Pavimentação sobre o empedrado do 
trecho alimentador das Rotas 6 e 7, corredores de integração regional, Presidente 

Franco - Cedrales. 

O MERCOSUL e a constituição de uma esfera pública regional             José Renato Vieira Martins e Carolina Albuquerque Silva  



11 

Cuadernos 
 

Instituto Social do Mercosul 

A recente criação do Instituto Social do 

Mercosul, com sede em Assunção, e da 

Comissão de Coordenação de Ministros 

de Assuntos Sociais do Mercosul são 

outros sinais da mudança institucional 

pela qual o bloco atravessa. O Instituto 

Social do Mercosul (ISM) foi criado em 

janeiro de 2007 com o objetivo de 

colaborar tecnicamente para a elaboração 

de políticas sociais; sistematizar e 

atualizar indicadores sociais regionais; 

compilar e intercambiar programas em 

matéria social; promover mecanismos de 

cooperação; avançar no desenvolvimento 

da dimensão social do Mercosul e 

contribuir para a superação das 

assimetrias entre os Estados Partes. 

 

O Mercosul possui hoje ações positivas 

em diferentes áreas sociais, com 

resultados tangíveis que beneficiam 

milhares de cidadãos, como a contagem 

do tempo de serviço em qualquer um dos 

Estados Partes para efeito de 

aposentadoria; o atendimento médico em 

cidades de fronteira; a harmonização das 

políticas de aquisição e distribuição de 

medicamentos; a promoção de políticas 

comuns de equidade de gênero. Também 

se destacam a criação do fundo de 

garantias da pequena e média empresa e 

do fundo da agricultura familiar, assim 

como a promoção da Agenda 21 do 

Mercosul; a expansão dos Pontos de 

Cultura para o Mercosul; a cooperação na 

área de segurança pública e a promoção 

da agenda do trabalho decente. Dar 

Projetos aprovados para financiamento pelo FOCEM 

País Projeto 

22- Paraguai 
Recapeamento as Rotas 1 e 6. Melhoramento de trecho alimentador das Rotas 1 
e 6, corredores de integração regional, Rota 1 (Carmen del Paraná) – La Paz, Rota 

“Graneros del Sur”. 

23- Paraguai 

Mercosul Yaporã. Este projeto, de caráter social, consiste na promoção do 
acesso à água potável e saneamento básico para comunidades em situação de 

pobreza e extrema pobreza. Inclui, também, seminários e cursos de capacitação 

que visam a aumentar o capital humano dessas comunidades. 

24- Paraguai 

Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Avaliação da Conformidade. O 
projeto atenderá a empresas localizadas em qualquer parte do território 

paraguaio, em especial pequenas e médias empresas. Serão instalados centros 

de desenvolvimento tecnológico com a finalidade de realizar transferência de 

tecnologia e contribuir para o acesso a novos mercados. 

25- Brasil 

BIUNILA e IMEA. Projeto de implantação da Biblioteca e do Instituto Mercosul 
de Estudos Avançados, ambos da Universidade Federal da Integração Latino-

Americana (UNILA). Futuro centro de formação de recursos humanos na área de 

integração, a Universidade será construída em Foz do Iguaçu, na região de 

tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. 

Fonte: MRE/Focem 
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coerência técnica e conceitual aos 

programas sociais regionais é o papel do 

ISM. 

 

Coordenação de Ministros de 

Assuntos Sociais  

Em 9 de junho de 2010 realizou-se em 

Buenos Aires a reunião de instalação da 

Comissão de Coordenação de Ministros 

de Assuntos Sociais do Mercosul 

(CCMAS), outro importante sinal da 

inflexão social do bloco. A criação da 

Comissão foi aprovada em 2008, durante 

a presidência pro tempore brasileira. O 

novo órgão terá a função de articular 

ações interministeriais e promover a 

coordenação das políticas sociais no 

Mercosul. A declaração aprovada pela 

Comissão em Buenos Aires, “Avançando 

juntos, construindo um Mercosul social e 

participativo”, evidencia a disposição dos 

Estados Partes de envolver a sociedade 

civil nas discussões sobre a integração 

social. Os ministros declararam, nesta 

oportunidade, o seu compromisso de 

“favorecer a participação social sobre os 

temas de desenvolvimento integral e 

sustentável, promovendo, segundo a 

particularidade de cada país, os aportes 

das organizações sociais nos projetos 

regionais”. 

A representação brasileira na CCMAS está 

a cargo do ministro Luiz Dulci, da 

Secretaria-Geral da Presidência da 

República, responsável pelo diálogo do 

governo Lula com a sociedade civil. A 

escolha realça a dimensão participativa 

que o governo brasileiro pretende 

conferir à CCMAS. Os demais países do 

Mercosul indicaram representantes dos 

respectivos Ministérios do 

Desenvolvimento Social: Alicia Kirchner, 

ministra do Desenvolvimento Social da 

República da Argentina; Ana Maria 

Vignoli, ministra do Desenvolvimento 

Social da República Oriental do Uruguai; 

e Pablino Cáceres, ministro da Secretaria 

de Ação Social da República do Paraguai. 

 

Plano Estratégico de Ação Social 

do Mercosul 

A primeira tarefa da CCMAS será 

coordenar as discussões para a 

implementação do Plano Estratégico de 

Ação Social do Mercosul. 

No Comunicado Conjunto dos Estados 

Partes do Mercosul, aprovado na Cúpula 

de Córdoba, Argentina, em julho de 

2006, os presidentes instruíram os 

ministros com competência na temática 

social a elaborar diretrizes para a 

construção de um Plano Estratégico de 

Ação Social do Mercosul (PEAS). O Plano 

tem o objetivo de construir uma agenda 

social e participativa conjunta para 

promover o desenvolvimento humano 

integral e identificar medidas destinadas 

a impulsionar a inclusão social na região.  

A Reunião de Ministros e Autoridades de 

Desenvolvimento Social do Mercosul foi 

encarregada de apresentar uma proposta 

para o Plano. No Brasil, os ministérios 

das Relações Exteriores e do 

Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome reuniram-se com os demais 

ministérios das áreas sociais para 

elaborar uma primeira versão. O 

documento foi submetido ao Conselho 

Brasileiro do Mercosul Social e 

Participativo e enriquecido com sugestões 

das organizações sociais que participam 

do órgão. Durante a presidência pro 

tempore brasileira, em 2008, foi entregue 

ao Conselho do Mercado Comum (CMC) 

uma proposta de diretrizes para o PEAS, 

a saber:  

Erradicação da fome, combate à pobreza 

e às desigualdades sociais e 

fortalecimento da ajuda humanitária; 

Direitos humanos, participação social, 

circulação de pessoas e diversidade; 

Saúde; Educação e cultura; Integração 
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produtiva, agricultura familiar, economia 

solidária e cooperativas.  

Os temas priorizados pelo Plano são 

muito semelhantes às questões contidas 

nas declarações das Cúpulas Sociais. Isto 

não é mera coincidência, e evidencia os 

vínculos entre o Mercosul Social e 

Participativo e a agenda institucional do 

bloco. 

A Comissão de Coordenação de Ministros 

de Assuntos Sociais, cujos trabalhos 

prosseguirão na presidência pro tempore 

brasileira do segundo semestre de 2010, 

deverá concluir o Plano Estratégico de 

Ação Social do Mercosul. À Comissão 

caberá articular as iniciativas dos 

ministérios que atuam no Mercosul, das 

Reuniões Especializadas e das Reuniões 

de Ministros do bloco, além da já 

mencionada articulação com a sociedade 

civil, para aprimorar e implementar o 

PEAS. 

Uma vez concluído, espera-se que o 

Plano reúna diretrizes comuns para a 

implementação de políticas sociais no 

Mercosul, promovendo um horizonte que 

orientará as ações de desenvolvimento 

social sustentado nos países da região. 

 

Novo Enfoque 

O novo enfoque sobre a dimensão social 

da integração regional ficou ainda mais 

claro com a realização de reuniões 

ampliadas do Conselho do Mercado 

Comum (CMC), com a participação de 

ministros das áreas sociais. Até então, 

participavam das reuniões do CMC 

apenas os chanceleres e os ministros das 

áreas econômicas dos Estados Partes. Um 

bom exemplo se deu na sessão ampliada 

realizada em dezembro de 2008, no 

estado brasileiro da Bahia. Em face da 

crise financeira internacional, cujos 

impactos sobre a América Latina já eram 

visíveis, os presidentes dos países 

membros aprovaram declaração em que 

“reiteram a importância de investimentos 

na área social que protejam as camadas 

mais vulneráveis da população e 

estimulem a geração de empregos, a 

demanda e a produção de bens e 

serviços, com benefícios para a economia 

regional em seu conjunto”. Essa 

alternativa era impensável até pouco 

tempo atrás, quando a recessão consistia 

na primeira saída dos governos para 

enfrentar as crises financeiras 

internacionais. 

A presença ativa da sociedade civil, 

especialmente a mobilização do 

movimento sindical, articulado pela 

Coordenadora de Centrais Sindicais do 

Cone Sul, teve um papel chave para que 

essa estratégia anti-cíclica predominasse 

na resposta dos países do bloco à crise. 

No Brasil, a Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) esteve à frente 

dessa mobilização. Na Cúpula Social do 

Mercosul de Tucumã, realizada em julho 

de 2008, os representantes das Centrais 

Sindicais aprovaram declaração em que 

afirmam: 

“(...) sugerimos políticas de produção e 

emprego que permitam gerar 

complementaridade dentro dos processos 

de integração; sugerimos que os 

trabalhadores possam formar parte da 

estrutura orgânica do Banco do Sul, como 

garantia do cumprimento da função para 

a qual foi criado; sugerimos a geração de 

políticas de emprego com inclusão social, 

que permitam afiançar o processo de 

integração regional; sugerimos o 

aprofundamento dos Programas 

Nacionais e Regionais de Trabalho 

Decente como um instrumento para o 

crescimento harmônico da produção e 

emprego; sugerimos que se aborde o 

tratamento da redução da jornada de 

trabalho como uma forma de gerar novos 

postos de trabalho, sem que isto 

signifique uma diminuição no salário; 

finalmente, declaramos que a sociedade 
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civil promove e apóia o processo de 

revisão da Declaração Sociolaboral do 

Mercosul, como um instrumento básico 

para o desenvolvimento social da região”. 

O caráter integral das políticas sociais 

também foi sublinhado na primeira 

declaração conjunta da Comissão de 

Coordenação de Ministros de Assuntos 

Sociais do Mercosul. A este respeito, os 

ministros afirmaram que a “nossa região 

se encontra em condições de dar um 

salto qualitativo na abordagem das 

questões sociais regionais, com 

participação social, para forjar 

intervenções integrais”. Este novo 

enfoque traduz a convergência entre 

políticas de integração econômica e 

comercial com políticas de integração 

social. Como ficou evidente durante a 

crise financeira mundial, o 

desenvolvimento social é condição para a 

saúde das economias nacionais e para a 

sustentabilidade da integração regional. 

Os governos estão fazendo a sua parte, 

mas essas conquistas não seriam 

possíveis sem a presença de uma 

cidadania ativa em favor da integração. O 

mais notável é que a maior parte delas 

ocorreu em meio a uma conjuntura de 

crise financeira internacional sem 

precedentes nos últimos anos. As 

condições externas desfavoráveis realçam 

ainda mais os avanços institucionais do 

Mercosul. Sinalizam, sobretudo, para 

uma dinâmica da integração que deixou 

há muito tempo de ser uma utopia 

política, para se converter em um 

imperativo do desenvolvimento 

econômico, social e cultural da América 

do Sul. 

Alguns exemplos dos resultados positivos 

desta visão integral em setores sociais 

específicos podem ser observados a 

seguir.  

 

 

1. Mercosul sociolaboral 

O Subgrupo de Trabalho nº 10, sobre 

Assuntos Laborais, Emprego e 

Seguridade Social – órgão de apoio 

técnico ao Grupo Mercado Comum, 

integrado por representantes de 

governos, empresários e trabalhadores – 

foi criado ainda em 1991, ano da 

assinatura do Tratado de Assunção. 

Desde então os espaços institucionais 

dedicados às questões sociolaborais têm 

sido ampliados, o que se justifica face 

aos impactos que os ajustes inerentes à 

integração podem acarretar sobre a 

estrutura produtiva e o mercado de 

trabalho dos países envolvidos. As 

questões direta ou indiretamente ligadas 

aos trabalhadores também estão 

presentes na Comissão Sociolaboral, no 

Grupo de Alto Nível Estratégia Mercosul 

de Crescimento do Emprego (GANEmple) 

e no Foro Consultivo Econômico e Social.  

Todos esses espaços lidam, a partir de 

suas especificidades, com a promoção da 

agenda do trabalho decente no Mercosul, 

prerrogativa para uma integração menos 

assimétrica e socialmente justa. 

 

Estratégia Mercosul de Crescimento 

do Emprego 

O Grupo de Alto Nível Estratégia Mercosul 

de Crescimento do Emprego (GANEmple) 

promove a articulação entre os 

Ministérios do Trabalho, os foros 

sociolaborais regionais e outros 

ministérios da área econômica. Diferentes 

órgãos do Mercosul – como o Subgrupo 

de Trabalho n° 7 (Indústria), o Grupo de 

Integração Produtiva, a Reunião 

Especializada de Cooperativas e a 

Reunião Especializada sobre Agricultura 

Familiar – fazem parte do GANEmple, e 

têm trabalhado de forma conjunta para 

implementar as Diretrizes Mercosul de 

Crescimento de Emprego.  
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Para o cumprimento de suas tarefas, o 

GANEmple conta, desde 2008, com o 

assessoramento do Observatório do 

Mercado de Trabalho do Mercosul 

(OMTM), criado para acompanhar a 

evolução do mercado de trabalho na 

região e fornecer subsídios para a 

formulação de políticas públicas 

adequadas tanto à realidade laboral dos 

Estados Partes quanto à marcha do 

processo de integração regional.  

No momento, o Observatório desenvolve 

estudo a respeito das conseqüências da 

crise financeira internacional sobre o 

emprego nos países do Mercosul. Tem 

ainda divulgado informes periódicos sobre 

a situação do trabalho na região, 

contendo indicadores que facilitam a 

comparação da situação entre os países 

membros e a elaboração de políticas 

comuns para atenuar os efeitos da crise. 

Essas informações estão disponíveis no 

endereço eletrônico www.observatorio.net. 

 

Seguridade social 

O Acordo Multilateral de Seguridade 

Social do Mercosul, assinado em 

Montevidéu, Uruguai, em 14 de 

dezembro de 1997, busca garantir aos 

trabalhadores migrantes e seus familiares 

o acesso às prestações da seguridade 

social, nas mesmas condições 

proporcionadas aos nacionais do país em 

que se encontram. No Brasil o acordo 

entrou em vigor em 1º de junho de 2005. 

 

Trabalho Infantil 

Na Declaração sobre Erradicação do 

Trabalho Infantil, adotada na Cúpula de 

Buenos Aires, em julho de 2002, os 

presidentes dos países do bloco 

reforçaram a necessidade da adoção de 

políticas e ações regionais para lidar com 

a questão do trabalho infantil. Em 2006 

foi aprovado o Plano Regional para a 

Prevenção e Erradicação do Trabalho 

Infantil no Mercosul, uma medida que 

demonstra como está se dando a 

regionalização de políticas antes 

formuladas e implementadas no nível 

exclusivamente nacional. Atualmente 

buscam-se meios de financiamento para 

execução das ações previstas no Plano. 

 

Inspeção do Trabalho 

Em julho de 2009, por meio da Resolução 

GMC Nº 22/09, foi aprovado o Plano 

Regional de Inspeção do Trabalho do 

Mercosul, que se articula sobre duas 

dimensões principais: fiscalização das 

empresas, por um lado, e formação e 

capacitação dos inspetores, por outro. O 

Brasil é responsável pelo 

desenvolvimento do novo Sistema de 

Formação de Inspetores do Trabalho do 

Mercosul.  

 

2. O Mercosul e a Saúde 

Os projetos regionais na área da saúde 

possuem grande potencial de impacto no 

desenvolvimento da dimensão social da 

integração e na melhoria da qualidade de 

vida dos cidadãos do Mercosul. Nos 

últimos anos, o bloco registrou uma série 

de avanços no fortalecimento da 

articulação entre as políticas públicas 

nacionais, de modo a coordenar 

regionalmente as ações nesse campo. Por 

intermédio da Reunião de Ministros da 

Saúde do Mercosul, os governos dos 

Estados Partes têm trabalhado para 

diminuir as desigualdades existentes 

entre os sistemas e as políticas públicas 

nacionais de saúde de cada um dos 

países. 

 

Circulação de medicamentos e 

vigilância epidemiológica 

Na área de atuação do Subgrupo de 

Trabalho nº 11 (Saúde), os Ministérios da 

Saúde dos Países Partes vêm 

empreendendo esforços para cumprir os 
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prazos para a incorporação das 

normativas produzidas pelo Mercosul aos 

ordenamentos jurídicos nacionais. Esse 

tema tem avançado principalmente no 

que diz respeito à livre circulação dos 

produtos indispensáveis à promoção e 

assistência à saúde das populações nos 

países do bloco. Também vem sendo 

fortalecido o Sistema de Vigilância 

Epidemiológica do Mercosul, por meio de 

mecanismos de articulação com outros 

fóruns da região, como o Organismo 

Andino de Saúde. 

Outro ponto a destacar é o 

desenvolvimento da Política de 

Medicamentos do Mercosul, área que 

abrange aspectos relacionados ao acesso, 

uso racional, segurança, eficácia e 

qualidade dos medicamentos, os quais 

estão diretamente vinculados à melhoria 

da atenção à saúde nos países membros. 

 

Novos Sistemas de Informação e 

Comunicação em Saúde 

Os Ministérios de Saúde vêm trabalhando 

para aperfeiçoar as ferramentas de 

comunicação do bloco, tanto para agilizar 

os contatos entre os gestores de políticas 

de saúde, quanto para garantir o acesso 

dos cidadãos às informações necessárias 

para garantir seu acesso aos serviços 

públicos de saúde. O Núcleo de 

Articulação e Operacionalização dos 

Sistemas de Informação e Comunicação, 

em funcionamento desde 2007, é o 

responsável pela coordenação dos 

projetos dessa área, como o Fórum 

Virtual de Articulação (FVA), ferramenta 

de comunicação virtual voltada para os 

gestores nacionais; o TC LEGIS, um 

Banco de Informações sobre a Legislação 

do Mercosul Saúde; o Glossário Virtual do 

Mercosul e o novo Portal da Saúde no 

Mercosul 

(www.mercosulsaudedevsite.com.br). 

 

Regulamento Sanitário Internacional 

É bastante destacada, quando comparada 

a outras experiências de integração 

regional, a incorporação das normas do 

Regulamento Sanitário Internacional 

(RSI) por parte dos Estados Partes do 

Mercosul. No caso do Brasil, o Ministério 

da Saúde busca garantir o cumprimento 

das normas internacionais por meio do 

fortalecimento de sua capacidade para 

detectar, comunicar e responder aos 

acontecimentos relacionados à saúde 

pública. Para tanto, são realizadas 

inspeções sistemáticas e atividades de 

controle sanitário nos aeroportos 

internacionais, nos portos e em alguns 

pontos fronteiriços terrestres. 

 

 

3. Mercosul Educacional 

A educação pública de qualidade segue 

sendo um fator de mudanças estruturais 

nas sociedades, e constitui uma 

ferramenta imprescindível para o 

fortalecimento da integração e para 

assegurar a irreversibilidade do processo. 

O Setor Educacional do Mercosul atua, 

desde 1992, em favor da harmonização e 

coordenação das políticas educacionais 

no bloco. Sua estrutura é formada pela 

Reunião de Ministros de Educação (RME), 

pelo Comitê Coordenador Regional (CCR), 

por três Comissões Regionais 

Coordenadoras de Áreas (CRCs) e pelo 

Sistema de Informação e Comunicação 

(SIC). 

Atualmente, os temas centrais da 

integração educacional no Mercosul são o 

ensino obrigatório dos idiomas espanhol e 

português, o reconhecimento dos 

diplomas universitários, a mobilidade de 

alunos e professores, o estímulo à 

pesquisa, o incentivo à leitura, a criação 

de bibliotecas, o intercâmbio entre cursos 

de pós-graduação e a capacitação de 

O MERCOSUL e a constituição de uma esfera pública regional             José Renato Vieira Martins e Carolina Albuquerque Silva  



17 

Cuadernos 

funcionários públicos para atuação no 

processo de integração. 

 

Ensino do espanhol no Brasil 

A partir de 2010 a oferta do ensino de 

Língua Espanhola torna-se obrigatória 

para as escolas brasileiras de ensino 

médio. O Brasil conta hoje com cerca de 

6 mil professores do idioma, e estima-se 

que nos próximos anos se alcance um 

patamar em torno de 20 mil professores 

em todo o país.  

Com vistas a auxiliar os professores no 

processo de implantação do ensino do 

espanhol nas escolas, o Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) 

incluirá, em 2011, coleções de Língua 

Espanhola. O PNLD, coordenado pelo 

Ministério da Educação, tem como 

objetivo a aquisição e distribuição 

gratuita de livros didáticos a alunos das 

escolas públicas dos ensinos fundamental 

e médio do Brasil. 

No plano regional, os países do Mercosul 

criaram um grupo de trabalho para 

discutir a formação de professores de 

português e espanhol, com o intuito de 

elaborar de estratégias conjuntas de 

cooperação para o incremento das 

atividades na área. 

 

Escolas Bilíngües de Fronteira 

O projeto "Escolas Bilíngües de 

Fronteira", criado em 2004, por meio de 

acordo bilateral entre Brasil e Argentina, 

foi incorporado à agenda educacional do 

Mercosul e se expandiu para outros 

Estados Partes. Atualmente o projeto 

conta com 13 escolas brasileiras nos 

municípios de Uruguaiana, Chuí, Itaqui, 

Jaguarão e São Borja, no Rio Grande do 

Sul; Dionísio Cerqueira, em Santa 

Catarina; Foz do Iguaçu, no Paraná; 

Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul; e 

Pacaraima, em Roraima.  

 

Educação superior 

No Plano Estratégico 2001-2005 do Setor 

Educacional do Mercosul foram definidas 

o credenciamento regional de cursos 

universitários, a mobilidade e a 

cooperação interinstitucional como linhas 

de ação prioritárias para a integração no 

campo da educação superior. Sobre esse 

marco foi desenvolvido o Mecanismo 

Experimental de Acreditação de Cursos 

de Graduação no Mercosul (MEXA), 

responsável pela implementação de um 

sistema comum de critérios e parâmetros 

de qualidade previamente acordados para 

os cursos universitários dos países do 

bloco.  

Até 2006, este mecanismo implementou 

o credenciamento de 18 cursos de 

Agronomia, 35 de Engenharia e 15 de 

Medicina no Brasil, Argentina, Paraguai e 

Uruguai, além de Bolívia e Chile. Os 

resultados altamente satisfatórios do 

MEXA fizeram com que a Reunião de 

Ministros de Educação aprovasse a 

criação do Sistema de Acreditação de 

Cursos Universitários do Mercosul (Arcu-

Sul), um mecanismo permanente de 

credenciamento de cursos de graduação 

do bloco. Atualmente está em discussão a 

formação de um sistema de 

credenciamento para a pós-graduação.  

O Programa MARCA (Mobilidade 

Acadêmica Regional em Cursos 

Acreditados) objetiva promover o 

intercâmbio entre alunos, docentes, 

pesquisadores e gestores de instituições 

de educação superior nos cursos 

acreditados pelo MEXA e pelo Sistema 

Arcu-Sul. O Programa, iniciado em 2006 

com os cursos de Agronomia já 

credenciados, consiste na realização de 

intercâmbio entre alunos de 

universidades do bloco, com a duração de 

um semestre acadêmico. A partir de 2008 

foram incluídos os cursos de Engenharia 

e Medicina.  
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Já o Programa de Mobilidade Docente de 

Curta Duração, que já teve duas edições, 

em 2006/2007 e 2008/2009, promove a 

cooperação interinstitucional e a troca de 

experiências em metodologias de ensino, 

pesquisa acadêmica e ações 

interdisciplinares nas universidades 

públicas da região. 

 

Universidade Federal da Integração 

Latino-Americana 

Em janeiro de 2010 o presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva sancionou o Projeto 

de Lei que cria a Universidade Federal da 

Integração Latino-Americana (Unila), que 

se caracteriza por uma proposta 

acadêmica inovadora, aulas bilíngues 

(português e espanhol), e oferta 

diferenciada de cursos de graduação e 

pós-graduação. Metade do corpo docente 

e discente da universidade será de 

cidadãos brasileiros; a outra metade de 

cidadãos provenientes de outros países 

da região. As aulas terão início no 

segundo semestre de 2010, e a meta da 

instituição é alcançar 10 mil alunos em 

cinco anos. 

Na primeira etapa de implantação da 

Unila serão oferecidos os cursos de 

graduação em Sociedade, Estado e 

Política na América Latina; Relações 

Internacionais e Integração Regional; 

História e Direitos Humanos na América 

Latina; Desenvolvimento Rural e 

Segurança Alimentar; Economia, 

Integração e Desenvolvimento; 

Comunicação, Poder e Mídias Digitais; 

Ecologia e Biodiversidade, Tecnologia e 

Engenharia das Energias Renováveis; 

Engenharia Civil – ênfase em infra-

estruturas; Gestão Integrada de Recursos 

Hídricos; Direito Internacional 

Comparado; Saúde Coletiva; Geografia, 

Território e Paisagem na Produção do 

Espaço; e Educação, Tecnologia e 

Integração. Também serão oferecidas 

licenciaturas em Ciências da Natureza; 

Interculturalidade e Integração; Esporte, 

Meio Ambiente e Políticas Sociais; e 

Políticas Lingüísticas Latino-Americanas.  

Em julho de 2009 foi aprovado projeto do 

Focem que destinará recursos para a 

criação da Biblioteca da Unila e do 

Instituto Mercosul de Estudos Avançados 

(Imea), também no âmbito da 

universidade. 

A sede da Unila está localizada em Foz do 

Iguaçu (PR) de modo a atender o público 

da tríplice fronteira entre Brasil, 

Argentina e Paraguai. O campus – 

projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer 

– funcionará dentro do Parque 

Tecnológico de Itaipu.  

 

4. Mercosul Cultural 

A integração cultural desempenha um 

papel estratégico em um processo de 

constituição de um bloco regional, pois a 

integração dos países passa pela 

construção de uma identidade simbólica 

que só as trocas culturais podem 

promover. Os intercâmbios culturais e o 

reconhecimento de heranças 

compartilhadas reforçam laços entre os 

povos, destroem preconceitos, são 

responsáveis por importantes fluxos 

econômicos e representam parte 

essencial dos esforços de integração 

regional e de inserção de um país ou de 

uma região no mundo.  

Entre os temas fundamentais do setor 

cultural do Mercosul, destacam-se a 

proteção e a promoção da diversidade 

cultural; a modernização do sistema de 

propriedade intelectual; a formulação e o 

acompanhamento de ações de 

planejamento das políticas culturais; e o 

desenvolvimento sustentável da 

economia da cultura. Para trabalhar esses 

temas regionalmente, os países membros 

têm buscado coordenar suas políticas e 

planos nacionais de cultura. 
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Cinema e audiovisual 

A Reunião Especializada das Autoridades 

Cinematográficas e Audiovisuais (RECAM) 

tem desenvolvido um trabalho 

extremamente bem-sucedido para o 

fortalecimento da integração destes 

setores no Mercosul. Como resultado da 

atuação da RECAM, desde 2008 a 

Cinemateca Brasileira oferece estágios 

para técnicos em conservação de 

materiais audiovisuais dos Estados Partes 

e Associados.  

O Programa Mercosul Audiovisual é uma 

parceria com a União Européia, com 

duração de três anos. Iniciado no 

segundo semestre de 2009, o programa 

contempla um conjunto de ações de 

apoio ao Mercosul Cultural. Estão 

previstas parcerias com o Observatório 

Mercosul do Audiovisual (OMA) para a 

formação de técnicos em restauração e 

conservação de acervos audiovisuais. Por 

meio desse programa, pretende-se 

equipar 30 salas para exibição digital (10 

na Argentina e no Brasil e cinco no 

Paraguai e Uruguai); subsidiar cursos de 

formação audiovisual a partir do 

Paraguai; harmonizar a legislação do 

setor; e preservar o patrimônio 

audiovisual do bloco. 

Ainda em relação ao setor de audiovisual, 

merecem destaque os avanços recentes 

nas negociações de mecanismos 

simplificados para a circulação das 

cópias; a criação do Fórum de 

Competitividade do Setor Audiovisual do 

Mercosul; a inclusão da Recam nas 

reuniões ordinárias do Grupo de Serviços 

do Mercosul; e o desenvolvimento de 

programas regionais de fomento à 

produção audiovisual, como o Programa 

Animasul. 

 

Selo Mercosul Cultural 

Na reunião do Conselho do Mercado 

Comum, na Costa do Sauípe, Bahia, em 

dezembro de 2008, foram aprovados o 

projeto gráfico e as especificações 

técnicas do Selo Mercosul Cultural. Criado 

em 1996, o Selo busca operacionalizar a 

livre circulação de bens integrantes de 

projetos culturais aprovados pelos órgãos 

competentes. A decisão deverá ainda ser 

incorporada ao ordenamento jurídico dos 

Estados Partes. 

 

Patrimônio cultural do Mercosul 

O projeto “Itinerários Culturais do 

Mercosul” foi aprovado na primeira 

Reunião da Comissão de Patrimônio 

Cultural do Mercosul, realizada em 2009, 

da qual participaram representantes da 

área do patrimônio cultural de Brasil, 

Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, 

Equador e Uruguai. A primeira etapa, já 

em desenvolvimento, é o Itinerário 

Cultural da Região das Missões Jesuítico-

Guaranis.  

A proposta consiste em promover a 

integração e o diálogo intercultural entre 

os países do bloco, por meio do incentivo 

ao turismo voltado para os itinerários 

culturais da região. O projeto pretende 

estimular o conhecimento sobre os 

processos históricos de ocupação do 

território regional e, ao mesmo tempo, 

fomentar ações articuladas de 

preservação e salvaguarda do patrimônio 

cultural. A idéia é priorizar a dimensão 

social e proporcionar condições para a 

melhoria da qualidade de vida das 

comunidades detentoras desses 

patrimônios culturais. 

Estes são apenas alguns exemplos. 

Diversas outras iniciativas, em áreas 

como direitos humanos, mulheres, 

juventude, agricultura familiar e meio 

ambiente traduzem igualmente a inflexão 

em direção a um enfoque mais integral 

do Mercosul. Este enfoque reflete uma 

nova forma de trabalhar os temas sociais 

no interior do Mercosul, com base na 

ideia da centralidade da dimensão social 
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da integração. Trata-se de enxergar o 

desenvolvimento social como eixo 

transversal e articulador de todo o 

processo de integração e, ao mesmo 

tempo, de superar tanto as abordagens 

meramente assistencialistas, quanto a 

falsa dicotomia entre as políticas 

econômicas e sociais. Finalmente, trata-

se de reconhecer o papel das 

organizações da sociedade civil, não só 

como beneficiárias das políticas sociais, 

mas, principalmente, como sujeitos das 

políticas públicas regionais.  
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Los Cuadernos Mercosur.it son una 

publicación del Programa de Alta 

Formación para la Integración 

Regional, realizada por el Centro 

Interuniversitario di Ricerca per lo 

Sviluppo Sostenibile (CIRPS) de la 

Sapienza Universidad de Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Cadernos Mercosul.it são uma 

publicação do Programa de Alta 

Formação para a Integração Regional, 

elaborada pelo Centro Interuniversitario 

di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile 

(CIRPS) da Sapienza Universidade de 

Roma.  

 

 

 

 

 

 

La Rete mercosur.it cuenta con el apoyo 

 de las siguientes instituciones  
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Thais Palermo Buti 

CIRPS - Sapienza Università di Roma 

Piazza San Pietro in Vincoli, 10 - 00184 

Roma (Italia)  

www.cirps.it  

www.mercosur.it 

info@mercosur.it 
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