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Estimados(as) amigos(as),

 Como Secretário Executivo da Rede 
Mercocidades (2010/2011), tenho a alegria de 
apresentar-lhes o novo número da Revista Diálogo, 
que almeja traçar temáticas dentro da perspectiva da 
integração regional e, especif icamente, sobre como 
a Rede Mercocidades tem sido um protagonista 
capacitado na busca pelo desenvolvimento na nossa 
região sul-americana. Assim, o principal objetivo nesta 
edição é apresentar as interpretações da Secretaria 
Executiva, da Secretaria Técnica Permanente e das 
Unidades Temáticas, Grupos de Trabalho e Comissões, 
sobre como a Rede Mercocidades tem lidado dia 
após dia, desde sua fundação em meados da década 
de 1990, na construção de um Mercosul mais justo, 
social e solidário.
 As abordagens apresentadas nas páginas 
seguintes legitimam o aprofundamento de uma 
prática horizontal sobre a integração regionalista, e 
as reiteram, social e politicamente, como o futuro 
para os povos irmãos do continente latino americano.  
Reforço que a gestão de Belo Horizonte traçou 
ações e estratégias atreladas às responsabilidades da 
elevada função e estimada conf iança que nos foram 
conf iadas por todos os membros da Rede.
 Em meados da década de 1990, momento 
de grande instabilidade política e econômica, a 
Rede Mercocidades surge para contribuir para o 
reconhecimento das vozes locais, conformando 
a compreensão acerca das nossas necessidades 
específ icas, dos nossos problemas comuns e a 
estruturar a comunhão dos esforços para superação 
dos mesmos. Os conteúdos em destaque chamam a 
atenção para que a investidura na construção dos 
enfrentamentos públicos no âmbito regional não 
envolva, apenas, a obrigação e atenção dos Governos 
Nacionais na solução dos nossos problemas. 

 Vivemos hoje um período único na história 
da América Latina. Tempo de trabalhos vinculados 
às instabilidades f inanceiras, preocupações sócio-
ambientais, e de uma nova inserção do Mercosul 
no sistema internacional. Nesses termos, as 
publicações da Revista Diálogo se tornam um marco 
para intercâmbio de ideias, troca de experiências, 
apresentação de boas práticas, e para a promoção 
de um regime que alinha uma ação for te e conjunta 
em face dos desaf ios locais, regionais e globais dentro 
da nossa contemporaneidade.
 Em sintonia com as palavras traçadas nesta 
publicação e diante de novas dinâmicas e desaf ios da 
atual conjuntura, o futuro da Rede Mercocidades exige 
novas demandas. Assim, para que nossos trabalhos 
vindouros não caiam na inconstância de documentos 
de teoria política, a reforma institucional da Rede foi 
buscada e continuará a sê-la pelo Município de Belo 
Horizonte. Um exemplo é o Planejamento Estratégico 
realizado pela Secretaria Executiva e executado por 
meio das pesquisas da Fundação Dom Cabral. Cer to 
de que ganhos absolutos serão alcançados com um 
esforço conjunto entre esta comunidade de municípios, 
que é a Mercocidades, torna-se urgente unirmos na 
gradual reformulação.
 Mercocidades é símbolo do esforço coeso e 
alternativo na vocalização das preocupações locais e 
na defesa de uma melhor condição de vida para nossa 
gente. O Bloco do Mercosul é, hoje, a sustentação 
de um novo caminho para o desenvolvimento, como 
também nos ajuda a compreender que as verdadeiras 
fronteiras construídas em nosso tempo não são entre 
as nações do mundo, mas sim através da desigualdade 
social, entre ricos e pobres, povos livres e subalternos, 
privilegiados e humilhados. Por f im, podemos afirmar que 
os esforços das Mercocidades sinalizam que nenhuma 
barreira pode separar o mundo e dividir nossos povos. 
E sabedores da nossa importância e capacidade para a 
América Latina e para o mundo, unamos e façamos da 
Rede Mercocidades um instrumento importante para a 
construção do nosso futuro.

Marcio Araújo de Lacerda
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Secretaria Executiva: 
a busca pela institucionalidade para
a Rede Mercocidades
Giovanna Arjonilla 1 / Leonardo Ramos 2 / Nathalie Steffen 3 / Pedro Henrique Neves 4

Coordenação: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (2010/2011)

InTRoDução

A história político-econômica da América do Sul apresenta, atualmente, um 
capítulo de suma importância para os constantes esforços políticos, sociais 
e acadêmicos na delimitação da busca pelo desenvolvimento. Em face do 
reconhecimento da permanente luta daqueles que agem em prol da integração 
regional e da tentativa de ver os problemas da região num contexto sócio-
político ampliado, a Rede Mercocidades se elenca como um ator de impor tância, 
tanto na construção de um diálogo multinível como também na edif icação de 
processos alternativos de desenvolvimento. Nesses termos, a atual Secretaria 
Executiva da Rede Mercocidades, dentro do macro objetivo de construção de 
um Mercosul mais justo, postulou ousadas estratégias nesta busca. Tais ações 
se encontram alicerçadas na história do desenvolvimento latino-americano e 
na busca de que este desenvolvimento seja tanto mais autônomo, integrado e 
democrático quanto seja possível.

Neste sentido, o presente ar tigo busca, não apenas fazer uma breve 
apresentação da Rede Mercocidades e suas atividades durante a gestão da 
Prefeitura de Belo Horizonte à frente da Secretaria Executiva no período 2010-
2011, mas inseri-la em um contexto mais amplo de planejamento e projeção da 
Rede e suas ações a longo prazo, na busca pela construção de um Mercosul 
mais justo, social e solidário.

1. InTEGRAção REGIonAl E A REDE MERCoCIDADES

O Mercosul emerge num contexto econômico e político de profundas 
alterações no cenário regional e mundial: processos de redemocratização e 
crises econômicas são alguns exemplos. Além disso, um elemento de suma 
importância para compreender o processo de regionalismo no Cone Sul é a 
tentativa de se comungar forças na busca do desenvolvimento dos Estados 
cooperantes, e o de aguçar as resoluções dos problemas, muitos dos quais 
comuns num mesmo contexto geográf ico. Logo, destacam-se alguns fatos no 
cenário sul americano ao f indar da Guerra Fria, como o crescimento da dívida 
interna, enfraquecimento da região no mercado internacional, dentre outros 
problemas. 

Nesses termos, seus iniciais avanços e construções lidam diretamente com 
o âmbito das trocas comerciais e paralelismo produtivo entre seus países 
membros. Conforme o preâmbulo do Tratado de Assunção (1991), o principal 
objetivo do bloco se circunscreveria ao âmbito econômico. A despeito da 
per tinência conjuntural de tal f inalidade, nem todas as necessidades da região 
do Mercosul eram tocadas e, uma vez imersa nos ideais neoliberais, a integração 
não dava a devida atenção às especif icidades dos problemas comuns entre 
Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. 

Fo
to

: D
iv

in
o 

A
dv

in
cu

la



7

1 Bacharel em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) e assessora da Secretaria Executiva da 
Rede Mercocidades (2010/2011).
2 Doutor em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; professor do Depar tamento de Relações Internacionais 
da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e coordenador da equipe da Secretaria Executiva da Rede Mercocidades (2010/2011).
3 Mestranda em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), bacharel em Relações Internacionais pela 
Universidade Estadual Paulista (UNESP) e assessora da Secretaria Executiva da Rede Mercocidades (2010/2011).
4 Mestrando em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), bacharel em Relações Internacionais 
pelo Centro Universitário de Belo Horizonte  (UNI-BH) e assessor da Secretaria Executiva da Rede Mercocidades (2010/2011).
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É assim que a Rede Mercocidades se coloca como 
um instrumento alternativo ao modelo de integração 
experimentado na década de 1990. No ano de 1995 ela 
é criada com objetivo de vocalizar os problemas locais 
específ icos dentro do bloco, o qual não se voltava, 
muito em função das práticas do momento, às questões 
colocadas nos níveis horizontais e subnacionais. A Rede 
pode ser vista como uma opção à crença momentânea, 
a qual esteve alicerçada nas postuladas capacidades do 
mercado, em alocar da melhor forma os recursos. Ora, 
desde o f im do Sistema de Bretton Woods nos anos 
1970 busca-se afastar as ações do Estado da esfera 
econômica. A par tir disso, o objetivo fundado através 
da Rede inovara na tentativa de fazer do Mercosul uma 
organização internacional mais social e par ticipativa, 
incluindo as demandas dos governos locais no processo 
de integração, haja vista que, apesar de conclusivas 
aplicações e defesas do modelo neoliberal, este elevara 
o índice de insatisfações e descrença na região latino-
americana. 

A par tir do ano 2000, o Mercosul busca se reinventar. 
Há, nesta opor tunidade, um transbordamento das 
ações comerciais, a elencar novos níveis no processo 
de integração e desenvolvimento no contexto regional, 
com maior inclusão e par ticipação de atores variados. 
Nestes termos, percebe-se um espaço maior para 
uma par ticipação protagonista da Rede Mercocidades, 
e cabível a seus esforços e responsabilidades, novas 
tentativas no âmbito da Rede têm sido buscadas e 
sempre direcionadas ao reforço e empoderamento dos 
governos locais por uma integração mais justa e que 
se impor te com as especif icidades sociais e históricas 
da região. 

Em face à constante af irmação por outro Mercosul, 
a Rede Mercocidades, através da sua Secretaria 
Executiva 2010/2011 e Secretaria Técnica Permanente 
(Montevidéu) construiu três grandes estratégias ao 
longo da gestão da Secretaria Executiva pela cidade 
de Belo Horizonte. Destacam-se, neste processo, a 
parceria com a Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais (PUC Minas) através do seu depar tamento de 
Relações Internacionais, na execução das atividades e 
coordenação pela Secretaria Executiva, numa aliança 
entre o poder público municipal e a academia; a 
construção do Planejamento Estratégico para a Rede 
através dos conhecimentos e serviços da Fundação 
Dom Cabral; e a recuperação da importância do 
Comitê de Municípios (COMUN), dentro do Foro 
Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias 
e Depar tamentos do Mercosul (FCCR) como foro de 
interlocução dos governos locais com o Mercosul. 

2. SECRETARIA ExECuTIvA 2010/2011 – 
InICIATIvAS PARA o APRIMoRAMEnTo 
DA REDE MERCoCIDADES

2.1. ACADEMIA E GovERno loCAl

Primeiramente, a parceria com o Depar tamento de 
Relações Internacionais da PUC Minas consistiu numa 
estratégia de grande importância tanto para a Rede 
Mercocidades quanto para a Academia. Somam-se, 
nesta lógica, o enlace entre a teoria e a prática em seu 
mais stricto sensu. A gestão de uma organização de 
cunho internacional através da presente parceria foi 
um ato de grande ousadia e conhecimento de ambos: 
a Prefeitura e os especialistas acadêmicos no âmbito 
das Relações Internacionais/integração regional. Foi um 
ato ousado, em função da inovação estabelecida, ponto 
que se reforça como exemplo para todas as cidades 
da Rede e para outras possibilidades de parceria e 
trabalhos conjuntos entre o poder público e a academia. 
Por outro lado, a construção da presente parceria não 
somente aprofunda a necessidade constante de um 
diálogo entre campos do conhecimento e da execução 
política, mas também se torna exemplo para outros 
atores no contexto regional e mundial. Isto marca, na 
história da Rede Mercocidades, do Município de Belo 
Horizonte e da PUC Minas, a construção de uma 
prática vigorosa e capaz de se aprofundar em temáticas 
das mais variadas dentro das Relações Internacionais e 
da busca pelo desenvolvimento.

2.2. PlAnEjAMEnTo ESTRATéGICo

Num segundo momento, uma destacada ação da 
Secretaria Executiva 2010/2011 foi o estabelecimento 
de um plano estratégico para a Rede. A necessidade 
de realização deste plano foi apontada, especialmente, 
quando se identif icou a atuação, por vezes dispersa, 
das Unidades Temáticas (UTs), instâncias que .foram 
criadas como uma resposta à necessidade da Rede 
em trabalhar com temáticas impor tantes para as 
cidades membros. No entanto, existe uma dif iculdade 
em materializar os debates fomentados pelas UTs em 
projetos com recor te regional e que estejam vinculados 
aos objetivos da Rede e às ações do Mercosul.
 
Nesta perspectiva, o desenvolvimento do planejamento 
estratégico, inicialmente, objetiva um traçado 
seguro para o futuro da instituição. Dentro dessa 
perspectiva, esmiúçam-se três grandes realizações 
através das pesquisas e do conhecimento de gestão 
da Fundação Dom Cabral. Num primeiro momento, 
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a compreensão acerca do for talecimento institucional 
da Rede contribuirá para o aprofundamento das 
normas e atividades da mesma, permitindo que os 
membros possam melhor lidar com as atividades, 
responsabilidades e direitos estipulados no estatuto 
da mesma. Pretende-se com esta ação, aperfeiçoar 
a atuação das Unidades Temáticas, principalmente no 
que se refere às possibilidades de trabalho transversal 
entre elas - o que aprofunda a integração entre as 
cidades membros - e de interlocução com o Mercosul. 
Com isso, justif ica-se dentro da sua lógica cooperativa 
interna tal construção e externamente compreende-
se que uma Rede mais for te, integrada entre seus 
membros, levará a uma melhor representação dos 
membros dentro dos eixos temáticos da integração 
produtiva, cidadania regional e integração fronteiriça. 

Outro fator relevante dentro do planejamento 
estratégico diz respeito à falta de continuidade 
nos trabalhos das Secretarias Executivas. A par tir 
disso, objetiva-se apontar as melhores condições 
e possibilidades que possam ser reaplicadas no 
futuro, o que possibilitará conquistas, tanto para 
as próximas gestões executivas, quanto para o 
funcionamento e acompanhamento das atividades 
da Rede. Compreende-se que é sempre uma grande 
responsabilidade exercer o cargo de Secretaria 
Executiva ao longo de apenas um breve ano e vinculado 
à impor tância de tal cargo. Quanto mais as gestões se 
aproximarem, maiores serão as conquistas para todos 
os membros da Rede. Neste sentido, o planejamento 
estratégico destaca a construção de valores, missão 
e objetivos, os quais alinham as práticas e tornam a 
cooperação entre os mesmos mais compreensíveis e 
os postula ao ganho político, social e econômico. 

2.3. CoMun – FCCR

Por f im, destaca-se o engajamento constante da 
presente Secretaria Executiva à frente do Comitê de 
Municípios, dentro do Foro Consultivo de Municípios, 
Estados Federados, Províncias e Depar tamentos do 
Mercosul. Tal Foro busca criar pontes cooperativas 
entre instâncias subnacionais e o Mercosul e, nesses 
termos, atores como estados federados, províncias 
e municípios ganham capacidade na exposição das 
suas necessidades centrais dentro do grande projeto 
de integração dos povos sul-americanos. O Foro é 
formado por dois comitês: o Comitê de Municípios 
e o Comitê de Estados Federados, Províncias e 
Depar tamentos. Em face à grande importância dessa 
construção descentralizada acerca da integração e 
do desenvolvimento, pontos estes que no histórico 
latino-americano foram ignorados até o desvanecer 
do século XX, a recuperação das atividades do 

Comitê de Municípios é uma das prioridades da Rede 
Mercocidades, sendo vista como um indispensável 
instrumento para os governos locais na promoção 
de seus interesses no âmbito do Mercosul. O grande 
objetivo traçado foi a construção de recomendações 
dentro do COMUN em agendas precedentes às 
Reuniões Ordinárias e Plenária do Foro. Assim, nos 
dias 14 e 15 de abril de 2011, o COMUN se f irmou 
em Tandil, Argentina sob a égide da Integração 
Produtiva, contando com a presença de vinte e dois 
representantes de governos locais centrados na 
produção das recomendações endereçadas ao Grupo 
Mercado Comum.
 
Em segundo lugar, uma segunda ação baseada na 
mesma metodologia se desenvolveu em Bagé, Brasil, 
nos dias 30 e 31 de agosto de 2011, tendo como foco 
as discussões sobre a Integração Fronteiriça. Nessa 
opor tunidade, a grande preocupação postulada foi 
sobre o entendimento acerca do desenvolvimento 
econômico entre as cidades fronteiriças dos países 
do bloco. Compreendeu-se que grandes desaf ios 
estão presentes, todavia as recomendações atreladas 
à livre circulação em áreas fronteiriças e à legislação 
de fronteiras indicam auspiciosos caminhos que em 
conjunto podemos trilhar.

3. ConCluSão

Nota-se, a par tir das questões previamente colocadas, 
que a Rede Mercocidades permanece atuando na 
busca por alternativas para o desenvolvimento do 
Mercosul no nível local. Dentro desta perspectiva, os 
principais objetivos da Secretaria Executiva 2010/2011 
tinham como objetivo o desenvolvimento de ações 
que pudessem lograr êxito dentro da permanente 
busca pela integração regional. Além disso, os esforços 
oriundos da parceria com a academia, a formatação 
de um planejamento estratégico e a recuperação da 
plataforma de cooperação através do Comitê de 
Municípios destacam que a Rede Mercocidades se 
mantém como uma preponderante alternativa aos 
modelos economicistas há muito aplicados em nosso 
contexto.

Impor ta destacar que a Rede Mercocidades se af irma 
tanto como um importante instrumento para o 
tratamento dos problemas sócio-econômicos locais, 
quanto como um espaço para o estreitamento dos 
laços entre os concidadãos do Mercosul. A par tir disso, 
a atual gestão da Secretaria Executiva da Rede lança 
ao futuro um trilhar de possibilidades, as quais, através 
dos esforços das Mercocidades, podem cer tamente 
contribuir para a construção de um Mercosul mais 
justo, social e solidário. 
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Mercocidades 2011: 
grandes conquistas, mais desaf ios
Secretaria Técnica Permanente da Rede Mercocidades 
Divisão de Relações Internacionais e Cooperação

Coordenação: Intendência de Montevidéu

O ano de 2011 foi um período de trabalho muito positivo para a Rede 
Mercocidades, pois temos conquistado avanços em diversos aspectos. Neste 
ano, o Tratado de Assunção, que deu origem ao Mercosul, completou 20 anos 
e a característica da etapa atual é que estamos experimentando uma fase de 
aprofundamento da integração regional.

Em primeiro lugar, no que se refere à Rede Mercocidades, desde seu nascimento, 
há 16 anos, esta instituição tem levantado um projeto de integração regional 
baseado na busca da construção da cidadania regional, colocando no centro o 
cidadão e não o mercado, como fez o modelo neoliberal, que era impulsionado 
pelos governos locais na década de 90. 

Alguns aspectos nos permitem af irmar este avanço da Rede: mais cidades 
solicitaram o ingresso à Rede e, cer tamente, durante a 16ª Cúpula das 
Mercocidades, em Montevidéu, seremos mais de 250 integrantes. Assim, com 
os 16 anos de trabalho ininterrupto que a Rede completou em 2011, f icamos 
alegres em sermos identif icados como a maior rede de cidades da América 
do Sul.

Neste sentido, grandes desaf ios e responsabilidades são postos, como nossa 
intendenta, Ana Oliveira, costuma dizer: “os governos locais par ticipam nas 
redes porque sentem que estas os auxiliam em alcançar seus objetivos de 
serem melhores cidades”. 

Em segundo lugar, este tem sido um ano de intenso trabalho interno nas 
Mercocidades, que se expressa, por exemplo, na gestão impulsionada pela 
Secretaria Executiva, relacionada ao novo Planejamento Estratégico para a 
Rede. Este instrumento permitirá projetar as linhas de trabalho da Rede em 
médio e longo prazo, tendo em consideração o contexto de aprofundamento 
do processo de integração regional, assim novas opor tunidades serão derivadas 
deste processo de planejamento estratégico iniciado em 2011.

Em terceiro lugar, o aprofundamento da descentralização no Uruguai com a 
criação do terceiro nível de governo (89 municípios) modif ica o cenário político 
no país. Este fato é um novo passo para o processo de descentralização 
no país e, par ticularmente para Montevidéu, que iniciou deste processo de 
forma pioneira na América Latina no ano de 1990. Estes novos atores – os 
municípios do Uruguai – irão se incorporar gradualmente ao cenário regional 
e a Rede Mercocidades será uma grande opor tunidade para sua inserção e 
relacionamento com outros governos locais da região. 
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O ano de 2011 também foi de desenvolvimento de 
projetos transversais, com avanços nos planos de 
trabalho de todos eles, como no “Laboratório de 
Políticas Locais” e no projeto “IN: Inovação e Coesão 
Social”, ambos coordenados pela Secretaria Técnica 
Permanente e no “E+D – Estado mais Direitos”, 
coordenado por Morón, na Argentina. 

No caso do Projeto IN, neste ano foram realizadas 
duas capacitações presenciais com duração de 
uma semana, sendo uma em Assunção e outra em 
Montevidéu, com um total de 36 par ticipantes de 
governos locais e organizações da sociedade civil da 
região. Além disso, os dois primeiros projetos que 
receberam apoio com recursos f inanceiros foram 
concretizados durante a incubação: Semeando o 
Futuro, apresentado pela Prefeitura de Guarulhos 
(Brasil) e a Of icina de Imagem e Comunicação, em 
Belo Horizonte (Brasil).

Já o “Laboratório de Políticas Locais”, desenvolveu, 
ao longo do ano, uma intensa agenda regional que 
forneceu elementos (documentos e capacitações 
presenciais) para a ref lexão sobre políticas de 
par ticipação cidadã.

O projeto “E+D”, por sua vez, tem desenvolvido 
uma intensa agenda em ar ticulação com o 
Observatório de Políticas Públicas de Direitos 
Humanos do Mercosul e as cidades da região, 
implementando a “caixa de ferramentas”, assim 
como espaços de capacitação e ref lexão que 
contribuem para a geração de políticas locais sobre 
direitos humanos.

Estes avanços devem ser emoldurados no processo 
mais amplo de aprofundamento da integração 
regional que o Mercosul tem vivido nos últimos 
anos. As diferenças deste processo atual com a 
matriz de pensamento que deu origem ao bloco na 
década de 90 são evidentes e estas diferenciações 
têm possibilitado dar um salto qualitativo nos 
acordos políticos no interior do bloco, assim como 
sua expansão abarcando outros temas além 
daqueles puramente comerciais. 
 
Em muitos sentidos, o aprofundamento da 
integração também vai ao encontro de um processo 
de expansão e densidade institucional e política do 
Mercosul, que vem ocorrendo durante a primeira 
década do século XXI, sobretudo a par tir de 2006. 
Novas instituições demandam novos impulsos 
e ocupam lugares que são estratégicos como o 
Parlamento do Mercosul, o Instituto Social do 
Mercosul e as Unidades de Par ticipação Social, com 

o claro desaf io de instrumentar o Plano Estratégico 
de Ação Social. 

Pensamos, assim, que a esta fase deveria se 
suceder um novo período de adaptação da 
institucionalidade que permita um avanço 
signif icativo no desenvolvimento da integração 
social de nossos povos. Esperamos que este “estado 
de transição” seja um sinal de início destes novos 
processos. Neste sentido, pensamos que os avanços 
na integração regional serão possíveis quando 
se registrar avanços concretos na efetivação da 
institucionalidade que permita uma ampla base de 
par ticipação social que seja legitimada no Mercosul.

Precisamente esta é a principal complexidade que 
explica a relação entre os governos locais e o 
processo de integração regional: a institucionalidade 
criada para a par ticipação dos governos locais no 
Mercosul, ou seja, o Foro Consultivo de Municípios, 
Estados Federados, Províncias e Depar tamentos 
(FCCR) deve alcançar resultados concretos, avanços 
signif icativos, abrir caminhos de ação, caso contrário 
a demanda dos atores dará passos a novas formas 
de relacionamento e par ticipação dos governos 
locais no processo de integração regional. 

A Rede Mercocidades possui grandes desaf ios 
à sua frente e, também, a responsabilidade de 
liderar este processo, uma vez que sua breve 
história mostra que a Rede se constituiu em um 
ator regional de relevância, com legitimidade e que 
tem se desenvolvido como uma usina geradora 
de propostas e de ideias que, provenientes dos 
governos locais, têm alcançado transversalidade 
regional.

Estes desaf ios nos convocam e nos provocam para 
promover e gerar espaços de par ticipação para 
a construção de políticas de inclusão social, de 
reconhecimento e efetivação de direitos regionais, 
aprofundamento democrático e, sobretudo, de 
superação das profundas desigualdades sociais que 
persistem. Hoje, a América Latina segue sendo a 
região mais desigual do planeta e é cada dia mais 
evidente – com quase uma década de crescimento 
macroeconômico sustentado – que temos a nosso 
alcance os meios para rever ter esta situação.  

A par tir de nosso humilde lugar, devemos e podemos 
contribuir para rever ter estas problemáticas, assim 
o esforço e o compromisso renovado a cada ano 
nos permitirá seguir avançando. o futuro nos 
convoca!
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Unidade Temática de
Educação e Cidadania
Lic. Nidia Garber 5

Subcoordenação: Intendência de Rosário

RESuMo

O artigo “Unidade Temática de Educação e Cidadania”, analisa o conceito 
de Cidadania, em termos jurídicos, políticos e de equidade social. Aborda o 
desaf io que tem a educação em consolidar a democracia como um estilo de 
vida que favoreça a convivência, proporcionando igualdade de opor tunidades. 
Narra a colaboração da Unidade Temática de Educação (UTE) ao conceito de 
Cidadania Regional no âmbito do Mercosul. Por último, relata os princípios e 
eixos temáticos adotados pelos membros da UTE, f inalizando com a exposição 
detalhada de duas iniciativas propostas pela Municipalidade de Rosário em 
consenso com a cidade Coordenadora (Junín, Argentina) em sua condição de 
Subcoordenadora.

InTRoDução

O conceito de Cidadania nos leva a indagar sobre direitos e também sobre a 
disposição e a possibilidade de par ticipar em uma sociedade, através da ação 
auto-regulada e pacíf ica, com o objetivo de melhorar o bem-estar da sociedade. 
Implica uma relação de per tencimento, com uma determinada comunidade 
política, que deve estar assegurada em termos jurídicos, possibilitando o 
compromisso de uma intervenção ativa nos assuntos públicos.

A Cidadania abarca, então, uma condição legal, porém também uma prática 
política. Desde o jurídico compreende um supor te para o conjunto de direitos, 
que pode desfrutar o indivíduo e, ao mesmo tempo, é uma combinação de 
predisposições para o bem comum de todos, for talecendo com esta atitude 
par ticipativa, a estabilidade e a vigência das instituições democráticas.
Continuando com este critério, a Cidadania foi concebida sobre a base da 
autonomia e da vontade livre das pessoas. Entretanto, quando se suscitam 
adversas circunstâncias socioculturais, recor tam-lhes consideravelmente as 
possibilidades para se desempenhar como sujeitos autônomos e livres.

Por tanto, uma cidadania plena supõe  uma combinação de liberdade política 
com critérios de equidade social. O dilema inclusão / exclusão caracteriza o 
debate em torno a este tema, porque sem ele, não se poderia considerar um 
regime democrático. Frente a esta questão, ao Estado local lhe corresponde o 
restabelecimento da Cidadania, com for tes políticas de inclusão social.

O bem-estar e a interação entre os atores sociais requerem –também da 
existência e do cumprimento das leis- que os indivíduos conheçam, apreciem e 
ponham em prática direitos e obrigações. 

Este aprendizado deve ser complementado, com o conhecimento formal dos 
fundamentos da organização cívica e política, o incremento de habilidades 
relativas ao exercício dos direitos e o aumento de atitudes positivas com 
respeito ao cumprimento das obrigações cidadãs.
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5 Bel. Nidia Garber é a atual Diretora Geral do Programa de Ar ticulação Internacional de Educação e Formação Cidadã da Intendência de Rosário 
e Subcoordenadora da Unidade Temática de Educação.
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Assim, os sucessos obtidos poderão se ref letir na 
sensibilidade ante os problemas comunitários, a 
consciência sobre a relevância de seu papel, na 
construção de uma cultura social e política própria, 
que se manifeste em sua par ticipação cidadã. A 
construção da cidadania, nestes termos, pode ser 
atingida e mantida com um posicionamento ativo 
dos cidadãos com relação ao Estado, propondo 
instâncias de colaboração e promovendo a 
expansão das capacidades na elaboração e 
execução de projetos.

A contribuição social implica o protagonismo dos 
vizinhos e suas instituições no diagnóstico, desenho 
e implementação das políticas urbanas, no controle 
e na administração dos processos. Esta modalidade 
permite aproveitar as experiências e a capacidade 
de todos, de tal forma que a sociedade funciona 
mediante uma rede entre o governo, as diversas 
comunidades, os grupos de interesses, os setores e 
as instituições.

A par ticipação propicia a dimensão das pessoas 
de trabalhar em cooperação com as demais, de ter 
um conhecimento mais profundo das necessidades 
da população, de identif icar prioridades e de lograr 
que os planos se concretizem. Dessa forma, os 
próprios indivíduos têm uma maior facilidade de 
promover iniciativas destinadas a tornar mais ef icaz, 
o meio em que se desenvolvem, conver tendo-os 
em melhores cidadãos.

PRoPoSTAS

No plano internacional, a “Declaração Universal 
dos Direitos Humanos”; o “Pacto Internacional 
sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais”; e o 
“Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos”, 
contribuíram para gerar consciência dos direitos 
e padrões de Cidadania que os Estados devem 
garantir. Todos se constituem em marcos que 
estenderam o conceito de Cidadania, tanto em sua 
formulação como em sua territorialidade. 

No âmbito do Mercosul, um dos desaf ios em cur to 
prazo é construir e aprofundar uma Cidadania 
Regional, com total conhecimento das próprias 
dif iculdades e for talezas que emergem em relação 
ao contexto latinoamericano.
Conforme a este imperativo, o bloco mantém 
e aprofunda o sistema democrático com a 
“Declaração Presidencial sobre Compromisso 
Democrático” (San Luis, Argentina, 1996) e o 
“Protocolo sobre Compromisso Democrático” 
(Ushuaia, Argentina, 1998).

A associação de governos locais à Rede Mercocidades, 
expressa também um claro compromisso neste 
sentido; não só para consolidá-la como regime 
político, senão para instalá-la e aperfeiçoá-la como 
estilo de vida que favorece a convivência pacíf ica 
e permite igualar opor tunidades para desenvolver 
potencialidades e promover a justa distribuição de 
bens materiais e culturais da sociedade.

A Municipalidade de Rosário (Argentina) - na 
qualidade de Subcoordenadora da Unidade 
Temática de Educação - compartilha a ideia de 
educar para a democracia, ou seja, promover uma 
ação cívica baseada nos princípios de legalidade, 
pluralismo e justiça social, criando as condições 
indispensáveis para tornar possível a vivência e a 
prática destes valores. 

O Município estima que a educação tem um papel 
fundamental no aprofundamento da cidadania 
regional, pois permite ao indivíduo - ao longo de 
toda a vida - agir responsavelmente, respeitando os 
direitos dos demais. 

A capacidade das políticas educativas para criar 
e difundir valores, conhecimentos e símbolos 
que mantêm e/ou transformam os elementos 
do sistema estabelecido, manifestam que a 
educação é um dos principais instrumentos para 
o cumprimento dos propósitos que regem a toda 
iniciativa governamental.

Da mesma maneira que as demais cidades-
membro da Rede Mercocidades, , interessa à UTE 
atualizar e modernizar o próprio funcionamento e 
a comunicação, a f im de otimizar e multiplicar os 
resultados positivos já alcançados em termos de 
par ticipação local.De tal modo que, os par ticipantes 
das reuniões da UTE, acordaram trabalhar com os 
seguintes eixos de trabalho,, que a continuação se 
detalham: 

• Educação e Família
• Educação e Trabalho
• Educação e Inclusão Social 
• Qualidade Educativa 
• Educação para toda a Vida
• Educação Contínua
• Gestão Local Direta e Indireta da Educação

Como cidades latinoamericanas e membros de 
uma rede, estamos interessados em nos mostrar 
e aproveitar as oportunidades que nos abrem a 
mudança no cenário regional e internacional. Para 
isto, é condição ordenar nossas potencialidades, de 
maneira tal que seja possível constituirmos em sujeitos 
de diálogo, protagonistas de um encontro plural.
Cada uma destas temáticas serão abordadas desde 
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o teórico, o metodológico e o experimental, através 
de dois projetos propostos pela representação de 
Rosário em consenso com a cidade coordenadora, 
Junín, que planejam implementar no prazo de um ano.

Refere-se à criação de um espaço vir tual para a 
UTE, com o objetivo de consolidar um lugar de 
encontro e intercâmbio entre os membros, para o 
tratamento de múltiplos aspectos inerentes à gestão 
educativa pública e privada, tanto no âmbito formal 
como não-formal, onde municípios, intendências e 
prefeituras tenham incidência indireta e/ou direta.

Este permitirá contar com uma plataforma 
atualizada e de fácil acesso, para viabilizar a 
socialização de ideias, modelos, conceitos, métodos 
e práticas, sem requerer como condição o encontro 
presencial, pelas dif iculdades que acarreta. 

Consideramos que o consenso e a ar ticulação 
contribuem para a integração regional das cidades 
membro da Rede, dinamizando e for talecendo a 
Unidade Temática de Educação. 

PRojETo 2: AGEnDA EDuCATIvA 
REGIonAl

Persegue-se a elaboração coletiva de uma Agenda 
Educativa Regional, que oriente aos municípios, 
intendências e prefeituras acerca do desenho e da 
implementação de estratégias tendentes a iniciar 
e apoiar processos de mudança.Este documento 
ministrará informação sobre:

• Uma lista de assuntos comuns que sejam 
considerados prioritários de intervenção em 
cur to prazo, para dar impulso a processos 
de internacionalização das cidades e de 
desenvolvimento urbano sustentável.

• Um plano de ação, composto por programas 
e projetos que tenham sido selecionados como 
os mais inovadores, dando respostas originais às 
temáticas enunciadas.

A exposição, análise e identif icação de 
problemáticas compartilhadas, junto à difusão de 
planos, programas e projetos para dar soluções, 
cujos resultados parciais e/ou f inais resultam 
exitosos, facilitará a celebração de convênios para 
o intercâmbio de assistência técnica e f inanceira, 
como mecanismo para otimizar as competências 
educativas organizacionais.

Em síntese, há anos o governo municipal da cidade 
de Rosário vem implementando novos modelos de 
trabalho, realizando profundas mudanças em sua 
estrutura e cultura organizacional.

Desde 1995, se empreenderam distintas ações 
relacionadas com a gestão do capital humano, 
abrindo em seu interior e de forma gradual, 
diferentes espaços que, a par tir uma prática 
sustentada, foram especializando e diversif icando 
sua visão sobre a educação. 

Assim, em 1998 foi criada a equipe de Responsáveis de 
Capacitação do Pessoal Municipal; em 2000, a Área 
de Desenvolvimento de Recursos Humanos para 
o Programa de Descentralização e Modernização 
do município; em 2003, o Programa da Função 
Pública Municipal (PFPM) e por último, em 2009, o 
Programa de Ar ticulação Internacional de Educação 
e Formação Cidadã (PAIPE) o qual se enquadra 
dentro das diversas medidas que compreende a 
atual estratégia de internacionalização. 

Rosário concebe a cooperação horizontal 
descentralizada como via régia para estabelecer 
relações diretas com outras cidades que, sem 
intermediação de instâncias governamentais 
superiores, multipliquem o desenvolvimento de 
vínculos regionais para o desenvolvimento de ações 
bilaterais e multilaterais.

Historicizando seu trajeto dentro desta linha, 
Rosário par ticipa em:

• Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU)
• Centro Ibero-Americano de Desenvolvimento 
Estratégico Urbano (CIDEU)
• Programa URBAL da Comissão Europeia
• Associação de Cidades Educadoras (AICE)
• Cidades Unidas contra a Pobreza, Foro de 
Autoridades Locais pela Inclusão Social (FAL).
• Rede Mercocidades

Com o objetivo de lograr uma continuidade 
na produção das transformações endógenas 
promovidas, a missão do Programa de Ar ticulação 
Internacional de Educação e Formação Cidadã 
(PAIPE) é ar ticular os distintos projetos e iniciativas 
de governo na temática, coordenando a celebração 
de convênios de Cooperação Internacional. 

Por estas razões, a Subcoordenação da Unidade 
Temática de Educação, propõe renovar o impulso 
para melhorar a dinâmica dos processos em 
andamento, mediante uma f luída troca que 
permita for talecer institucionalmente a Rede, 
contribuindo para propiciar a par ticipação 
dos governos locais no processo de Integração 
Regional, subsidiária a uma concepção cidadã do 
Mercosul. (Publicação da Secretaria Executiva da 
Rede de Mercocidades, 2008-09). 
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O desaf io de coordenar 
uma Unidade Temática
Dr. Héctor Maria Gutiérrez 6 / Mª. Gabriela Messing 7 / Lic. Romina Viale 8

Coordenação: Intendência de Pergamino
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RESuMo

O presente ar tigo analisa o papel das 
subcoordenações das Unidades Temáticas 
de Mercocidades a par tir da experiência de 
Pergamino, uma cidade média do noroeste da 
Província de Buenos Aires, Argentina, com base 
no trabalho da Subcoordenação da UT de 
Juventude (período dezembro 2010- dezembro 
2011). Ao mesmo tempo se examina o trabalho da 
UT e seu impacto no desenvolvimento municipal; 
o papel para enfrentar os desaf ios da integração 
regional e a relação entre UT e Cidadania, 
privilegiando a análise desde a inclusão social e a 
cidadania regional. Assim mesmo, o ar tigo avalia 
criticamente, em vir tude da experiência da cidade 
de Pergamino, o cumprimento das competências 
correspondentes às UTs estipuladas no estatuto 
da Rede.

InTRoDução

O Município de Pergamino está localizado ao 
nor te da Província de Buenos Aires, em um lugar 
estratégico para o desenvolvimento econômico 
local, já que se encontra entre os dois corredores 
bioceânicos mais impor tantes da América do Sul 
e próximo da Capital da República Argentina, 
dos por tos de Rosário e San Nicolás e de outras 
cidades impor tantes. O par tido de Pergamino 
está composto por uma cidade cabeceira, que 
leva o mesmo nome e é sede administrativa, 
e 12 povos de campanha – de menos de 2.500 
habitantes. Sua população é estimada em 
105.000 habitantes9, e sua superfície é de 299.178 
hectares, das quais a área destinada à atividade 
agropecuária supera 95%.

Pergamino é membro da Rede de Mercocidades 
desde 2001,e, atualmente, par ticipa ativamente 
das Unidades Técnicas de Juventude; Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável; Planif icação 
Estratégica; Cultura; Desenvolvimento Econômico 
Local; Segurança Cidadã e do Grupo de Trabalho 
de Cooperação Descentralizada. 

O compromisso de Pergamino com a rede se 
manifestou através da manutenção, , durante 
o transcurso do tempo, da par ticipação 
sustentável no nível das UTs, nos eventos gerais 
da rede e através de sua par ticipação como: 
Subcoordenador da UT de Desenvolvimento 
Social, de setembro de 2002 a setembro de 
2003 e se renovando por um novo período 
até setembro de 2004; Membro do Conselho 
Executivo, de dezembro de 2004 a dezembro de 
2005; Subcoordenador da UT de Cooperação 
Internacional, dezembro de 2004 a dezembro 
de 2005; Subcoordenador da UT de Juventude, 
assumindo o cargo em dezembro de 2010; e 
desde a mesma data, Subcoordenador da UT de 
Segurança Cidadã.

Neste ar tigo nos concentraremos somente na 
experiência como Subcoordenador da Unidade 
Temática de Juventude, entretanto, é válido 
mencionar que a mesma está inf luenciada pelos 
aprendizados anteriores.

A SubCooRDEnAção

Em primeiro lugar, faz-se necessário retomara 
situar o papel das Unidades Temáticas na Rede. 
Nesse sentido, lembra-se que o Estatuto da Rede 
das Mercocidades indica no Ar t. 28 da Seção 
V -Das Unidades Técnicas- que: “as Unidades 
Técnicas constituem instâncias responsáveis 
pelo desenvolvimento de temas específ icos de 
MERCOCIDADES, com sede em uma das cidades 
integrantes da Unidade Temática”. O Art. 29 
explica que compete às Unidades Temáticas: “I.- 
Formular e propor, dentro de sua área temática 
políticas comuns para que sejam sugeridas no 
âmbito do MERCOSUL; II.- Promover a pesquisa 
e a divulgação das experiências desenvolvidas 
nas distintas cidades do mundo; III.- Promover 
eventos de discussão acerca do tema de sua 
responsabilidade buscando obter respostas que 
serão defendidas e difundidas pela Rede; IV.- Preparar 

unidade Temática de juventude
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um banco de dados com as informações acerca 
do tema coordenado”.

Então, seguindo estas considerações cabe 
perguntarmos sobre qual é o papel da 
coordenação e da subcoordenação. As tarefas de 
apresentar o plano de trabalho e de coordenar 
– valha a redundância – são aspectos centrais 
da coordenação. Porém, a dinamização do grupo 
de trabalho, a promoção da incorporação de 
novos membros, a conexão e vinculação com 
instituições que trabalham os mesmos temas e o 
trabalho com outras Unidades Temáticas fazem 
par te da tarefa da coordenação. 

Em relação ao exercício da subcoordenação 
corresponde destacar duas temáticas prioritárias: 
a realidade ao interior da coordenação, ou seja, 
a natureza da relação entre a coordenação 
e a/as subcoordenação/ões e a relação do 
subcoordenador com os demais membros da 
unidade.

Em relação ao primeiro ponto, a experiência 
de Pergamino indicava que o subcoordenador 
geralmente cumpria uma função secundária 
na coordenação, com restringida margem de 
manobra,com exceção da realização de alguma 
reunião em sua própria cidade. O binômio da 
coordenação não se constituía realmente como 
tal, já que não havia uma elaboração e uma 
programação conjunta por par te das cidades 
que compõem a coordenação. Nesse caso é 
necessário ref letir se este é o caso quando as 
cidades que a formam possuem realidades ou 
experiências muito diferentes (cidades novas 
vs. cidades membros mais antigas na Rede; 
cidades pequenas vs. cidades grandes; cidades 
com muita trajetória na temática vs. cidades com 
pouca trajetória) ou se é o costume de integrar 
cidades de diferentes países na coordenação que 
implicaque, somado à carga do dia a dia próprio 
da gestão, tente à verdadeira horizontalidade. O 
salto qualitativo em nossa experiência se obteve 
na associação com o Município de Jesus María, 
Peru, para a Coordenação da UT de Juventude, na 
qual os planos de trabalho não foram informados, 
senão elaborados de maneira conjunta; as 
reuniões foram programadas coordenadamente 
e com colaborações horizontais; a renovação 
da página, onde há uma comunicação e uma 

troca permanente de ideias, foi um trabalho 
conjunto e coordenado com a Secretaria Técnica 
Permanente. 

Então, em referência ao papel do coordenador 
e subcoordenador como dinamizadores de 
um grupo de cidades para a realização das 
competências estabelecidas no Ar t. 29 são 
diversos os resultados alcançados. 

Por um lado, a promoção da pesquisa e a divulgação 
das experiências desenvolvidas nas distintas 
cidades do mundo se conver tem em um sucesso 
satisfatoriamente alcançado, já que a maioria 
das reuniões das Unidades Temáticas aproveita 
estes espaços para realizar apresentações das 
experiências locais. A possibilidade de apresentar 
experiências próprias em âmbitos internacionais 
serve como motivador dentro dos executivos 
locais para permitir a concorrência de técnicos ou 
representantes políticos às reuniões, ao mesmo 
tempo em que obriga a resumir as próprias 
experiências e, por tanto, levam a repensa-las e 
a analisar-las. Concretamente, por exemplo, as 
reuniões realizadas a f ins de abril e princípios de 
maio, na cidade de Pergamino e a reunião de 
agosto em Jesus Maria dispuseram de espaço 
para a apresentação de experiências locais 
referidas às temáticas que são eixos da reunião. 
Estas apresentações permitiram promover para 
uns e compreender por outros o modo em que 
estão estruturadas desde as políticas concretas 
até as campanhas de difusão.

Somando-se à isso, a troca de experiências, 
pela identif icação das práticas de sucesso, seus 
obstáculos e a possibilidade e o interesse que gera 
a possível replicação das experiências, as trocas 
bilaterais e as assistências técnicas, promovem 
o for talecimento institucional e, por tanto, o 
desenvolvimento municipal. A cooperação sul-
sul deve ser incrementada, porque favorece 
a troca de experiências que operam sob o 
mesmo contexto regional ao mesmo tempo 
em que é uma fonte de integração regional. 
Da mesma forma, é necessário impulsionar a 
gestão e realização de projetos de cooperação 
descentralizada e programas de assistência 
técnica dentro das Unidades Temáticas. Este tipo 
de atividades reforça a integração e os parceiros 
mais duradouros entre cidades dos diferentes países.
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6 Nascido em 9 de abril de 1953. Estudou Advocacia na Universidade Nacional do Litoral e em 1983, com o regresso da democracia 
à Argentina, foi escolhido Vereador do Par tido de Pergamino pela triunfante União Cívica Radical. Dois anos mais tarde foi reeleito, 
e em 1986 foi convocado pelo então Presidente da Nação, Raúl Ricardo Alfonsín, como Subsecretário de Relações Institucionais do 
Ministério de Justiça e Educação. No ano 1993, assume como Deputado da Província de Buenos Aires, cargo que desempenha até 1997 
trabalhando intensamente como vice-presidente da Comissão de Educação. Depois, em 1999, lidera a proposta local da Aliança para 
a Produção, o Trabalho e a Educação, e obtém a Prefeitura da Municipalidade de Pergamino. Atualmente, está transitando seu terceiro 
mandato de gestão que culmina a f ins do ano 2011. É candidato a prefeito por um quar to período. 
7 Gabriela Messing é Diretora da Cooperação Internacional do Município de Pergamino desde setembro de 2002, com um breve 
período de licença entre 2005. É Mestre em Relações Internacionais (Universidade del Salvador- USAL), Especialista em Cooperação 
Descentralizada. É Bacharel em Relações Internacionais (USAL). Entre 2007 e 2010 esteve a cargo do Depar tamento de Relações 
Institucionais da Universidade Nacional do Noroeste da Província de Buenos Aires.
8 Romina Viale é Bacharel em Relações Internacionais, egressada da Faculdade de Ciência Política e Relações Internacionais da 
Universidade Nacional de Rosário (UNR). Desde fevereiro de 2010, forma par te da Diretoria de Cooperação Internacional na 
qualidade de pessoal permanente. 
9 O último censo nacional de 2001 identif icou 99.193 habitantes, 47.656 homens e 51.537 mulheres.

Por um lado, a preparação de bancos de dados 
com as informações acerca do tema coordenado 
é um aspecto abarcado pelas coordenações, 
porém não sempre obtido e sobre o qual se 
deve insistir. A experiência concreta na UTJ 
demonstra que embora as reuniões presenciais 
consiguem o compromisso para gerar um acervo 
de experiências, disponível tanto a membros da 
Rede como a governos locais comprometidos 
com a temática em questão, depois a prática de 
fornecer os dados em um formulário se realiza 
com escasso êxito. A reunião em Pergamino 
identif icou como valiosa a geração de uma base 
de dados das apresentações realizadas em cada 
reunião – para que estivessem disponíveis para 
quem não tivesse podido assistir— com até 3 
experiências ou políticas exitosas realizadas por 
cada cidade. O formulário foi disponibilizado 
na internet, porém depois de vários convites e 
ar tigos na Web, foram escassos os membros 
da UTJ que cumpriram com a remissão da 
informação. É imprescindível redobrar os esforços 
e os compromissos de cada governo local para 
disponibilizar experiências inovadoras e exitosas 
ao mesmo tempo em que é impor tante difundir 
a existência destas fontes de informação e 
incitar o costume dos técnicos à consulta 
permanente desta informação. Pontualmente, 
estes resultados dependem tecnicamente de que 
possamos gerar bancos de dados precisos, com 
políticas existentes, com resultados mesuráveis, 
replicáveis e inovadoras e não programas para se 
realizar. Além disso, os bancos de dados devem 
ser dinâmicos, fáceis de usar e também conter 
atualizações permanentes, já que a informação 
estática tende a se tornar obsoleta com rapidez 
ao mesmo tempo em que deixa de gerar interesse. 

Em relação à promoção de eventos de discussão 
sobre temas da Unidade para obter respostas 
que serão defendidas e difundidas pela Rede, 
as reuniões presenciais geralmente contêm 
cer to tempo de debate, ainda que não sempre 
conseguem acordos gerais ou a profundidade 
dos acordos não logra ser substancialmente 
profunda. Estes acordos, com escassas 
exceções como foi a defesa da continuidade 
do Programa Urbal, depois de concluída a fase 
II, chegam a se conver ter em política da Rede 
ou como sugestões ante o Mercosul. Por isso, 
a alternativa de formular e propor, dentro de 
sua área temática políticas comuns para que 
sejam sugeridas no âmbito do Mercosul é outra 
tentativa com êxito relativo. Aqui, corresponde 
ressaltar positivamente o esforço da Secretaria 
Executiva, atualmente a cargo da cidade de Belo 
Horizonte (Brasil), de enquadrar os planos anuais 
de trabalho dentro das prioridades da agenda 
do bloco e seus desaf ios redirecionando os 
esforços das Unidades Temáticas da Rede. Assim 
mesmo, é impor tante difundir, no caso de novos 
membros e lembrar no de membros com maior 
trajetória, os mecanismos de elevação de acordos 
e declarações e a necessidade de ar ticulação 
das Unidades Temáticas com instituições e 
organismos af ins. 

Finalmente, a ar ticulação da cidadania nos 
trabalhos das UTs é uma for taleza a explorar; 
a par ticipação da sociedade civil em par te 
dos trabalhos das Unidades Temáticas é uma 
ferramenta a favor da representatividade e 
da democracia. Neste sentido, a experiência 
da primeira reunião 2011 da juventude foi uma 
experiência positiva e altamente replicável. A 
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reunião de dois dias foi programada em três 
momentos: um curso de formação ministrado 
pelo Instituto Provincial de Administração 
Pública, durante o qual trabalharam juntos 
representantes dos diversos governos locais 
nacionais e estrangeiros, com as forças policiais, 
os docentes, os representantes das instituições 
e muitíssimos jovens; uma apresentação de 
experiências e um espaço para discussão em que 
se concluiu com a elaboração de uma declaração 
com compromissos ao futuro e def inição de 
prioridades referidas a juventude e os governos 
locais. A integração da sociedade civil trouxe 
consigo vários resultados: a visibilidade da Rede, 
a possibilidade de que os representantes dos 
governos locais identif icassem as problemáticas 
de maneira par ticipativa, em “chave cidadã”, 
privilegiando um eixo horizontal e regional, e por 
último, o reforço da promoção da par ticipação 
cidadã.

ConCluSão

A Rede Mercocidades cresceu nestes últimos anos, 
aprofundou e melhorou sua institucionalidade 
e se tornou mais representativa. As cidades 
que par ticipam há uma década aprenderam 
a necessidade de impulsionar na integração 
a ótica dos governos locais, já que são as que 
mais conhecemos problemas dos cidadão. Assim, 
têmcompartilhado as experiências com os 
municípios e aprendido as trajetórias de outros 
e acedido, conjuntamente, à opor tunidades de 
cooperação que não teriam chegado de outra 
forma. É indiscutível que a Rede está bem 
posicionada, encaminhada, porém tem trabalho 
para fazer. Encontramo-nos em um momento 
onde se pode lograr maior profundidade em seu 
impacto em cada município em par ticular e na 
região em geral. 

No que diz respeito especif icamente à Unidade 
Temática de Juventude, podemos identif icar a 
coexistência de dois grandes desaf ios: um para 
o interior da mesma e outro em seu vínculo 
com a sociedade civil. Ao interior da Unidade 

Temática o principal desaf io é poder efetuar um 
salto qualitativo na profundidade dos trabalhos 
realizados, ou seja, aprofundar as trocas entre as 
cidades desde a apresentação de experiências 
às assistências técnicas e os projetos conjuntos; 
completar e dinamizar o banco de experiências 
até conseguir a replicação; chegar a documentos 
técnicos que plasmem consensos na posição 
política dos governos locais em temas específ icos 
e estabelecer alianças estratégicas com agências 
ou programas juvenis de organismos regionais/
internacionais com planos de trabalho concretos. 
Lograr este salto qualitativo na Unidade 
Temática a constituirá como um referente de 
outros governos locais e, por tanto, gerará que 
estes se juntem à mesma. Não obstante, isso não 
poderá se conseguir se não nos aproximamos 
aos jovens a par tir da par ticipação cidadã, e 
se não conseguirmos que os trabalhos da UT 
ref litam, ao mesmo tempo, os problemas e os 
desaf ios dos jovens que transitam em nossas 
cidades. Por isso, para superar este segundo 
desaf io estamos trabalhando com a Secretaria 
Executiva e várias organizações da sociedade civil 
para avançar na implementação de um modelo- 
simulacro da Rede Mercocidades. Este exercício 
pedagógico, destinado a estudantes dos últimos 
anos de escolas secundárias e primeiros anos da 
universidade, tem como objetivo que os jovens 
se vinculem à Rede de Mercocidades e que as 
conclusões dos trabalhos (alinhados com as 
prioridades do trabalho anual do Mercosul e da 
Rede) abram uma por ta de par ticipação social e 
retroalimentação a par tir de propostas geradas 
no simulacro.

Acreditamos que a integração regional se constrói 
e vigora a par tir do“ local”, e por isso, estamos 
convencidos de que com o for talecimento interno 
da UTJ e com um envolvimento mais intenso dos 
jovens nas atividades da mesma, estaremos 
contribuindo na criação de uma cidadania 
regional e na internalização crescente da Rede 
Mercocidades e de sua valiosa colaboração e 
signif icado para nossas cidades.
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Pela valorização do Turismo como fator 
de integração regional, desenvolvimento 
sustentável e inclusão social.
Luiz Fernando Moraes 10

Coordenação: Prefeitura de Porto Alegre

RESuMo 

Para a Unidade Temática de Turismo (UTT) da Rede Mercocidades, o turismo, 
pela sua relevância econômica e social, deve fazer par te da agenda política dos 
países do Mercosul e das cidades membros da Rede, para a devida valorização 
do potencial que ele oferece, promovendo-se a discussão de estratégias e 
ações de integração visando incrementar o f luxo de turistas na América Latina 
e, especialmente, o relacionamento entre as cidades dos países sul-americanos.
Através da ação qualif icada das autoridades públicas, nos diferentes níveis, o 
turismo pode se constituir em grande fator de desenvolvimento local e de 
redução das desigualdades regionais, no plano nacional e internacional. O 
Turismo precisa ser visto como via de inclusão, dentro das políticas estratégicas 
para o desenvolvimento sustentável, com a implementação de políticas e 
projetos para a redução da pobreza de populações em situação de risco, 
promovendo o desenvolvimento de suas comunidades e a construção da 
integração regional entre nossas cidades.

InTRoDução

Dados da OMT – Organização Mundial do Turismo – revelam que 80% do 
turismo internacional é realizado entre países próximos ou que compartilham 
seus limites geográf icos. Devido à localização dos países da América Latina, 
esse fator geográf ico é o elemento potencializador para for talecer o turismo 
de cur ta distância, principalmente entre os países sul-americanos do Mercosul, 
enfatizando-se, aqui, a relevância e a receptividade das cidades integrantes da 
Rede Mercocidades, para a promoção dos produtos turísticos locais e regionais.
Como os países latino-americanos são hoje economias aber tas ao intercâmbio 
e se encontram for temente integradas aos mercados internacionais, o setor 
do turismo pela sua capacidade de gerar empregos (estima-se de 6 a 8% 
de empregos no mundo) e desenvolver a economia, deve receber especial 
atenção dos governos nacionais e locais.

Dentro da Unidade Temática de Turismo, defendemos o desenvolvimento da 
indústria do turismo baseada na gestão responsável que tenha por objetivo 
o equilíbrio entre os aspectos ambientais, econômicos, sociais, culturais e 
patrimoniais, dentre outros, com foco na estratégia de segmentação de produtos 
turísticos, procurando envolver de forma par ticipativa todos os elementos da 
cadeia produtiva relacionada com seus diferentes segmentos do mercado 
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10  Luiz Fernando Moraes é Secretário de Turismo de Por to Alegre (Rio Grande do Sul, Brasil) e coordenador da Unidade Temática de 
Turismo da Rede Mercocidades.

Museu Fundação Iberê Camargo

unidade Temática de Turismo
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turístico, citando-se alguns, como o da melhor 
idade, cultural, religioso, de negócios, eventos, da 
saúde, despor tivo, marítimo, náutico, rural, pesca, 
aventura e enoturismo, para exemplif icar. Essa 
política de gestão deverá, por sua vez, produzir 
impor tantes efeitos indiretos como resultado das 
atividades turísticas, tanto na vida das pessoas 
quanto em nossas cidades, através de projetos e 
programas de desenvolvimento sustentável e de 
inclusão social. 

Como poder público, precisamos reconhecer, 
também, que os turistas, enquanto consumidores 
de um destino, demandam dos produtores os mais 
diferentes capitais: humano, natural, ambiental, físico, 
social, cultural e econômico, gerando aquilo que 
podemos considerar como capital turístico. É esse 
capital turístico que o turista leva em consideração 
na sua avaliação para escolher o seu destino. Para 
essa escolha avalia o capital humano, como o bom 
atendimento, a fácil comunicação, a hospitalidade; 
o ambiental, como a f lora, a fauna e as paisagens 
existentes; as condições de infraestrutura e de 
entretenimento disponíveis; as condições sociais e 
econômicas como a ofer ta dos serviços de água, 
esgoto, policiamento, segurança, preços justos, 
condições de crédito; aspectos culturais, históricos 
e patrimoniais.

Outro fator que devemos considerar, enquanto 
poder público, é que o segmento do turismo 
depende de um conjunto de políticas públicas 
destinadas às suas atividades. São os investimentos 
em infraestruturas básicas nas cidades que facilitam 
o desenvolvimento de todas as suas potencialidades. 
Desse modo, os investimentos em estradas, 
serviços de água e esgoto, iluminação pública e de 
tele-comunicações, necessárias para o atendimento 
ou atração de turistas, acabam melhorando as 
condições econômicas e sociais locais, benef iciando 
também as populações mais carentes, criando 
novas opor tunidades de emprego e renda e 
aperfeiçoando as condições da qualidade de vida 
das comunidades, incrementando o potencial 
produtivo local e regional, e integrando novas 
camadas da população no mercado de trabalho.
Ressaltamos que, para atender o crescimento das 
demandas do turismo, poderá ser incrementada, 
através de uma ação qualif icada das autoridades 

públicas, nos seus diferentes níveis, o incentivo 
à criação e ao desenvolvimento de pequenas e 
médias empresas; o desenvolvimento da indústria 
do lazer e do entretenimento, e até mesmo a 
proteção do meio ambiente e a conservação do 
patrimônio natural, histórico e cultural nos planos 
local, nacional e internacional promovendo-se, 
com essas ações, a valorização do território, o 
desenvolvimento social sustentável e a redução das 
desigualdades regionais.

Precisamos perceber cada vez mais o turismo como 
uma importante via de inclusão social, dentro 
das políticas estratégicas para o desenvolvimento 
sustentável, com a implementação de políticas, 
planos, projetos e programas voltados também 
para a redução da pobreza de populações em 
situação de risco, com ações ef icazes para suas 
comunidades.

Incentivar a qualif icação dos serviços prestados 
no turismo, buscar o apoio da iniciativa privada 
para a implantação de novos projetos turísticos, 
ar ticular novas fontes de recursos f inanceiros 
para a criação de novos produtos turísticos na 
região, executar programas de preservação e de 
melhorias da infraestrutura das cidades e projetos 
de desenvolvimento sustentável, são itens que 
fazem par te da agenda política das autoridades 
públicas das cidades da Rede Mercocidades. 
Podemos acrescentar ainda outros temas que vêm 
sendo discutidos no âmbito da UTT, como o de 
fomentar a ar ticulação do poder público com órgãos 
públicos e organizações não governamentais, para 
o desenvolvimento de estudos e pesquisas voltadas 
para a identif icação de novas potencialidades do 
turismo na região; a qualif icação da mão-de-obra 
de trabalhadores do setor do turismo; a capacitação 
de gestores e empreendedores do turismo e o 
intercâmbio entre estudantes e trabalhadores, para 
a troca de experiências e a sua integração, na 
América Latina.

Outras questões relevantes ainda precisam de 
soluções. Destacamos dentre outras, o turismo de 
fronteiras e a conectividade entre nossos países e 
cidades, na América Latina, e principalmente entre 
os países sul-americanos. Precisamos encontrar 
soluções para o modal aeroviário, entre nossos 
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países e cidades. É imprescindível resolvermos 
a integração dos nossos diferentes modais de 
transpor tes e das nossas fronteiras, com a 
adequada infraestrutura de acesso que possibilite 
a interiorização e a capilaridade do turismo entre 
nossas cidades fronteiriças, por exemplo, facilitando-
se o ingresso dos turistas, que tanto ambicionamos. 
Acrescentem-se ainda como demandas pendentes, 
o mapeamento dos principais eixos turísticos 
rodoviários, bem como obras de infraestrutura 
relacionada à acessibilidade marítima, terrestre, 
aérea e f luvial, a melhoria nos equipamentos de 
apoio relacionados a postos de combustíveis, 
serviços de alimentação e hospedagem, informações 
turísticas. 

A implementação de ações políticas consistentes 
e ar ticuladas de integração fronteiriça e 
a conectividade no âmbito do Mercosul é 
imprescindível e urgente, face ao incremento 
do f luxo de turistas entre os países vizinhos nos 
próximos anos, especialmente com megaeventos 
de 2014 e 2016. For talecer a formatação de roteiros 
turísticos integrados e aprimorar os sistemas de 
informações e de atendimentos dos por tões de 
entrada, desburocratizar os “por tais” e prepará-los 
para receber os visitantes assim como a qualif icar 
agentes que forneçam informações sobre as 
melhores rotas para se chegar ao destino escolhido 
são medidas a serem executadas a cur to prazo, 
a f im de facilitarmos o f luxo de visitantes por 
rodovias, por tos e aeropor tos em nossos países.

Para a UTT, dentro da Rede Mercocidades, a 
temática do turismo, pela sua relevância econômica 
e social, deve fazer par te da agenda política dos 
países do Mercosul e das cidades da Rede, para a 
devida valorização do potencial que o setor turismo 
tem para a América Latina, e principalmente, 
para discutirmos nossas estratégias e ações de 
integração para o incremento do f luxo de turistas 
entre nossos países, ampliando o relacionamento 
entre os países sul-americanos. É preciso considerar 
o Turismo como um assunto estratégico que 
permitirá o desenvolvimento socioeconômico do 
continente e ampliará o prestígio dos nossos países 
e de nossas cidades membros no mercado turístico 
internacional.

As cidades membros da Rede vinculadas à Unidade 
Temática de Turismo vêm empreendendo esforços, 
dentro das suas responsabilidades, procurando 
promover o desenvolvimento do Turismo em 
suas comunidades, dando prioridade à integração 
produtiva, à inclusão social e às ações visando a 
diminuição das desigualdades econômicas e sociais 
e as assimetrias regionais, através de Termos de 
Cooperação e de Parcerias entre cidades membros 
da Mercocidades, para a elaboração e execução de 
projetos integrados, objetivando a promoção das 
cidades e o desenvolvimento local e regional, com 
seu foco nos produtos turísticos locais e regionais.
Defendemos uma política de parcerias entre as 
cidades membros da Rede Mercocidades e também 
as parcerias público-privadas para a implementação 
de ações que nos possibilitem elaborar e executar 
projetos integrados entre as cidades da Rede. 
Essas ações precisam ser apoiadas pelos países do 
Mercosul, levando-se em consideração que dentro 
do contexto histórico político e econômico mundial, 
necessitamos buscar o equilíbrio entre o global e o 
local, haja vista que ambos estão condicionados por 
diferentes dimensões da realidade social e devem 
ser tratados como complementares: o primeiro 
como ferramenta para a visibilidade, a percepção e 
a valorização do segundo.

O desenvolvimento do turismo impõe muitos 
desaf ios, os quais estão sendo enfrentados no 
âmbito das cidades e em nossos países. Pela 
UTT temos como desaf io o estabelecimento da 
interlocução dos governos locais, com os governos 
estaduais e depar tamentais, e com os governos 
nacionais para for talecer o turismo sul-americano, 
especialmente com os países do Mercosul com o 
intuito de implementar e melhorar os roteiros 
regionais integrados; investir na infraestrutura básica 
e solucionar os gargalos dos meios de transpor tes, 
visando, especialmente, aperfeiçoar o turismo 
de fronteiras; ar ticular parcerias com a iniciativa 
privada para a consolidação de novos produtos 
turísticos e abrir um canal de comunicação com 
a academia, para a implementação de pesquisas 
e estudos que possam basear futuras ações de 
políticas públicas e de gestão.
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A Integração Regional, 
uma perspectiva de direitos
Diretoria de Direitos Humanos do Município de Morón

Coordenação: Intendência de Morón

RESuMo

A Rede Mercocidades se constituiu na voz das cidades do Mercosul, que 
consolidaram um caminho na busca do desenvolvimento das comunidades em 
aspectos econômicos, sociais e políticos, nos quais os governos locais desenham 
uma rede para a gestão de vínculos regionais. Na atualidade, conver tida na 
principal rede de municípios do Mercosul, observa-se como um espaço plural e 
democrático que promove o for talecimento de vínculos e trabalho em rede, a 
integração regional, a cidadania regional e a busca de identidades do Mercosul. 
Neste âmbito, busca-se o trabalho intra e inter Rede no processo de integração 
regional, e se indica como as equipes de trabalho incidem neste objetivo, como 
por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos, coordenada pelo Município 
de Morón.

nóS, o Sul

Há 16 anos surgia a Rede Mercocidades com o compromisso e objetivo 
fundamental de for talecer a integração regional na América do Sul como uma 
alternativa frente a um modelo de Estado característico dos anos da década 
de 90 que gerou pobreza, desmobilização social e retrocesso nas políticas 
públicas, em par ticular nas políticas sociais. 

Frente a este contexto e com a atual conjuntura histórica e política nos países 
do sul, a Rede se ergue como a principal rede de municípios do Mercosul, com 
mais de 230 cidades membro e uma estrutura que se organiza em 14 Unidades 
Temáticas (UTs), além de Grupos de Trabalho e Comissões, constituídas com 
uma vontade transformadora, por par te das cidades membros, convencidas de 
não serem espectadoras no processo de integração do bloco regional.

A Rede reproduz a voz das cidades do Mercosul, indicando a responsabilidade 
dos governos locais no desenho de uma estrutura e na gestão de vínculos 
regionais frente à complexidade de um mundo globalizado.

Um espaço plural e democrático expressado na diversidade de posições políticas 
e ideológicas, que ao mesmo tempo estimula o desenvolvimento solidário e a 
construção de um “nós” regional. O sonho de consolidar a Pátria Grande e 
os ideais de mulheres e homens que lutaram pela dignidade dos povos e pela 
integração em uma confederação de nações irmãs, hoje, é possível quando se 
sente e forja um destino comum, um destino de justiça, memória, equidade, 
respeito, paz, liberdade e trabalho para todos e todas.

As cidades que se encontram no Cone Sul contribuem para a determinação do 
desenvolvimento e defesa de políticas de Estado com perspectiva em direitos, 
que impõe uma visão de abordagens integrais, para integrar as intervenções 



33

Diálogo n0 27 • 2011

Fo
to

: D
ire

cc
ió

n 
de

 P
re

ns
a 

de
l M

un
ici

pi
o 

de
 M

or
ón

Corredor Gaona Paseo Cesar Albistur Villegas
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territoriais e a coordenação de áreas de governo, 
propiciando o planejamento de políticas públicas 
com maior equidade. 

Neste contexto, o governo de Morón, com 12 
anos de gestão iniciados pelo então intendente Sr. 
Mar tín Sabbatella e continuado pelo Sr. Intendente 
Bel. Lucas Ghi, marcou o rumo de compromisso e 
decisão política de instalar, na agenda pública, os 
Direitos Humanos (DH) como política de Estado.
Assim, se tomaram como responsabilidades 
executivas, a coordenação da Comissão de DH e de 
diversas UTs (Gênero e Município, Desenvolvimento 
Econômico Local, Planejamento Estratégico) e a 
coordenação no nível regional de um projeto da 
e para a Rede Mercocidades – Projeto E+D. É por 
estas razões que conf iamos no papel ativo de cada 
um destes lugares na construção da integração 
regional e de identidades Mercosul.

FoRTAlECER vínCuloS

As cidades têm um papel distintivo como as 
instâncias mais próximas aos cidadãos e cidadãs, 
ao mesmo tempo em que impulsionam a busca do 
regional como espaço de conf luência de políticas 
e o âmbito de apoio e legitimidade da gestão de 
políticas. 

As responsabilidades dos governos locais são 
cada vez maiores; a democracia de proximidade 
apresenta características que potencializam a 
par ticipação ativa e a transparência, na qual os 
vizinhos e vizinhas se envolvem nos desenhos de 
políticas locais e no acesso à informação pública.

“Atua localmente, impacta globalmente”.

Assim, as políticas implementadas, procurando a 
apropriação do bairro como principal cenário onde 
se desenvolve a par ticipação cidadã, promovem 
espaços de ref lexão que favorecem a expressão, 
o exercício de tolerância e respeito. Por estas 
razões, desenvolve-se o trabalho em rede, como 
opor tunidade do encontro das cidades; no qual se 
for talecem os vínculos e estratégias de gestão de 
cada governo local com a sociedade civil, com uma 
visão regional, a favor da cooperação, da troca 
de boas práticas, do irmanamento e dos projetos 
políticos comuns. 

Estas ideias se nutrem para o interior da Rede 
com a ar ticulação dos Grupos de Trabalho e a 
par ticipação ativa dos membros. Esta organização 

é comprometida com a estrutura orgânica da Rede 
para a integração da região com os elementos 
constitutivos de ref lexão, discussão, formação 
contínua e desenvolvimento de eixos comuns de 
trabalho. 

A gestão com estas características estimula a 
eleição de eixos temáticos que transcendam e/
ou atravessam a Rede. Um exemplo disso foi 
instalar os Direitos Humanos como uma temática 
prioritária que deveria ampliar seus alcances. Sob 
estes delineamentos, surgiu a proposta, a par tir 
da Secretaria Executiva e da Secretaria Técnica 
Permanente da Rede, de demarcar def inições 
para a gestão própria da Rede e ar ticulação com 
a agenda do Mercosul para 2010/11, priorizando 
a integração e o desenvolvimento produtivo, a 
cidadania regional, as cidades fronteiriças, o direito 
à mobilidade e a inclusão social.

Isto exige consolidar o trabalho interno e promover 
a ar ticulação de UTs e Comissões para a geração 
de ações conjuntas e políticas públicas com impacto 
em cada cidade. Os coordenadores das equipes 
incorporaram este mandado para complementar o 
projeto coletivo e conseguir objetivos a cur to, médio 
e longo prazo. Assim, buscou-se a valorização da 
diversidade e da cooperação como expressão da 
força de nossos povos e o impulso a novos caminhos 
e possibilidades promissoras para a busca de um 
destino compartilhado, com maior integração, 
melhor qualidade institucional e crescimento com 
equidade.

o PAPEl DA CoMISSão DE 
DIREIToS HuMAnoS noS 
DESAFIoS DA InTEGRAção

A Comissão de Direitos Humanos, coordenada 
desde o ano de 2006 pelo Município de Morón, 
delineou uma gestão que pensa nos direitos não 
só como um limite à opressão e ao autoritarismo, 
senão como um marco conceitual para orientar o 
processo de formulação, implementação e avaliação 
das políticas públicas no nível local e regional.

ConSTRução DA CIDADAnIA 
REGIonAl CoM PARTICIPAção 
CIDADã

Promulgamos que um enfoque em direitos impõe 
uma visão de abordagens integrais, onde se 
aciona sobre diferentes necessidades sociais para 
a construção de uma política pública com lógica 
territorial, favorecendo o acesso aos direitos 
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sociais e o melhoramento das condições de vida 
dos habitantes. A construção de uma perspectiva 
integral, junto a outras ações do governo que 
tendem à descentralização, a par ticipação e a 
transparência, conduzem à transformação do 
Estado.

Trasladam-se estes conceitos ao nível regional, 
provocando o aumento do impacto das ações da 
sociedade civil na tomada de decisões e na vida 
política dos governos locais e da região em relação 
às políticas públicas sobre Direitos Humanos (DH).
Em relação à gestão da Comissão, a par tir do ano 
2010 se evidenciou uma renovação e for talecimento 
com a execução do Projeto E+D - Direitos Humanos, 
Estado e Sociedade Civil: construção de cidadania. 
Isto facilitou a incorporação de novas cidades, e 
com uma fonte de f inanciamento, se asseguraram 
ações previstas, que marcaram um calendário 
complementar ao resto das equipes de trabalho 
da Rede. Observou-se como um disparador de 
atividades, quintuplicando o número das cidades 
(período 2006-2009), que compartilham este 
projeto, sendo os países destinatários Argentina, 
Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru, Uruguai e 
Venezuela.

o PRojETo E+D

O Projeto E+D, selecionado pela União Europeia, 
conta com a par ticipação da estrutura orgânica 
da Rede, com o objetivo geral de for talecer 
as capacidades dos atores locais (governos e 
sociedade civil) para a construção da cidadania 
com cultura de direitos, e promover a geração de 
espaços de par ticipação e incidência das cidades na 
agenda de Direitos Humanos do Mercosul.

Estimula-se as capacidades metodológicas, 
institucionais, técnicas e temáticas dos atores locais 
(Estados e sociedade civil) para a implementação 
de propostas com desenvolvimento sustentável; e 
acompanha projetos locais que habilitem espaços 
de par ticipação dos cidadãos e cidadãs em um 
âmbito de protagonismo e equidade. Entre outros 
aspectos, constitui-se uma base referencial em 
matéria de boas práticas na defesa dos Direitos 
Humanos.

Conta-se com a f igura do Observatório de Políticas 
Públicas de Direitos Humanos do Mercosul como 
sócio do Projeto, junto a outras organizações não-
governamentais representantes de distintos pontos 
da região. Nesta linha, e com a disposição política da 
Rede de aprofundar a vinculação com instâncias do 

Mercosul, desde o ano 2011 se incorpora o Instituto 
de Políticas de Direitos Humanos do Mercosul para 
compartilhar determinadas propostas.

Os eixos que organizam as ações são os seguintes: 

• A formação contínua, com um componente 
de interação e aprendizado compartilhado, 
fomentando o efeito multiplicador. A educação 
como uma das bases para as políticas da inclusão;
• A pesquisa (multidisciplinar) como uma ferramenta 
na gestão de políticas públicas;
• A promoção e comunicação, buscando sua 
instalação para a conexão entre os Estados que 
formam a Rede Mercocidades.

Com estas linhas de trabalho, as cidades e 
organizações sociais consolidaram, durante o 
período 2010/2011, espaços de discussão de 
temáticas como a segurança democrática/
segurança cidadã; a discriminação e violência 
institucional com par ticularidade na abordagem 
de populações de meninos, meninas, adolescentes 
e jovens; as políticas de memória –  locais de 
memórias e marcas territoriais; o trabalho inter 
redes; a emancipação, os processos genocidas e 
a sociedade civil; a educação como ferramenta 
transformadora, a cidadania regional e as memórias 
Mercosul. Desenvolveu-se, assim, uma plataforma 
de ação que pensa nas cidades integradas e na 
integração das cidades. 

19 MESES EM CIFRAS:

230 cidades membro da Rede benef iciárias;
19 cidades testemunha: mais de 23.900.000 
habitantes (Assunção, Bagé, Barquisimeto, Belo 
Horizonte, Canelones, El Alto, For taleza, Guarulhos, 
Lima, Maldonado, Montevidéu, Morón, Neuquén, 
Quilmes, Recife, Rocha, Rosário, Valparaíso, Zárate);
12 organizações da sociedade civil e Observatório 
de DH no Mercosul - sócias do Projeto;
19 entrevistas testemunha sobre Direitos Humanos;
4 Of icinas Regionais abordando as temáticas: 
Meninos, Meninas e Adolescentes; Jovens, Violência 
Institucional; Segurança; Discriminação; Cidadania 
Regional; Locais de Memórias, em Argentina, Brasil, 
Paraguai e Venezuela;
5 Of icinas Locais em Argentina, Brasil, Uruguai e 
Venezuela. Espaço de formação contínua de quase 
150 organizações da sociedade civil; mais de 250 
pessoas par ticipantes;
8 diagnósticos - Situação dos DH em Argentina, 
Brasil, Chile, Uruguai e Venezuela;
4 Projetos. Sinergia de projetos compartilhando 
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objetivos, def inições e atividades: “IN: Inovação e 
Coesão Social” e “Laboratório de Políticas Locais”, 
“Cidades Seguras para todos e todas” e “E+D”;
7 UTDs ar ticulando propostas: Gênero e Município, 
Segurança, Juventude, Cultura, Desenvolvimento 
Social, Planif icação Estratégica e Ciência e 
Tecnologia;
1 Seminário Regional sobre “Políticas de Memórias” 
(Argentina);
1 Revista anual de DH da Rede: 1º número 2010: em 
Re+D - nós o sul, cidades com direitos;
1 site Web com categorias de informação (espanhol 
e por tuguês): 149 decisões e jurisprudências em DH 
entre outras.(www.estadomasderechos.org);
2 apresentações em âmbitos do Mercosul: 
Parlamento do Mercosul: X Sessão Plenária 
Extraordinária do Parlamento do Mercosul em 
Montevidéu; IX Reunião Plenária do Foro Consultivo 
de Municípios, Estados Federados, Províncias e 
Depar tamentos do Mercosul (FCCR), que se 
realizou durante a Cúpula de Chefes e Chefas de 
Estado do Mercosul em Assunção. 
4 Redes de Trabalho em ar ticulação: Coligação 
Latino-Americana e Caribenha de Cidades 
contra o Racismo, a Discriminação e a Xenofobia; 
Instituto Multimídia DerHumALC; Rede de Cidades 
Educadora, Rede Federal de Locais de Memória do 
Arquivo Nacional da Memória (Argentina)

Em resumo, esta apresentação pretende mostrar 
algumas ações e intervenções possíveis a par tir 
do interior de uma Rede para a consolidação de 
um bloco regional, com a intenção de estreitar 
laços e vínculos a favor de políticas inclusivas e na 
promoção de identidades no Mercosul.
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A UTDEL e a inserção das micro, 
pequenas e médias empresas no 
comércio regional.
Tiago Muzilli 11

Coordenação: Prefeitura de Guarulhos

RESuMo

O compromisso da Rede Mercocidades em oferecer uma visão estratégica 
alternativa para o projeto de integração regional – através da cooperação 
entre governos locais, descentralizada – tem possibilitado a inclusão de novos 
atores à dinâmica da integração através de políticas públicas coordenadas.
A Unidade Temática de Desenvolvimento Econômico Local (UTDEL) da 
Rede Mercocidades, em consideração aos eixos de trabalho def inidos como 
prioritários pela Secretaria Executiva, facilita a ar ticulação entre governos 
locais com o objetivo de estimular a inserção das micro, pequenas e médias 
empresas no comércio internacional, visando assim à formação de cadeias 
produtivas regionais integradas.

A Unidade Temática de Desenvolvimento Econômico Local da Rede 
Mercocidades, em consideração à questão da Integração Produtiva - def inida 
pela Secretaria Executiva como um dos eixos prioritários de trabalho, tem 
fomentado a internacionalização de micro, pequenas e médias empresas 
locais, apostando na formação de modelos de complementação econômica 
e integração produtiva que possam ser reaplicados a outras localidades da 
região. 

A retomada das elevadas taxas de crescimento econômico nos países do 
Mercosul indica que o número de micro e pequenas empresas instaladas na 
região tende a se multiplicar nos próximos anos. Estas empresas, que têm 
impulsionado e orientado a nova economia global, serão fundamentais, não 
apenas para o processo de desenvolvimento econômico e social da região, 
como também para o êxito do processo de integração do Cone Sul. 

As micro e pequenas empresas correspondem à base da nova economia de 
mercado e são peças-chave na distribuição de renda, geração de empregos e 
desenvolvimento local.

Chegando a representar mais de 80% ou 90% das empresas instaladas em alguns 
países da região12, os mais de 50 milhões de micro e pequenos empresários são 
responsáveis por empregar mais de 150 milhões de pessoas. Contudo, ainda 
existe o desaf io de inserir estas empresas no comércio internacional. Apesar 
do volume de expor tação de micro e pequenos empresários chegar a mais de 
50% em muitos países extracontinentais, no Brasil, por exemplo, pouco supera 
os 3% do volume total expor tado.
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11  Tiago Muzilli é assessor para Redes de Cidades da Prefeitura Municipal de Guarulhos. Bacharel em Relações Internacionais pela Fundação 
Armando Alvares Penteado – FAAP, São Paulo/Brasil e Mestre em Integração e Cooperação Internacional pela Universidad Nacional de 
Rosario – UNR, Rosario/Argentina.
12  No caso brasileiro, as micro e pequenas empresas chegam a representar mais de 99% do total de empresas instaladas no país.
13  Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Secretaria de Comércio Exterior. Depar tamento de Planejamento  
e Desenvolvimento do Comércio Exterior – DEPLA. Expor tação Brasileira por Por te de Empresa 2007
14  Disponível em: http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=655&site=1 
15  COMUM/FCCR ATA nº01/11 – Seminário-Of icina: A institucionalidade dos Governos Locais no processo de integração regional: repensando 
estratégias para a integração produtiva. Disponível em: http://www4.planalto.gov.br/saf-fccr/fccr-mercosul/brasil-franca/seminario-of icina-
institucionalidade-dos-governos-locais/ata-f inal 

Viaduto da Cidade de Guarulhos

unidade Temática de Desenvolvimento Econômico local
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“O principal destino das expor tações das MPEs é a 
Associação Latino Americana de Integração – ALADI. Em 
2007, 29,0% (US$ 868,2 milhões) das expor tações deste 
por te de empresas se dirigiram aos países do bloco, com 
destaque para as vendas de máquinas e equipamentos, 
instrumentos e aparelhos eletroeletrônicos, plástico e 
obras, calçados, par tes e peças de veículos, obras de 
ferro/aço, móveis, frutas, madeira e obras e produtos 
cerâmicos. Destes, US$ 477,9 milhões, correspondendo a 
55% das vendas para a ALADI, teve os países do Mercosul 
como destino.”13 

O debate sobre o processo de integração do Mercosul 
parece ter encontrado relativo consenso com relação 
à necessidade de oferecer incentivos estratégicos que 
permitam o ingresso dessas empresas no comércio 
regional. No entanto, é fundamental que os incentivos 
sejam realizados através de políticas macroeconômicas 
coordenadas, e que possam conduzir o processo 
de maneira equilibrada, corrigindo desigualdades e 
consolidando o modelo de integração econômica 
proposto pelos governos nacionais. 

Intensif icar a par ticipação dessas empresas no comércio 
intrabloco será fundamental para o êxito do processo 
de integração regional, já que além de quantif icar 
e descentralizar os laços de cooperação, tende a 
qualif icar substancialmente as relações entre os atores. 
Provavelmente mostrará ser o caminho mais adequado 
para a extensão de valores coletivos e a construção de 
uma cidadania regional.

A atratividade do mercado regional tem sido construída 
aos poucos. Para estes empresários que pretendem 
se inserir no comércio internacional, cer tamente é o 
mercado que mais oferece ferramentas e incentivos. Com 
custos relativamente baixos em termos de logística, é a 
experiência mais acer tada para os que ainda procuram 
aprendizagem e aprimoramento técnico.

O arcabouço institucional do Mercosul orienta esta lógica 
de integração, estabelecendo padrões e regulamentando 
o mercado regional e os setores industriais, com o desaf io 
de ordenar o crescimento e propiciar um desenvolvimento 
econômico sustentável.

A regulamentação e apoio dado pelo Mercosul aos 
micro e pequenos empresários vem desde o Tratado 
de Assunção, quando foram estabelecidas as bases das 
‘políticas de apoio às micro, pequenas e médias empresas 
do MERCOSUL’. Hoje, novas opor tunidades estão aber tas 
com a criação do ‘Fundo MERCOSUL de Garantias para 
Micro, Pequenas e Médias Empresas – Decisão CMC nº 
41/08’. É destinado a garantir, direta ou indiretamente, 
operações de crédito contratadas por micro, pequenas 
e médias empresas que par ticipem de atividades de 

integração produtiva no Mercosul. O apor te total inicial 
dos Estados Par tes ao Fundo Mercosul de garantias será 
de U$100.000.000, integrados de acordo às seguintes 
porcentagens: Argentina 27%, Brasil 70%, Paraguai 1% 
e Uruguai 2%. Igual que ao FOCEM, o Fundo permite 
que os benefícios sejam obtidos de modo inversamente 
proporcional ao dos apor tes realizados.

É nesse contexto que os governos locais assumem a 
missão de fazer dos âmbitos locais e/ou regionais espaços 
de geração de vantagens competitivas para estas 
micro e pequenas empresas, visando, por exemplo, a 
formação de aglomerações ou arranjos produtivos locais, 
incubadoras de empreendimentos, iniciativas de fomento 
ao cooperativismo e à economia social. Governos locais 
podem ainda oferecer supor te no que diz respeito à 
regulamentação dos aspectos burocráticos, tributários, 
trabalhistas, creditício e até mesmo de capacitação em 
gestão empresarial.

É evidente a impor tância da par ticipação dos governos 
locais no processo de inserção internacional das micro, 
pequenas e médias empresas, bem como em garantir 
a sustentabilidade do projeto de integração regional. 
A ar ticulação entre governos municipais e regionais, 
somada às parcerias público-privadas locais, tem facilitado 
o ingresso desses atores econômicos na nova economia 
global e os auxiliado a conhecer as opor tunidades de 
mercado.

No entanto, também é necessário reconhecer que os 
avanços no processo de inclusão dos governos locais 
nas instâncias decisórias do bloco tem sido lenta, apesar 
de progressiva. O canal de par ticipação dos governos 
locais junto ao bloco se restringe ao Comitê de Municípios 
– COMUN e Foro de Municípios, Estados Federados e 

A par tir de 2006 surgió la iniciativa de “avanzar 
hacia la integración productiva regional con 
desarrollo social y con énfasis en la promoción 
de emprendimientos productivos regionales que 
incluyan redes integradas, especialmente por 
PyMES y Cooperativas”. 

Mediante la Decisión CMC nº12/08 se aprobó 
el “Programa de Integración Productiva del 
MERCOSUR”, cuyo objetivo central es el 
for talecimiento de la complementariedad 
productiva de empresas del MERCOSUR y, 
especialmente, la integración en las cadenas 
productivas de PyMES y de las empresas de 
los países de menor tamaño relativo, a f in de 
profundizar el proceso de integración del bloque, 
consolidando el incremento de la competitividad 
de los sectores productivos de los Estados Par tes 
y otorgando herramientas adicionales que 
mejoren su inserción externa.14
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Províncias do Mercosul – FCCR. Visando aproximar a 
Rede Mercocidades à discussão da integração produtiva 
no Mercosul, foi realizado em Tandil, Argentina, o 
primeiro encontro para ações coordenadas entre o FCCR 
/ COMUN / Mercocidades e GIP. Na ocasião, os Grupos 
de Trabalho “PyMEs – Inovação e Competitividade” e 
“Economia Solidária e Cooperativismo” registraram suas 
recomendações.15 
 
Nesse sentido, a Secretaria Executiva da Rede 
Mercocidades tem atuado em consonância com as 
diretrizes traçadas pelo bloco do Mercosul, def inindo 
temáticas prioritárias no plano de for talecimento da 
integração regional. 
 
A Unidade Temática de Desenvolvimento Econômico 
Local, de ampla transversalidade e com uma agenda 
consensual, resultado da convergência de interesses 
em políticas públicas para o desenvolvimento local, tem 
conduzido atividades de fomento à inserção das micro e 
pequenas empresas no comércio internacional.
 
Entre as principais atividades desenvolvidas está o 
estreitamento da comunicação entre os membros da 
Rede, permitindo aos par ticipantes da UT conhecer 
eventos de desenvolvimento econômico local que são 
realizados em outras localidades – através do boletim 
eletrônico mensal, e a desvendar os potenciais parceiros 
e setores da região – através de informes com os perf is 
econômicos dos municípios. Por vezes, a gestão da 
informação tem sido o grande desaf io na ar ticulação entre 
os atores, mas também grande aliada na identif icação de 
possibilidades de negócios - especialmente no caso dos 
produtos manufaturados.
 
Apesar dos numerosos entraves setoriais, o fomento 
de reuniões presenciais, sejam seminários ou rodadas 
de negócios, também demonstram ser um mecanismo 
importante para que empresários entendam os f luxos 
de comércio. As experiências exitosas se acumulam 
em planos pilotos de complementação econômica 
que nos permitem superar os obstáculos comerciais, e 
consequentemente consolidar casos bem sucedidos de 
integração produtiva na região.
 
Através da transferência de conhecimento e tecnologias, 
a cooperação internacional possibilita a reaplicação de 
casos de sucesso de políticas de desenvolvimento local. 
Porém, vale a ref lexão de que apesar da contribuição da 
cooperação entre governos locais para a promoção do 
desenvolvimento, este se dará exclusivamente a par tir da 
mobilização e par ticipação dos atores locais.
 
Para usufruir dos benefícios da cooperação multilateral 
regional, os governos locais necessitam assumir o projeto 
de integração como política de governo. A Unidade 
Temática de Desenvolvimento Econômico Local procura 

sintonizar as opor tunidades de cooperação junto aos 
governos locais. No entanto, surge como desaf ios à 
UTDEL a própria complexidade do ambicioso projeto 
de integração econômica da região – que, por vezes, 
transformam os esforços em experiências frustradas, e 
a imensa transversalidade do tema “desenvolvimento 
econômico local”, que se relaciona - direta ou 
indiretamente - com todas as demais Unidades Temáticas. 
Essa transversalidade, que inicialmente se apresenta como 
uma for taleza, acaba se transformando em um desaf io à 
gestão centralizada. Assim se dispersam as informações, 
se somam as dif iculdades de iniciativas integradas, e 
consequentemente se diluem os resultados.

É notório que ainda há muito a ser feito para a integração 
econômica regional e numerosas são as barreiras 
comerciais. Além de incrementar o comércio internacional 
intrabloco e encontrar modelos de integração produtiva, 
os governos locais ainda têm a árdua missão de ampliar 
a par ticipação de produtos de maior valor agregado no 
comércio regional (isto é, com inovação, competitividade 
e produtividade), sem deixar à margem do processo o 
comércio de serviços e os atores da economia social.
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A globalização e os processos de integração regional são comumente apontados 
como os principais fatores globais propulsores da atuação internacional dos 
governos locaisiii. Embora se tenha registros de movimentos protagonizados 
pelos governos locais em direção ao exterior desde o início do século XXiv, 
foi nas últimas três décadas que este fenômeno ganhou contornos mais 
visíveis muito em razão da conjuntura internacional que permitiu uma maior 
ar ticulação entre o local e o global e da consistência das ações empreendidas 
em termos da cooperação descentralizadav.
 
No que concerne aos processos de integração regional, estes podem ser vistos 
como mais uma das faces da progressiva interdependência construída no 
sistema internacional ao mesmo tempo em que são importantes instrumentos 
para o fomento das relações internacionais descentralizadasvi. A explicação para 
isso passa pelo entendimento do que se entende por spillover (derramamento) 
políticovii. Esta construção teórica pretende abordar o fenômeno pelo qual o 
processo de integração levado a cabo pelos Estados com seus homólogos 
é repetido pelos governos não-centrais dentro de suas atribuições e de 
seu potencial de alcance. Este tipo de ação costuma trazer benefícios que 
contribuem, em alguma medida, para gerar respostas mais ef icazes aos 
desaf ios locaisviii como a captação de recursos internacionais, a atração de 
investimentos, o intercâmbio de conhecimento e de boas práticas em políticas 
públicas e a maior visibilidade internacionalix.
 
Além disso, o discurso sobre a tendência à democratização dos processos de 
integração regional é diretamente enrobustecido com a tentativa de inclusão 
dos entes subnacionais, pois corrobora com as proposições que defendem 
uma representação mais autêntica da cidadania no interior de modelos de 
integração, tais como a União Europeia  e o Mercosulxi.
 
As ações que visam promover os governos locais enquanto agentes da 
integração regional e atores das relações internacionais vêm se multiplicando 
e, ainda que as formas de atuação tenham se diversif icado graças aos 
múltiplos canais de comunicação e interaçãoxii que def inem a interdependência 
da conjuntura internacional contemporânea, cada vez mais existe uma visão 
concer tada e positiva sobre a par ticipação dos governos locais nos projetos de 
integração regional via constituição de redes.
 
As redes reaparecem na contemporaneidade como uma espécie de construto 
social capaz de (re) “configurar pontos de poder, erguer e gerar ações sociais, 
políticas e econômicas dentro de um determinado local, com especif icações 
diferentes e particulares, mas que afetam as ações e os comportamentos globais”xiii.
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A Rede Mercocidades é uma construção que permite 
concatenar de forma empírica, tanto a perspectiva 
das redes como modelo de atuação internacional dos 
governos locais, quanto a perspectiva que os trata como 
dínamos da integração regional. A Rede foi criada em 1995, 
e hoje, com quase 16 anos completos reúne os principais 
municípios do Mercosul e possui papel fundamental no 
que se refere aos questionamentos sobre os rumos do 
Mercosul então conduzidos de forma excludente pelos 
governos nacionais e orientados predominantemente 
aos aspectos e interesses comerciais.xvi

 
Contudo, nem mesmo na Europa, onde a noção de 
redes e as forças promotoras da inclusão dos governos 
locais como par te do processo de integração regional 
f loresceram mais cedo e, atualmente, possuem um 
caráter institucional mais qualif icado, as redes de 
cidades estão livres de obstáculos, sendo alguns deles 
ainda considerados originários, ou seja, obstáculos que 
perduram deste sua constituição.

No caso da Rede Mercocidades, um dos desaf ios 
originários e que reúne outros em seu entorno perpassa 
os desaf ios referentes à comunicação entre suas cidades 
membro. Considerando que a organização em rede 
demonstra uma nova forma de integração em que 
as sociedades conectadas em âmbito global e num 
espaço de f luxo contínuo trocam informações quase 
que instantaneamentexv, os processos comunicativos 
se tornam fundamentais e qualquer disfunção ou 
limitação que possa incidir sobre eles pode comprometer 
seriamente o êxito de toda a organização.
 
Um dos pontos-chave para a superação dos desaf ios da 
comunicação dentro do Mercosul e, consequentemente, 
dentro da Rede Mercocidades diz respeito à relativização 
das barreiras linguísticas, pois a linguagem “é o meio pelo 
qual as relações se expressam e é indiscutível o papel que 
ela desempenha na compreensão mútua, na promoção 
de relações políticas e comerciais, e, no desenvolvimento 
de recursos humanos”xvi. 
 
No caso do Mercosul, cujas línguas of iciais são o 
por tuguês e o espanhol, dois idiomas que per tencem ao 
mesmo grupo linguístico – o romântico ou neolatino – 
a integração regional permitiu uma aproximação entre 
lusófonos e hispanófonos sem precedentesxvii, mas ao que 
parece em termos práticos da integração tal grau de 
aproximação ainda não é o ideal. 
 
A integração contribuiu para o declínio do prestígio que o 
francês e, posteriormente, o inglês gozava junto às elites 
nacionais durante boa par te do século XX no Cone Sulxviii. 
Sem negligenciar o poder de atração ainda exercido pelo 
inglês, nota-se um crescente interesse pelo por tuguês por 

par te dos países hispanófonos no Mercosul, sobretudo 
devido ao acelerado desenvolvimento econômico do 
Brasil e, no caso brasileiro, é perceptível uma tendência a 
favor do reconhecimento de um peso maior do espanhol 
como segundo idiomaxix, o que pode ser comprovado, 
por exemplo, pelos números apresentados pelo Instituto 
Cervantes, em 2009, que estimavam 5 milhões de 
estudantes da língua espanhola no Brasilxx.
 
Essas constatações derivam do destaque dado ao 
por tuguês e ao espanhol como idiomas de ensino intra-
bloco enquanto línguas of iciais, pois uma das ações que 
chamam a atenção nesse sentido, foi a assinatura do 
protocolo de intenções assinado entre os países-membro 
em dezembro de 1991 em cujo ar tigo 4 f ica declarado o 
interesse em difundir a aprendizagem dos idiomas of iciais 
através dos sistemas educacionais. Em função disso, 
o plano trienal elaborado para o setor educativo no 
Mercosul em 1992 estabeleceu programas com o objetivo 
de promover a melhoria da comunicação entre os países 
membros através da aquisição das línguas of icias do 
Mercosul nos sistemas educacionais.
 
A par tir de 1997, com a instituição do Grupo de Trabalho 
sobre Políticas Linguísticas (GTPL) durante a reunião de 
ministros de educação dos países signatários, é possível 
perceber sinais de tentativas de concretude no que se 
refere às intenções celebradas entre os países. Este Grupo 
de Trabalho se reuniu quatro vezes entre 1997 e 2002, mas 
não logrou avanços signif icativos na implementação das 
propostas delineadas, sendo a criação de uma comissão 
ad hoc dentro do setor educativo para acreditação de 
professores a sua contribuição mais relevante. Essa nova 
comissão busca viabilizar a questão do intercâmbio de 
professores a f im combater a escassez de professores de 
espanhol no Brasil e de por tuguês na Argentina, Uruguai 
e Paraguai, para que seja possível a inclusão do espanhol 
no sistema educativo brasileiro e do por tuguês nos 
sistemas dos demais países do Mercosul.
 
No entanto, ainda que projetos de promoção linguística 
compartilhados entre países se apresentem como os 
melhores exemplos do trabalho levado a cabo pela 
comissão de acreditação e dos ref lexos dos esforços 
levados a cabo pelo GTPL, o que vem chamando a 
atenção são as ações que acontecem em detrimento de 
acordos bilaterais ou de promulgações de leis nacionais.
 
Em termos de avanços constitucionais, é possível 
mencionar a Lei Federal Brasileira número 11.161, sancionada 
em agosto de 2005, que estabelece a obrigatoriedade 
da ofer ta, por par te das escolas de Ensino Médio de 
todo o Brasil, o ensino língua espanhola em seu horário 
letivo regular e de caráter optativo para os alunos deste 
módulo e o ensino facultado da língua espanhola para os 
currículos plenos do Ensino Fundamental a par tir da 5a 
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série e a Lei Argentina 26.468, promulgada em janeiro de 
2009 que estabelece que todas as escolas de Ensino Médio 
do sistema educacional nacional argentino devem incluir, 
de forma obrigatória, uma proposta curricular para o 
ensino do idioma por tuguês como língua estrangeira de 
caráter optativo para os estudantes. 
 
No Paraguai, alguns projetos já são operacionalizados 
por meio da cooperação entre os governos nacionais 
brasileiro e paraguaio por meio da Organização dos 
Estados Ibero-americanos (OEI) e da Cooperação Andina 
de Fomento (CAF) que estimulam a expansão das escolas 
de fronteira19. Além disso, o Ministério das Relações 
Exteriores brasileiro em parceria com a Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do 
Ministério da Educação (CAPES) mantêm três Leitoradosxxi  
no Paraguai junto à Universidade Católica de Assunção, 
à Universidade Nacional de Assunção e à Universidade 
Nacional de Concepción. No Uruguai encontra-se em 
processo de implementação a obrigatoriedade da ofer ta 
de ensino da língua por tuguesa nos três últimos anos do 
ensino fundamental e para o ensino médio, mas algumas 
escolas públicas e privadas já lecionam o idioma por 
meio de centros de línguas estrangeiras mantidos com 
recursos públicosxxii. 
 
Na Venezuela, já é concreta a possibilidade de inclusão do 
por tuguês como idioma of icial. Para além do Mercosul, 
no Chile, Bolívia e Colômbia prevalece o ensino e o 
incentivo do por tuguês em regiões fronteiriças, em alguns 
centros culturais brasileiros ou mediante a assinatura 
de memorandos de cooperação junto ao governo do 
Brasilxxiii.
 
No entanto, os recursos constitucionais são recentes 
e muito do que está neles disposto ainda não foi 
implementado ou está em vias de implementação. Do 
mesmo modo, os projetos conduzidos por meio de 
arranjos bilaterais não parecem ser suf icientes para 
eliminar as barreiras linguísticas intra-bloco e seus 
resultados ainda não se demonstram satisfatórios para 
as interações entre os diversos municípios, províncias e 
regiões da Rede Mercocidades. 
 
Considerando a contribuição que já fazem às outras 
searas do processo de integração ao ampliar seus meios 
de atuação e vencer o dilema da escassez de recursos, 
parece ser possível que os governos locais da Rede 
Mercocidades iniciem uma discussão mais consolidada 
sobre os ref lexos dos contrastes linguísticos para as 
atividades da Rede, almejando favorecer a comunicação 
entre os seus membros de modo a acelerar os processos 
de integração nos macro e micro níveis e benef iciando 
diretamente seus cidadãos em termos de ampliação 
da dimensão dos intercâmbios culturais, científ icos, 
tecnológicos, comerciais e de conhecimento.

Como primeiro passo para que este resultado seja 
alcançado, a criação de um Grupo de Trabalho sobre 
Políticas Linguísticas (GTPL) vinculado à Unidade Temática 
de Cultura é uma hipótese considerável. Este Grupo de 
Trabalho teria o objetivo de formular propostas e abrir 
espaço para uma discussão ampliada sobre a temática. 
Esta discussão não deveria par tir do ponto de como as 
ações dos governos centrais em termos de promoção 
do intercâmbio idiomático benef iciaria os cidadãos 
e os processos de internacionalização dos governos 
subnacionais, mas sim como estes últimos poderiam 
corroborar para este processo com vistas a incrementar 
os processos de democratização da integração no 
Mercosul, a maior inclusão dos governos locais enquanto 
um estímulo à descentralização do bloco e o aumento do 
livre f luxo de informação transfronteiriço. 
 
A instituição de um GTPL no âmbito da Rede Mercocidades 
reuniria um número maior de condições para o êxito no 
que concerne às relações interestatais, pois os governos 
locais estão mais próximos dos cidadãos e conseguem 
mais facilmente mapear de forma minimalista as variantes 
e os desaf ios a serem superados bem como possuem 
condições mais favoráveis para congregar os diversos 
setores da sociedade, mediante parcerias com entidades 
privadas e do terceiro setor que podem encur tar o 
caminho da promoção de um entendimento prático e 
efetivo para o processo de integração regional.
 
Os governos locais enquanto agentes da integração 
regional em razão de sua atuação internacional via 
Rede Mercocidades podem exercer papel impor tante 
para consecução de ações que visem à relativização das 
barreiras idiomáticas no Mercosul. A instituição do GTPL 
no âmbito da Unidade Temática de Cultura, a par tir de 
um plano de trabalho bem def inido e dotado de recursos 
necessários para mapear os desaf ios linguísticos no nível 
local, poderá indicar propostas e meios para implantação 
de políticas públicas para a promoção do ensino do 
espanhol nas cidades brasileiras e o ensino do por tuguês 
nas províncias e cidades hispanófonas de forma a contribuir 
para a democratização, descentralização e o incremento 
do f luxo de informação intra-bloco e intra-rede.
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xxii SAVEDRA, Mônica Maria Guimarães. O por tuguês no 
MERCOSUL. Cadernos de Letras da UFF – Dossiê: Difusão 
da língua por tuguesa, nº 39, p. 175-184, 2009.
xxiii SAVEDRA, Mônica Maria Guimarães. O por tuguês no 
MERCOSUL. Cadernos de Letras da UFF – Dossiê: Difusão 
da língua por tuguesa, nº 39, p. 175-184, 2009.
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