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A partir dos anos 2000, a emergência de governos declarados favoráveis a maior integração 

do continente latin-americano traz transformações que tornam necessários questionamentos 

acerca da efetividade e da continuidade das iniciativas regionais. Novos organismos regionais 

são criados, assim como novos setores de cooperação são abordados. Consequentemente, 

parte-se da hipótese de a resiliencia dos projetos regionais indicar que existem inúmeros 

setores onde políticas transnacionais de sucesso são conduzidas por atores, estatais ou não, na 

América Latina. Um diagnóstico informado e completo do estado atual do regionalismo no 

continente requer um mapeamento rigoroso desses projetos de cooperação. Assim, 

levantamentos bibliográficos e de documentos oficiais foram efetuados. A partir dos 

primeiros, foram elaborados relatórios sobre cada tema, elencando os resultados obtidos em 

termos quantitativos e qualitativos. A análise dos documentos oficiais, realizados em algumas 

instituições regionais, permitiu a elaboração de dois tipos de tabelas para cada organização: 

um por ano em que esses documentos foram elaborados, o que permite observação da 

relevância da cooperação regional ao passar dos anos; e outro a partir dos temas os quais 

foram abordados,  para que se tenha ideia de quais temas são mais relevantes para a 

cooperação regional latino-americana. As análises dos dados permitem auferir resultados 

preliminares de quais setores são preponderantes e quem são os atores principais nesses 

projetos de cooperação. Temas como saúde e segurança, entre outros, mostram-se prioritários 

nas agendas das organizações regionais e na produção bibliográfica sobre o tema, enquanto 

outros, como educação e meio ambiente, também aparecem, embora em menor grau. Os 

resultados mostram também as relações regionais se aprofundando em nível crescente , com 

maior intensidade especialmente a partir dos anos 2000. O presente estudo, portanto, indica 

resultados gerais, apontando a necessidade de estudos mais específicos, que aprofundem 

determinados setores ou políticas capazes de fomentar a construção de bens públicos 

regionais. 
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