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O presente trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa “A paradiplomacia na integração 

regional sul-americana: as relações da Rede Mercocidades com o MERCOSUL e a 

possibilidade de interação com a UNASUL”, desenvolvido junto ao Curso de Relações 

Internacionais do UniRitter. Este projeto visa a compreender em que medida a atuação da 

Rede Mercocidades tem impactos no âmbito do MERCOSUL, bem como a verificar quais as 

possibilidades de expansão de sua atuação com relação à UNASUL, em função da 

complementaridade e articulação existente entre esta e o MERCOSUL. Isso se justifica 

porque a Rede Mercocidades, rede de 286 municípios pertencentes aos Estados membros e 

associados do MERCOSUL, foi criada para proporcionar a inserção das demandas das 

cidades na agenda deste bloco regional, sendo necessário investigar se a sua atuação junto a 

este tem, efetivamente, permitido tal inserção. Além disso, tendo em vista a pretensão da 

referida Rede em promover o protagonismo das cidades em foros regionais e internacionais, e 

em face da notória conexão entre MERCOSUL e UNASUL, é preciso perquirir se há espaço 

neste último bloco para a participação dos municípios representados pela Rede e de que forma 

isto pode se dar. Diante disso, a presente pesquisa tem por finalidade responder a este objetivo 

do projeto, questionando como pode se dar o avanço da Rede Mercocidades em direção ao 

estabelecimento de relações com a UNASUL. Para tanto, está-se utilizando dos métodos de 

abordagem dialético e indutivo e dos métodos de procedimento histórico e de estudo de caso, 

mediante a consulta de fontes primárias e secundárias, para examinar as interações entre 

MERCOSUL, UNASUL e Rede Mercocidades, investigando os mútuos reflexos de suas 

atuações e como estes são percebidos no panorama geral das relações internacionais da 

América do Sul. Nesse sentido, inicialmente procurou-se apurar no que consistem cada um 

dos atores objetos da pesquisa e qual sua importância nos cenários sul-americano e 

internacional, com destaque para o papel da paradiplomacia nesses âmbitos. Em seguida, 

foram levantados quais são os efeitos e influências obtidos em âmbito geral e regional, através 

do estudo da atuação destes organismos. Como resultado parcial, tenta-se demonstrar de que 

forma pode ocorrer a interação entre a Rede Mercocidades e a UNASUL, mediante o exame 

da estrutura institucional deste bloco e dos interesses que são contemplados em sua agenda. 

Por fim, a pesquisa evoluirá no sentido de buscar construir sugestões de aperfeiçoamento para 

esta relação. 

 


