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RESUMO

O Observatório  da  Integração  Democrática  (OID)  pretende  monitorar  a  integração  latino-americana, 
especialmente  o  Mercado  Comum do  Sul(Mercosul),  a  partir  de  um  viés  específico:  a  atuação  da 
cidadania nesse processo, através de seus representantes em diversos níveis ou de sua participação direta.  
Para isso, desde 2011 estamos monitorando à distância ou por meio de observação participativa algumas 
experiências de participação social, em três níveis: instituições do Mercosul; iniciativas no âmbito das  
relações exteriores e políticas de fronteira do Estado brasileiro;  e mais especificamente na região da  
Tríplice Fronteira. O projeto tem dois pontos de partida. O primeiro é a ideia de que a integração só vai 
funcionar, ser efetiva se for humana, envolver os povos. E se isso ocorrer em todos os níveis, chegando  
até o local, especialmente nas regiões de fronteira, que são ao mesmo tempo locais e internacionais. Não 
adianta Foz do Iguaçu se pensar ou ser pensada sozinha. Tem que fazê-lo integrada com a região. E não  
adianta pensar em integração no nível macro, se ela não se der na base, no nível local. Assim chegamos  
ao nosso segundo ponto de partida: a vontade de entender a região da Tríplice Fronteira como um espaço 
integrado,  incluindo  ao  menos  o  Oeste  do  Paraná,  o  Leste  do  Paraguai  e  a  província  argentina  de  
Misiones. Também aqui, a integração não vai ocorrer efetivamente se ela não envolver a população e se  
ela não se interessar pelo tema. A divulgação de notícias, dados e informações pelo Observatório pode  
despertar interesses, animar algumas pessoas e agregar desejos de mais democracia e mais integração, o 
que já terá cumprido com o seu objetivo.
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