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Apresentação
O presente dossiê visa receber colaborações inéditas que versem sobre a contemporaneidade
dos fenômenos do regionalismo e da integração regional, englobando diferentes áreas de
conhecimento como Ciências Sociais, Relações Internacionais e Economia. As diferentes dinâmicas
e diferentes formatos da integração regional e do regionalismo não estão limitados a regiões ou
consensos sobre estruturas e formatos inequívocos, possibilitando ao presente dossiê uma
compreensão mais ampla quanto a diferentes dinâmicas e possibilidades analíticas que busquem
compreender esses fenômenos na contemporaneidade.
A temática se justifica na medida em que regionalismo e integração regional passaram por
diferentes momentos de desenvolvimento enquanto fenômenos, sendo que o contexto atual suscita
debates quanto a fragmentações e enfraquecimentos de arranjos ou a emergência de novos formatos
e/ou ciclos. Para essas análises, é necessário levar em conta as engenharias institucionais vigentes e
suas possíveis ou correntes mutações, assim como o engajamento de atores domésticos e regionais
relevantes nesses processos.
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