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Este artigo tem por objetivo apresentar algumas considerações acerca da influência da cultura 
na integração do Mercosul (Mercado Comum do Sul) a partir de um estudo dos aspectos 
comuns e dos aspectos distintos entre seus países membros, em meio à importância de se 
reforçar as igualdades e diminuir as diferenças entre os mesmos. 

Atualmente é comum que países com interesses comuns, e, normalmente próximos 
regionalmente, formem alianças ou ainda blocos de integração econômica, assim como é o 
caso do Mercosul. Paralelamente, outras áreas de entendimento (que não a econômica) vão 
sendo incorporadas ao bloco, dentre elas a cultura.  

No próprio Tratado de Assunção pode-se verificar a vontade política dos países membros em 
estabelecer bases para uma união cada vez mais estreita entre seus povos, como meio, 
inclusive, de se atingir os objetivos descritos no referido tratado.  

A cultura é entendida como o conjunto de valores de determinado povo, sendo compreendidas 
neste conjunto, características como: passado histórico, língua, religião, hábitos e costumes, 
composição da população, educação, música, gastronomia, entre outras. E, a partir deste 
conjunto de valores é que uma identidade cultural é formada. Quando se fala na criação de 
uma identidade comum a um bloco, como no caso do Mercosul, é necessário reforçar as 
igualdades e diminuir as diferenças entre as identidades nacionais preexistentes. Para tanto, 
os valores alheios devem ser respeitados e os aspectos comuns devem ser otimizados.  

Voltando a atenção para o passado histórico dos países membros do Mercosul, podem ser 
observadas algumas semelhanças.  

A partir de 1500 – época em que seus territórios começaram a ser explorados – até princípios 
do século XIX – quando suas colônias tornaram-se independentes , eles sofreram com severas 
restrições impostas por suas respectivas metrópoles européias, e, mesmo quando se tornaram 
independentes as comemorações vieram acompanhadas de dificuldades: instabilidade 
econômica e crises políticas internas, ocasionadas pelos gastos deixados pelas coroas 
espanholas e pela coroa portuguesa.  

O processo de industrialização iniciou-se com bastante atraso e só a partir de meados do 
século XX puderam contar com a entrada de capital estrangeiro. 

No que diz respeito às línguas faladas no bloco, são identificadas como oficiais o espanhol, o 
português e o guarani. Do total de cinco países (considerando aqui a Venezuela, em processo 
de adesão ao bloco) quatro tem como língua oficial o espanhol.  

Para reduzir esta diferença, o governo brasileiro tem projeto de tornar obrigatório na grade de 
ensino brasileira o ensino do espanhol, sendo o idioma atualmente já ensinado por instituições 
privadas. Na Argentina, o ensino do português já foi incorporado nas grades de algumas 
instituições de ensino. Tanto no Brasil quanto na Argentina também são exibidos na televisão 
programas que estimulam o ensino dos dois idiomas. 

Passando para a religião, nota-se que a maioria da população de cada país membro é católica. 
Logo, na criação de uma identidade comum ao bloco não haveria conflito de ordem religiosa. 

Os hábitos e costumes do povo “mercosulino” também são semelhantes: ir a praia, fazer 
desfiles de carnaval, sair para dançar, se reunir com amigos em barzinhos, ir ao teatro, ir ao 
cinema, ir a espetáculos esportivos, tomar chimarrão, entre outros. A saudação também é 
muito parecida: mulheres são saudadas com um beijo no rosto enquanto os homens são 



saudados com um aperto de mão. Dependendo do grau de afetividade, um homem pode 
também saudar outro com um beijo no rosto. 

Pensando na composição da população, nota-se que a principal herança étnica foi deixada 
pelos descendentes de portugueses, espanhóis, negros africanos e índios. 

No que diz respeito à educação, nota-se uma grande oscilação. Enquanto na Uruguai o índice 
de analfabetismo é de apenas 2,4% e o ensino cobre o número total de demandantes no país 
(inclusive no ensino superior), no Paraguai o índice de analfabetismo é de 6,7% e o ensino não 
cobre toda a população do país. Para diminuir esta diferença, o Senado brasileiro propôs um 
projeto em setembro de 2007 para a criação de um fundo especial do bloco, destinado a 
financiar a educação fundamental. Também está sendo estudado projeto da criação de uma 
Universidade do Mercosul, com pelo menos um campus em cada país membro. 

Voltando a atenção para a música, pode-se observar que cada país tem sua particularidade 
(como a MPB mo Brasil), mas, também podem ser observadas algumas semelhanças, como 
por exemplo: o tango, a guarânia e músicas internacionais, bem como as próprias versões dos 
membros sobre estas últimas. 

Passando para a gastronomia, podem ser observados ingredientes comuns provenientes da 
agricultura da região: milho, pimentão, mandioca, pimenta, alho, cereais, entre outros. 
Também existem pratos e bebidas em comum: chipas, empanadas, pizzas, doce de leite, 
alfajor, doce de mel de cana com queijo, goiabada, churrasco, chimarrão e vinhos. 

Diante do que foi exposto, pode-se notar que, com a assinatura do Tratado de Assunção, os 
países membros da Mercosul não tinham objetivos meramente mercantilistas. Eles almejavam 
também acelerar o processo de desenvolvimento econômico com justiça social, sobretudo 
melhorar as condições de vida de seus habitantes.  

Não se trata então de integrar apenas países, mas de integrar povos também. Nesse contexto, 
não haveria integração caso os países membros não estivessem dispostos ao menos a 
compartilhar suas culturas.  

A cultura, bem como a criação de uma identidade comum, constituem elemento estratégico na 
formulação de políticas de desenvolvimento regional e contribuem, dessa forma, para o 
aprofundamento da integração. É como se a cultura constituísse matéria-prima para a 
aceleração de processos de integração regional.  

Quando as pessoas de um país percebem que tem seus valores respeitados, as razões para as 
barreiras físicas desaparecem. Diante de uma identidade comum já criada, os conflitos 
passarão cada vez mais longe do bloco e a integração será mais profunda e mais acentuada. 
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