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Este trabalho pretende discutir as origens da 
dificuldade de incorporar a sociedade brasi-
leira a uma identidade comum latino-ameri-
cana através dos seguintes aspectos: investi-
ga a contribuição do processo de construção 
histórica da sociedade e do Estado brasileiro 
e os reflexos das relações com países desen-
volvidos e com países latino-americanos na 
formação desta negação; tenta identificar os 
pontos de semelhança ignorados pela socie-
dade brasileira e os aspectos culturais que 
contribuem para a manutenção deste con-
texto; reflete sobre o papel que as classes do-
minantes brasileiras exercem no fomento de 
certa discriminação em relação aos demais 
países latino-americanos.

This work analyzes the origins of the diffi-
culty of incorporating the Brazilian society 
in a Latin American common identity, throu-
gh the following two aspects: investigating 
the contribution of the process of historical 
development of Brazilian society and state, 
and the consequences of relations with deve-
loped countries and Latin American coun-
tries in the formation of this denial; trying 
to identify the ignored by Brazilian society 
points of similarity and cultural aspects 
which help to hold this context. It reflects on 
the role that Brazilian ruling classes have in 
promoting certain discrimination over other 
Latin America countries.
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1. Introdução

O século xxi marca o fortalecimento das discussões, a nível governamental, acerca da viabilidade e 
da importância dos processos de integração regional latino-americanos, a partir da consolidação do 
mercosul e criação da UNASUL, CELAC e ALBA. Estas instituições marcam, a nível político, uma aproxi-
mação entre os países da região, fato este que inevitavelmente fomenta certa discussão por parte das 
populações dos países envolvidos acerca da necessidade ou não de inserir-se nestes processos. Con-
textualizando esta informação no nível interno brasileiro, considera-se a hipótese de que a sociedade 
brasileira mantém certa resistência a incorporação do país a este processo de aproximação com as de-
mais nações latino-americanas.  O debate interno pauta-se pelo questionamento das reais vantagens 
da participação no mercosul, desconhecimento dos demais mecanismos de integração regional mas, 
principalmente, por uma negação das semelhanças sociais, políticas e culturais que o brasil possui 
com estes países, beirando à discriminação. Tal percepção é corroborada pelo resultado da pesquisa 
de opinião pública the americas and the world: public opinion and foreign policy, datada de 2015, em 
que apenas 4% dos brasileiros entrevistados definiram-se como latino-americanos (Guimarães, 2015) 
e ganha força com a afirmação de Bressan (2012) de que um aprofundamento da integração regional 
acarreta em maior mobilização da sociedade civil em tornos dos projetos, mas que não necessaria-
mente isso significa aprofundamento destes visto que de acordo com suas preferências esses atores 
podem agir de maneira favorável ou contrária a integração regional. 

Este trabalho pretende discutir as origens desta dificuldade de incorporar o Brasil a uma identi-
dade comum latino-americana, investigando a contribuição do processo de construção histórica da 
sociedade e do estado brasileiro e os reflexos das relações com países desenvolvidos e com países la-
tino-americanos na formação desta negação, tentando identificar os pontos de semelhança ignorados 
pela sociedade brasileira e os aspectos culturais que contribuem para a manutenção deste contexto, 
bem como o papel que as classes dominantes brasileiras (considerando-se o grupo minoritário de-
tentor de recursos políticos e financeiros) exercem para fomentar certa discriminação em relação 
aos demais países latino-americanos. A análise foi feita a partir de uma pesquisa qualitativa; inicial-
mente, realizou-se uma análise exploratória de demarcações do conceito de identidade em si para 
um entendimento inicial. Posteriormente, realizou-se uma descrição histórica dos países da região 
(utilizando principalmente o método comparado); uma análise da política exterior do brasil, com foco 
na política para américa latina e américa do sul e por fim, artigos provenientes dos principais meios 
de comunicação brasileiros - considerando-se esta a principal fonte de formação de opinião pública da 
sociedade. Importa esclarecer que trabalho com o conceito de identidade em seu aspecto cultural, que 
segundo persio santos de Oliveira (2004) relaciona-se a um “sentimento de pertencimento”. A iden-
tidade latino-americana será considerada, portanto, como um sentimento de pertencimento cultural 
da sociedade brasileira a região em que está inserida, indo de encontro a afirmação de Jorge Larraín 
(1994) de que a identidade não se refere a conteúdos essenciais fixos, sendo concebida mais como um 
processo de identificação. Considero ainda que a construção de identidades é um processo intencio-
nal e que se desenvolve em um contexto de relações de poder (Santos, 2011), motivo este pelo qual 
analiso a influência das classes dominantes brasileiras na dificuldade de incorporação da sociedade 
em geral à uma identidade com os demais países latino-americanos. De acordo com Santos (2011) e 
Doval (2013), considera-se ainda que a construção de identidades culturais acontece em um âmbito 
paralelo de identificação/diferenciação. “o sentimento de pertencimento a um povo, a uma cultura, 
nacionalidade, região, religião, grupo ou a outra forma de identidade cultural, quase sempre, signifi-
cou o não pertencer a outro”. A identidade cultural, portanto, constitui uma dinâmica relacional de 
identidade/diferença (Giorges, 1993, Apud Santos, 2011); denota-se daí o fato de que, historicamente, 
as discussões acerca de uma identidade latino-americana quase sempre se estabeleceram em oposição 
a uma identidade européia ou a uma identidade americana que englobasse a américa anglo-saxônica. 

2. Peso histórico: a construção do estado e da sociedade brasileira

As causas originais deste “estranhamento” da sociedade brasileira em relação ao restante 
da América Latina residem ainda na época colonial, principalmente nas heranças culturais deixadas 
por suas metrópoles. Desde o início dos tempos modernos, já se fazia presente uma rivalidade entre 
espanha e portugal que, disputando uma posição de protagonismo no concerto europeu, concorriam 
por terras no chamado ‘novo mundo’ e aqui empreendiam estilos diferentes de colonização, fato que 
contribuiu para que o brasil se desenvolvesse  de “costas para a outra América” (Carvalho, 1998 apud 
dorella, 2010). 

As diferenças entre os modelos de colonização acabaram criando limites geográficos, culturais e 
políticos; no entanto, ambos os modelos foram marcados por um caráter de dominação e subjugação 
dos povos originários, processo esse que passava pela negação de suas culturas, religiões e destruição 
de símbolos próprios (Merian, 2000). Embora seja elemento de semelhança, esta dominação a que os 
povos colonizados foram submetidos contribuiu para o afastamento de que tratamos neste ensaio a 
partir da imposição das culturas próprias das metrópoles - e, posteriormente, dos elementos externos 
trazidos pelos demais povos imigrantes que aqui chegaram. C
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Seguindo a trajetória histórica da construção dos estados e das sociedades latino-americanas, os 
movimentos de independência serviram apenas para fomentar o afastamento entre brasil e américa 
hispânica. O processo de independência brasileiro deu-se de forma pacífica - sendo consentido pela 
metrópole, realizado pelo herdeiro do rei português (com apoio da burguesia brasileira) e manten-
do-se o país unido sob a coroa, consolidando o Brasil como uma monarquia. Salvo peculiaridades 
inerentes a alguns países/regiões, os processos de independência da américa espanhola ocorreram 
de maneira diferente, tendo sido marcados por grande instabilidade, guerras contra a metrópole e 
posterior fragmentação territorial. Este contexto serviu para alimentar certa discriminação do Brasil 
em relação a estas nações vizinhas que nasciam: o Brasil, politicamente estável e “civilizado”, conside-
rava as repúblicas latino-americanas “violentas, extremamente instáveis e ‘bárbaras’” (Bethell, 2009; 
Milani, 2014). Tal fato influenciou na identidade internacional do brasil. Segundo Villafañe (2014): “no 
império, por exemplo, negava-se implicitamente a identidade sul-americana (ou mesmo americana) 
do país. O discurso oficial sobre a identidade brasileira procurava apresentá-la como um império que, 
ainda que tropical e distante, se assemelharia mais às monarquias européias e seria, assim, essencial-
mente distinto de seus vizinhos” (p. 25). O elemento de diferenciação da construção identitária brasi-
leira aqui – ou seja, o “outro” – era, portanto, a américa hispânica.

É importante notar que nesta época as repúblicas da América hispânica também se voltavam de 
costas para o Brasil, devido a, dentre vários fatores, as diferenças de regime político (monarquia vs. 
República), ao modelo de agricultura escravocrata o qual o Brasil seguia (e que era muito criticado 
pelos demais países latino-americanos) e a proximidade mantida com os países europeus. Dessa for-
ma, o Brasil, tratado com extrema desconfiança, era deixado de fora dos projetos integracionistas da 
região, inclusive por Simon Bolívar, figura de extrema importância tratando-se das independências 
das ex-colônias espanholas (Bender Et Al, 2014; santos, 2012). 

De qualquer forma, o Brasil, em pleno período do segundo reinado, tampouco se identificava com os 
projetos de união interamericana - voltava-se ao atlântico, preferindo manter laços políticos e econô-
micos com a grã-bretanha e angariar influências culturais da frança e de portugal (Bethell, 2009). 
Dessa forma, enquanto as repúblicas hispano-americanas sentiam-se ameaçadas pelas potências euro-
péias e pelos eua, o Brasil caminhava no sentido oposto, buscando justamente uma aproximação cada 
vez maior com estas nações, não dando grande importância ao sentimento de desconfiança que atraía 
para si por parte de seus vizinhos regionais.

A trajetória de aproximação com os países desenvolvidos continuou sendo seguida no período re-
publicano brasileiro, inclusive no âmbito cultural. Já naquela época, a cultura latino-americana era 
desvalorizada pelas elites brasileiras, que enxergavam a cultura européia (e posteriormente, a nor-
te-americana – como ocorre ainda nos dias de hoje) como modelo a ser seguido. Neste sentido, inclu-
sive pode-se falar já num “complexo de vira-lata” incorporado pela elite brasileira, que nega não só 
os elementos latino-americanos como a própria cultura brasileira como sendo inferior a cultura do 
mundo ocidental desenvolvido. 

Recapitulando a trajetória histórica discorrida até aqui, portanto, percebe-se que, desde sua for-
mação, o brasil buscava referências do mundo desenvolvido para construir sua identidade cultural, 
mantendo o país numa certa posição de dependência em relação aos países europeus e, posterior-
mente, aos estados unidos. Neste sentido, as elites políticas e econômicas brasileiras desde sempre 
enxergaram com muito mais facilidade suas diferenças com relação ao restante da América Latina do 
que suas semelhanças. 

3. Brasil e América hispânica: semelhanças ignoradas

As semelhanças começam já no processo histórico de constituição dos estados e sociedades 
da região: todas as nações passaram por três séculos de colonização ibérica; por uma ampla influência 
tanto inglesa quanto francesa, no século XIX; e enfrentaram o forte intervencionismo norte-ameri-
cano no século XX. Dessa forma, Brasil e América hispânica compartilham de uma origem e herança 
cultural comum, bem como de uma história de dependência e colonização semelhantes  (Dorella, 2010; 
Santos, 2012). A sobrevivência de valores ibéricos como o personalismo, a recusa do liberalismo, o 
ideal de uma sociedade baseada na integração e o patrimonialismo, além da religião católica e idio-
mas semelhantes, marcam uma identidade comum a todos os países latino-americanos. Dessa forma, 
pode-se dizer que a expansão ibérica que serviu para afastar o brasil da américa hispânica devido aos 
seus modelos diferentes de colonização e formação das sociedades, é também o principal elemento 
unificador que mantém uma coesão identitária entre todos os países latino-americanos, afirmação 
esta corroborada por autores como Delfín Colomé (2000) e José Murilo de Carvalho (1998). 

Além disso, é importante denotar que as sociedades latino-americanas apresentam origem e compo-
sição extremamente semelhantes. Segundo juan carlos gomes leytón (2014) “a mescla de raças (bran-
ca, parda e negra) deu origem a uma mistura racial e, ao mesmo tempo, a um sincretismo cultural-re-
ligioso intenso e determinante na configuração do ethos cultural latino-americano”.
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Há, ainda, semelhanças políticas e econômicas. Em termos econômicos, todos os países desenvolve-
ram-se sob a dinâmica do capital internacional, produzindo matérias- primas pra exportação e im-
portando bens manufaturados, marcando um padrão de dependência em relação aos países desen-
volvidos.  Em termos políticos, citando alguns exemplos, quase todos os países da região passaram 
por período ditatorial entre as décadas de 60 a 80; empreenderam, logo após, processos de transição 
democrática – constituem todos, portanto, “democracias recentes”. Já ao fim da guerra fria, quase 
todos os países aderiram as propostas da “globalização liberal” e suas políticas econômicas. 

Cabe trazer aqui um elemento passível de discussão: a essencialidade da identificação cultural para 
que os processos de integração regional possam finalmente se consolidar com êxito, sendo buscados 
não só pelos governos mas também pelas sociedades latino-americanas. Parece haver um isolamento 
cultural do Brasil na América Latina, como se a produção brasileira fosse algo totalmente diferente da 
cultura dos demais países da região. No Brasil, há uma grande ignorância acerca da produção cultural 
de seus vizinhos, enquanto, por outro lado, há uma inundação de produção européia e norte-ameri-
cana – muitas vezes consideradas como superiores até mesmo em relação a produção nacional (vide 
o preconceito que a produção cinematográfica brasileira ainda sofre  no próprio país). Além disso, o 
Brasil pouco importa a produção musical latino-americana para cá: enquanto ritmos como a cumbia 
e o reggaeton têm um grande êxito em todos os demais países da região (e inclusive na europa), são 
pouquíssimo difundidos dentro das fronteiras brasileiras. Quando importados, o são em suas versões 
em inglês, feitas pra atingir os mercados europeus e norte-americanos.

Wagner Iglecias em “o que o brasileiro médio sabe sobre a América Latina?” (2014) traz a questão 
acerca da culpa que a imprensa e as escolas brasileiras possuem nessa ignorância acerca da cultura 
latino-americana. A imprensa pouco retrata os acontecimentos nos demais países da região. Quando 
retrata, é quase sempre em tom de crítica, por vezes julgando os próprios processos de aproximação 
que ganharam algum fôlego nos últimos anos e enfatizando aspectos negativos como crises econômi-
cas e políticas ou tráfico de drogas. A única coisa que a televisão brasileira importa em termos cultu-
rais são as telenovelas mexicanas. 

O ensino da história e da cultura latino-americanas nas escolas também passa praticamente des-
percebido. A oportunidade de contextualizar as similitudes históricas e culturais que o Brasil possui 
com seus vizinhos não é aproveitada. O jovem brasileiro sai da escola tendo aprendido tudo sobre a 
história e a cultura européias, mas nada sobre o restante da América Latina. Estuda-se a guerra do Pa-
raguai já com a conotação do imperialismo brasileiro existente à época, passando a imagem de Solano 
Lopez como o terrível ditador paraguaio que ameaçava as jovens nações Brasil, Argentina e Uruguai 
(Iglecias, 2014). Símon Bolívar, figura amplamente conhecida nos demais países latino-americanos, é 
pouco retratada no Brasil: “o Bolívar ‘brasileiro’ é, ainda hoje, ‘uma figura distante e pouco conhecida, 
pois que o Brasil não precisa de heróis latino-americanos (na verdade, gostaria de criar heróis brasi-
leiros para a América Latina)” (Prado, 1983 apud dorella, 2010: 16). 

Esse vácuo na educação brasileira prejudica não só o entendimento da própria história do Brasil – 
que em muito se relaciona com a história latino-americana – como dificulta ainda mais a identificação 
de uma cultura compartilhada, dificultando, por conseguinte, o processo de integração regional. 

4. Uma análise da política exterior do Brasil para a região

Outro fator demonstrativo da dificuldade que o Brasil possui em identificar-se com uma identidade 
latino-americana reside na própria história da política exterior brasileira. A América Latina levou 
um longo tempo para aparecer na agenda de inserção internacional brasileira como um parceiro em 
potencial, tendo o MERCOSUL, de 1992, e a UNASUL, de 2008, marcado os esforços mais contundentes 
no sentido de uma cooperação entre Brasil e os países vizinhos. Até então, a perspectiva brasileira de 
relações regionais restringia-se a bacia do prata, área em que o país possuía melhores condições de 
irradiar seus interesses nacionais.

O período republicano é marcado por tentativas de aproximação dos Estados Unidos com a América 
Latina. Já com o Barão de Rio Branco a frente da condução da política externa brasileira, no período de 
1902 a 1912, a aproximação com os Estados Unidos tornou-se fator chave da política exterior do país 
(Doval, 2013).  A partir dos anos de 1930, com Vargas a frente do Brasil, esta aproximação pretendia 
conceder ao Brasil a oportunidade de exercer uma liderança submissa, possibilitada por ser delegada 
ao Brasil pelos Estados Unidos. Essa noção de delegação de responsabilidades permite afirmar, portan-
to, que o Brasil só tenta tornar-se parte da América Latina quando assim é reconhecido pelas potên-
cias, fato que acontece principalmente durante a Segunda Guerra Mundial e a posterior Guerra Fria, 
momento em que, através da doutrina monroe, os Estados Unidos escolhe “zeladores” para auxiliar 
na manutenção da segurança e da contenção da ameaça comunista nas diferentes regiões do mundo.

A noção de diferença entre Estados Unidos e América Latina era compartihada pelo brasil, mas com 
um elemento a mais: o Brasil incluía-se neste contexto de diferença, e incluía-se ao lado dos Estados 
Unidos. Deste modo, o Brasil buscava incansavelmente desenvolver uma “aliança não escrita” com 
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os Estados Unidos, ganhando peso político em relação aos demais países da região ao mesmo tempo 
em que empreendia com certo êxito seu desenvolvimento econômico. Tais fatores causavam amplo 
desconforto aos demais países latino-americanos, fazendo com que tampouco reconhecessem o gi-
gante brasileiro como parte da América Latina. Cabe considerar que nesta época os demais países 
latino-americanos possuíam relações de tensão com os Estados Unidos frente à crescente intervenção 
deste nos assuntos internos da região (Doval, 2013). O Brasil, portanto, caminhava no sentido contrário 
ao de seus vizinhos.  Por último, importa notar que outro fator que contribuiu para o sentimento de 
desconfiança em relação ao Brasil era a geopolítica de conquista empreendida pelo país na região 
até pelo menos os anos 80 (merian, 2000). Deve-se levar em conta, portanto, que os obstáculos à uma 
aproximação eram impostos não só pelo lado brasileiro, como também pelos demais países da região.

Não tardou muito para que os governos brasileiros que mantinham-se na aliança com os Estados Uni-
dos percebessem que esta relação não rendia os frutos desejados pelo Brasil: não rendeu ao país nen-
hum papel especial na ordem global do pós-guerra (principalmente tratando-se do tão sonhado – até 
hoje – assento permanente no conselho de segurança das nações unidas) e tampouco recebeu todos os 
recursos necessários e pretendidos para empreender o desenvolvimento econômico nacional. Decep-
cionado, já na Guerra Fria o Brasil passou a seguir uma política externa cada vez mais independente, 
iniciando-se com o segundo governo Vargas, ganhando força e reconhecimento a partir da política 
externa independente (Pei) de Jânio Quadros e João Goulart, e mantendo-se alguns traços durante os 
governos ditatoriais. Tais governos deram início a um processo de aproximação; por diversas vezes, 
neste período, a América Latina foi inclusive considerada como prioridade nas relações exteriores 
do Brasil. Segundo Milani et Al (2014), contribuem para essa inflexão a criação da CEPAL e da ALALC, 
dando início a um processo de aproximação baseada em diversas iniciativas de integração regional.

Com os governos que se seguiram após a restituição democrática, o país consolidou tal processo de 
aproximação, principalmente a partir de uma configuração favorável a iniciativas em conjunto com a 
Argentina. Segundo Barreto (2010): “transpostos os temores do passado e alguns episódios marcados 
pela rivalidade de vizinhança na década de 70, Brasil e Argentina viram-se impelidos, a partir do mo-
mento histórico de remocratização interna, ocaso da guerra fria e novos condicionantes econômicos 
e globais, a buscar o destino manifesto da integração regional”. Ainda, segundo Milani et Al (2014): “a 
superação da rivalidade com a Argentina permitiu a formação do MERCOSUL, uma das referências da 
identidade internacional do país”.

A partir do governo de Luiz Inácio Lula Da Silva (2002-2010), os esforços de integração regional gan-
ham ainda mais força. Os contextos regional e internacional favorecem: crise do neoliberalismo e 
ascensão de governos progressistas, que possuem uma vontade política comum pela busca do fortale-
cimento da integração regional e o desejo de manter a região afastada das tentativas de imposição de 
interesses de potências externas, principalmente dos Estados Unidos. É neste sentido que os governos 
latino-americanos derrubam a proposta estadunidense de integração hemisférica, a Área de Livre 
Comércio das Américas (ALCA), enquanto em contraponto empreendem uma reformulação do mer-
cosul e criam organismos mais abrangentes (em termos de membros e de tópicos), como a UNASUL e 
a CELAC. Tal contexto pode ser considerado como um indício do processo de construção identitária 
em que uma coletividade é constituída a partir da negação do “outro” (novos processos de integração 
regional em relação a negação da ALCA).

Considero, portanto, que os processos atuais de integração regional prometem ser um primeiro pas-
so para mudar o histórico de relações regionais conduzidas através das potências; no entanto, ainda 
é cedo para anunciar seu real êxito: noções antigas como a de ‘Brasil império’, com pretensões no Rio 
da Prata e empreendedor de fortes laços com os eua ainda não foram totalmente apagadas, e alinha-
das com o peso político e econômico do país em relação aos seus vizinhos, contribuem até hoje para a 
manutenção de algumas desconfianças de um “subimperialismo” brasileiro, que pode ser considerado 
um dos obstáculos a maior consolidação da integração regional.

5. O posicionamento da elite brasileira

Se a nível governamental o país hoje trata a região como uma de suas prioridades de política 
externa, a nível social ainda mantém-se um certo sentimento de “antilatino-americanismo” brasilei-
ro, já enraizado na sociedade por ser parte da própria formação histórica do país.  Este sentimento 
está presente principalmente no discurso da elite brasileira, que por vezes posiciona-se criticamente 
em relação a integração regional, preferindo uma política externa que priorize as organizações inter-
nacionais e as relações com os países desenvolvidos. Tal contradição entre o tratamento dado a região 
pelo governo brasileiro e pelas elites do país fica explícita em Milani et Al (2014): “tais alternativas 
indicam a América do Sul como espaço prioritário da PEB, muito embora não haja consenso entre re-
presentantes políticos e membros da elite brasileira acerca dessa liderança”.

Deve-se ater, ainda, ao papel que esta elite possui na difusão dessa não-aceitação da identidade lati-
no-americana às demais camadas da população, acordando com a teoria de Karl Deutsch (1986) sobre 
a formação em cascata da opinião pública, em que o nível inicial (e portanto difusor) seria constituído 
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pelas elites econômicas e sociais. (Deutsch, 1986 Apud Bressan, 2012). Ao manter o controle sobre os 
grandes meios midiáticos, as informações que chegam para as classes média e baixa pouco falam de 
América Latina, fazendo com que essas classes incorporem a visão e o discurso elitista acerca desta 
região. Desta forma, a elite brasileira contribui não só para essa ignorância que temos sobre  nossos 
vizinhos, como para um discurso que por vezes tem um caráter de ódio contra muitos deles (vide 
polêmica gerada devido a investimentos brasileiros em países como Cuba e Venezuela, por exemplo).

Tais fatos, na verdade, dão continuidade ao discurso histórico de discriminação frente aos demais 
países da região e sua cultura política e social, tendendo as classes altas brasileiras a vê-los sempre 
como ‘bárbaros’, ‘não-civilizados’ e ‘subdesenvolvidos’, negando-se a reconhecer que na verdade, as 
tendências políticas e sociais brasileiras muito se parecem àquelas dos demais países latino-america-
nos (e em alguns quesitos inclusive deixam a desejar, vide diferentes respostas aos excessos dos perío-
dos ditatoriais, muito mais eficientes e justos em países como a Argentina ou o Chile).

A posição muitas vezes discriminatória em relação a realidade da região em que o país se insere 
faz com que a maioria da sociedade brasileira ou desconheça ou posicione-se contra os processos de 
integração regional sul-americana, tendendo a considerar desvantajoso que o país empreenda tantos 
esforços políticos e econômicos na aproximação de países vizinhos, desconhecendo de que forma a 
“outra” América poderia acrescentar a país de tamanho peso e aspirações como o Brasil (Dorella, 
2010). Novamente segundo Milani et al (2014): “(...) O processo de integração regional é constante-
mente questionado no âmbito doméstico por motivos comerciais e políticos, revelando a ausência 
de consenso na sociedade brasileira sobre a importância econômica que a região (e principalmente o 
mercosul) tem para o país em termos de inserção comercial competitiva. A região é um dos principais 
destinos de produtos industrializados brasileiros. As elites brasileiras e boa parte das sul-americanas 
parecem hesitar sobre a relevância do projeto de integração, seduzidas pelas vantagens, no curto pra-
zo, de acordos comerciais”.

O próprio governo no momento em que, embora tenha buscado uma crescente integração com seus 
países vizinhos, esquece-se de incluir a sociedade brasileira no processo, não esclarecendo o porquê 
de considerar tão essencial uma integração regional sul-americana e contribuindo para a alienação 
da população em relação aos demais países. É fundamental que o governo crie canais de participação 
da sociedade e incentive a participação da própria elite na consolidação dos processos regionais. De 
acordo com Bressan (2012): “(...) Quando as elites não expressam apoio ou vontade de envolvimen-
to aos projetos regionais, estes terão dificuldade de se desprender da lógica governamental.” Ainda 
segundo a autora e sua interpretação da obra de Ernest Haas, o processo de integração regional con-
solida-se através da transferência de lealdade dos atores políticos ao centro político regional – esta 
transferência de lealdade parte da elite para os demais grupos através de um spillover. Dessa forma, 
sustenta-se a visão de que nenhum processo de integração regional poderá ser verdadeiramente con-
solidado apenas no âmbito econômico e político, sem passar pelo apoio das elites e integração das 
sociedades. Talvez por isso os processos de integração na região ainda sejam tão graduais e enfrentem 
tantos obstáculos para consolidarem-se. 

6. Conclusão

A dificuldade encontrada pela sociedade brasileira em enxergar-se como parte da América Latina re-
monta a própria formação social e política do país e às suas diferenciações se comparadas a formação 
dos países da chamada América hispânica. As rivalidades entre ambas as metrópoles, o modo como o 
processo de colonização foi conduzido na região e seus posteriores processos de independência con-
tribuiram para que Brasil e América hispânica se voltassem de costas um ao outro. 

No entanto, as semelhanças entre Brasil e seus vizinhos são muito mais preponderantes do que suas 
diferenças. Tal fato deve passar a ser considerado pela sociedade brasileira para que esta entenda 
que o Brasil é parte da América latina. No entanto, para considerar, a sociedade deve primeiro con-
hecer. É este conhecimento que ainda precisa ser  estimulado. A ignorância em relação aos demais 
países latino-americanos é histórica, abrindo espaço para tom discriminatório. Este contexto só será 
alterado quando as próprias elites forem instruídas e tornarem-se capazes de livrarem-se de “óculos 
ideológicos” para perceber que até mesmo seus interesses são contemplados pelos processos de inte-
gração regional. A educação brasileira precisa incluir o estudo da América em seu programa, visto que 
o próprio estudo da história do Brasil torna-se incompleto se não entende-se o contexto da região em 
que está inserido. O governo, se quer continuar empreendendo a integração regional sul-americana, 
precisa incluir a sociedade no processo e instruí-la sobre o porque a aproximação com seus vizinhos 
oferece tantas vantagens ao país. A indústria cultural deve importar produtos criativos da região em 
detrimento da exclusividade que hoje dá às indústrias dos países nortistas.

A sociedade brasileira deve entender que a incorporação a identidade regional não nega a identidade 
nacional; e que a aproximação aos países vizinhos não implica necessariamente em rompimento com 
os países desenvolvidos, tão visados principalmente pelas classes dominantes. O Brasil, país de po-
sição historicamente pragmática, pode e deve relacionar-se com diversos países em diversas frentes. 
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Dadas as suas proporções continentais e sua complexidade social, tem plena capacidade de assimilar 
diferentes culturas, não sendo a cultura latino-americana inferior a nenhuma outra a nível mundial 
(pelo contrário). A construção de laços com os países latino-americanos não dificulta o desenvolvi-
mento e o reconhecimento internacional do país; pelo contrário, a posição de destaque que o país tan-
to almeja no sistema internacional passa pela construção de laços e sua inserção regional no âmbito 
latino-americano.

* ARTÍCULO RECIBIDO EL 30/11/2015 ACEPTADO EL 06/02/2016
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