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RESUMO: O processo de formação de blocos econômicos regionais propiciou 
um novo horizonte aos povos. O objetivo da pesquisa é discutir a integração e 
seus efeitos na criação de uma vontade entre os Estados-partes do Mercosul em 
aprofundar não só questões econômicas, como culturais e sociais de seus 
cidadãos. A metodologia utilizada o hipotético-dedutivo, com uma abordagem 
qualitativa documental, através da análise de conteúdo. No contexto da 
globalização, o fortalecimento do lastro ético dos direitos humanos surge como 
um dos desafios centrais do bloco econômico, com ênfase nesse contexto, a 
educação de seus cidadãos. Como justificativa, na construção do bloco regional, 
os Estados concederam parte de sua soberania com a formação de organismos 
internacionais, no século XX, em respeito aos princípios do Direito Internacional 
Público e dos Direitos Humanos. Quando se fala em direitos humanos, o 
desenvolvimento desses blocos está diretamente conectado à promoção do 
crescimento dos indivíduos; somam-se objetivos de natureza política 
concernentes à efetivação dos direitos humanos. A educação regional é uma 
política fundamental para a integração como instrumento para o 
desenvolvimento dos povos, respeitando a diversidade e destacando a 
comunidade de valores e tradições compartilhadas. Da mesma forma, através 
dos processos sócio educacionais é necessário a sensibilização dos cidadãos 
para a participação nas deliberações políticas como forma de inclusão social. O 
Conselho do Mercado Comum (CMC), por meio da Resolução 07/91, respaldou 
a iniciativa e instituiu a Reunião de Ministros de Educação (RME) dos Países-
membros do Mercosul como órgão responsável pela coordenação das políticas 
educacionais da região. Criado o Setor Educativo do Mercosul (SEM) como 
“papel estratégico para atingir o desenvolvimento econômico, social, científico-
tecnológico e cultural da região” (III RME). Compõem o SEM, a Reunião de 
Ministros da Educação (RME), assistência de um Comitê Coordenador Regional 
(CCR), Comissões Regionais Coordenadoras de Área (CRCA), que o 
assessoram na definição de estratégias do SEM e propõem mecanismos de 
implementação dos objetivos e linhas programáticas definidos nos Planos de 
Ação; além dos Grupos Gestores de Projetos (GGP).Os Planos de Ação do SEM 
fazem parte de aumento do investimento em políticas públicas nacionais em 
consonância com o consenso dos países, buscando diálogo e superar as 



assimetrias entre os países. As manifestações de proteção internacional dos 
direitos humanos são desenvolvidas sob uma perspectiva cooperativa em busca 
de uma internacionalização de medidas humanistas. A área educacional do 
Mercosul, portanto, tem muito a contribuir para o processo de integração 
regional. Enfatiza-se portanto, que o Mercosul não se reduz apenas aos 
interesses políticos e econômicos, mas promove a efetivação e o respeito aos 
direitos humanos dos mercosulinos. 
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