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Nossa intenção neste texto é a de fornecer alguns elementos 
que coloquem em pauta o papel da educação histórica, mediada 
pelos currículos escolares, na formação das identidades sociais e 
cidadania - passando pela redefinição de fronteiras internas e ex
ternas que se encontram em processos de reorganização no mun
do contemporâneo. 

A História, ela mesma, nos convoca, trazendo para a cena do 
nosso cotidiano como professores de história ou professores for
madores de professores de História, uma realidade que só será 
inteligível se nos lançarmos à tarefa de elucidarmos as imbricadas 
relações que se estabelecem entre fronteiras / identidades / cidada
nia e educação histórica. 

Nossa pequena contribuição, porque limitada não só pelo tem
po que disporemos para esse fim, mas igualmente pela nossa capa
cidade de abranger em extensão e profundidade a discussão que o 
tema requer, será no sentido de buscar alguns elementos que pos
sam balizar possíveis respostas à questões que, a nosso ver, são 
cruciais para educação histórica neste momento: como pensar os 
currículos de História a partir da multiplicidade de fronteiras e iden
tidades em constante movimento? Trata-se da negação de uma cul
tura histórica comum? Quais seriam os elementos estruturadores e 
formadores das novas identidades coletivas e quais finalidades teri
am a educação histórica? Qual a relação entre a multiplicidade de 
identidades e a exigência da participação democrática? 

QUEBRA DAS FRONTEIRAS E RECONFIGURAÇÕES DAS IDENTIDADES NACIONAIS 
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Ao evocarmos o termo fronteiras. provavelmente a primeira 
representação que nos vem à mente seja a da demarcação do terri
tório de uma nação. linhas do mapa que delimitam o campo de 
liberdade individual e coletiva de seus membros. o campo de circu
lação das mercadorias. do capital, do trabalho. dos bens materiais 
e culturais de uma nação. Estas foram as fronteiras estabelecidas 
pelos Estado-Nação modernos que. ao longo do século XIX. condu
ziram os dirigentes dos Estados a promoverem a construção da 
memória e da identidade nação - um conjunto de instituições. sím
bolos e representações - capazes de despertar o sentimento de per
tencimento - necessariamente mais estimulado quanto maiores as 
ameaças da dissolução das novas fronteiras. quer pelos próprios 
povos que a constituem ou por outros que venham disputar suas 
hegemonias regionais. Como enfatiza Stuart Hall1 a respeito do proces
so de unificação das diferenças realizado pela cultura nacional: "a 
maioria das nações consiste de culturas separadas que só foram 
unificadas por um longo processo de conquista violenta -isto é pela 
supressão forçada da diferença cultural". 

246 Não nos atardaremos. pois. a pensar nas "fronteiras quen-
tes". aquelas em conflito e disputas por interesses não só de natu
reza econômica. mas também étnica. religiosa. Desses interesses 
em conflito. quando a via da negociação política não se impõe 
como forma de solução e sob a determinação de valores éticos e 
morais da tolerância e da solidariedade. do universalismo. resul
tam os confrontos entre os que resistem à conquista e os que dese
jam impor sua dominação. Do resultado dessas conquistas. além 
das perdas e das dores humanas. surgem novas configurações de 
fronteiras físicas. cujas bases podem vir a ser objeto de novos 
conflitos de territórios e de identidades. tal como se desenrola. 
nos Balcãs. após a vitória do capitalismo em 1989. impregnando 
nossas mentes das aterrorizadoras imagens do fluxo do povo 
Kosovar albanês cruzando as fronteiras. 

Nosso século. que começou e terminou com dois "espetácu
los de barbárie". vem confirmar mais uma vez que a história da 
humanidade pode ser analisada a partir das guerras de conquista. 
motivadas por ambições expansionistas variadas: do território. do 
comércio. de mercado. da religião. da etnia. da raça. as quais po-
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dem estimular a formação ou o recrudescimento de sentimentos 
nacionalistas, separatistas ou de afirmação das identidades. E é 
por meio da constituição de uma memória coletiva e histórica, que 
privilegia a criação de fatos fundantes de suas nacionalidades, 
que os estados, grupos ou poderes em vigor buscam justificar suas 
lutas de afirmação identitária, marcada pela obsessão da diferença 
e da hierarquia das distinções. 

Mas esse não é o único quadro em que se situam e se tensionam 
as relações entre fronteiras e identidades. Não podemos nos es
quecer que existem outras formas de quebra, de invasão, de reor
ganizações das fronteiras das nações. O que dizer da dissolução 
das fronteiras provocada pela tecnologia das comunicações e pela 
globalização e regionalização dos mercados que, dentre outros des
dobramentos, fornece as imagens do mundo como uma aldeia glo
bal, unificando os povos pelos mercados das indústrias do con
sumo e cultural. 

Certamente, que o processo de intensificação da globalização 
da produção e circulação das mercadorias e da cultura que estamos 
vivenciando atualmente - e que se distingue de outros pelo amplo 247 
emprego da ciência e da tecnologia da informação e da comunicação 
- constróe e reconstróe territórios/mapas mentais, que nos obrigam 
a redefinir os limites conceituais do que é local, nacional e mundial 
e, portanto, as bases identitárias das nações. Mudam-se, rapida-
mente os referentes temporais, os valores, os padrões de comporta-
mento construindo novas subjetividades, as quais fogem ao "con-
trole" dos Estados-nações, fragmentando as identidades nacionais. 

Tal como Boa Aventura2 nos adverte, o momento atual de 
recontextualização e reparticularização das identidades e das prá
ticas está conduzindo a uma reformulação dos seus vínculos tra
dicionais centrados no nacional, racial, ético e sexual. Diríamos 
que, resultante desse processo, observa-se tanto o aparecimento 
de novos sentidos para os velhas identidades: novos nacionalis
mos, novo racism03 , sobretudo na Europa, quanto o declínio das 
antigas bases identitárias em favor de múltiplas identidades cultu
rais, que são mutáveis e que se plasmam conforme os contextos de 
cada momento e lugar, apoiados em elementos que constituem a 
memória coletiva e histórica de cada grupo. Esse deslocamento das 
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identidades nacionais para as identidades culturais parecem colocar, 
"os estados em busca de nações e as nações em busca de estado"4. 

Uma vez envolvidos nesse processo de transnacionalização 
da cultura e da produção e circulação dos bens materiais que, ao 
mesmo tempo que multiplica as identidades, aproxima-as em es
cala planetária, não podemos nos esquecer que esse fenômeno 
guarda uma estreita relação com novas formas de dominação. Nes
se processo, os centros de poder impõem novos padrões de homo
geneidade, exercendo sua hegemonia sobre as nações que se en
contram na sua periferia. Talvez, e também por essa razão, diferen
tes grupos sociais lutam para reforçar suas identidades culturais. Como 
nos lembra Santos5, vimos coexistirem como elementos contraditóri
os do mesmo processo histórico a cultura global (consumismo, 
Hollywood, disco sound, fast food, mass media globais e outros) e 
culturas locais e regionais expressas, como no Brasil, pelos movi
mentos de recuperação das histórias locais e regionais, ou ainda, no 
plano nacional de afirmação de culturas indigenistas, afro, de afirma
ções de identidades sexuais e outras. Lutas para não desalojarem-se 

248 de tempos e espaços as histórias de suas identidades sociais. 
Nesta problematização da identidade sócio-cultural, não po

deríamos deixar de evocar Nicolau Sevcenko em seu artigo" .. .tal
vez a última batalha e ao mesmo tempo a última grande fronteira 
seja afinal a cultura". Neste texto Sevcenko, ao mesmo tempo que 
reconhece o enriquecimento tanto teórico e metodológico trazidos 
ao conhecimento histórico pelo âmbito da cultura, reconhece a 
enorme demanda que se coloca para os historiadores da cultura. 
Essa, nos adverte ele, "para ser devidamente encarada requer o 
concurso da antropologia, da etnologia, da psicologia, da semiótica, 
da teoria da arte em todas as suas formas"6. Finalmente, irá nos 
alertar quanto ao nosso entendimento dos limites postos pelas 
transformações culturais advindas das transformações tecnológicas 
Para ele, com quem somos de acordo, 

se não conseguirmos entender os limites postos por nossa cultu
ra, não tenderemos a alterar os princípios ou avaliar criticamen
te o curso e intensidade assumidos por esses surto tecnológico, 
estando obrigados a ser tragados por ele até as últimas conse
qüências. como as mariposas são tragadas pela atração irresistível 
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da luz. ( ... ) por isso creio que o conhecimento histórico nunca foi 
tão relevante como agora. 

FRONTEIRAS INTERNAs/IDENTIDADE E DEMOCRACIA 

Mas o que diríamos das fronteiras internas às nações? Além 
das linhas demarcatórias dos territórios, quais outras? Quais as 
linhas ou fronteiras que demarcam as representações e os mapas 
mentais de circulação espaço-temporal dos cidadãos pertencentes 
à nação brasileira? 

No caso do Brasil, provavelmente não seriam raras as vozes 
que dispensariam a discussão que colocasse em pauta a discussão 
das relações entre fronteiras internas e identidade social, apoiando
se na representação que sociedade brasileira criou de si mesma: a 
de uma sociedade aberta, não só tolerante, mas assimiladora das 
diferenças culturais. Argumento difícil de ser combatido, mas cujo 
preço da sua não desconstrução, é o conferir a ele o poder de travestir 
de culturais as diferenças que são sócio-culturais e econômicas. 

É bem verdade que desde a época colonial portuguesa foi in-
tenso o processo de miscigenação entre brancos e índios, brancos 249 
e negros, índios e negros formando uma população mestiça, na 
cor e culturalmente. A essas três raças somaram-se depois os ho-
landeses no XVII, os italianos, espanhóis, alemães, dentre outros 
povos europeus, no XIX e, finalmente, no início deste nosso sécu-
lo, os imigrantes asiáticos, conferindo à nação brasileira um senti-
mento de nacionalidade baseado na diversidade racial e cultural 
talvez única no mundo. 

O preconceito racial, uma das linhas demarcatórias de fron
teiras internas é ofuscada - não sem a forte concorrência da re
construção de uma memória histórica -, pelo tão decantado mito 
da "democracia racial"7. Construído a partir da interpretação his
tórica que via na miscigenação uma positividade e não um proble
ma para construção da identidade nacional. Essa interpretação, 
que se baseou nas trocas culturais e entrecruzamentos raciais que 
se processaram por meio da proximidade física da casa grande/ 
senzala, contribui não só para dissimular efeitos perversos engen
drados pela escravidão, dos quais muitos ainda perduram nas 

Anais do XX Simpósio Nacional de História – ANPUH • Florianópolis, julho 1999



Hi~tória : Frontpira~ 

relações sociais, nas mentalidades, como também para projetar até 
os nossos dias uma representação de que o atravessamento de 
fronteiras pelos negros passa não exclusivamente pela superação 
da situação de inferioridade econômica, mas igualmente pela misci
genação: ou seja, pelo ideal do branqueamento. 

São inúmeros os exemplos na história que poderiam ilustrar 
como a construção de uma memória Histórica e de uma memória 
histórica escolar - , quando objeto de manipulação ou de "vigilân
cia" (expressão tão cara a Marc Ferro), podem contribuir para a 
exclusão ou esquecimento de outras memórias: aquelas relativas 
aos processos de dominação a que foram submetidos os povos 
não - brancos: negros e indíos e pobres, impedindo-os ou dificul
tando lhes o acesso às suas características culturais (muitas já trans
formadas em símbolos da nacionalidade) que poderiam contribuir 
para a construção de uma identidade própria, aprofundando o 
processo de democratização da sociedade brasileira. 

E o que dizer das outras fronteiras: aquelas que confinam os 
pobres homens, mulheres, crianças, velhos que pretos/ índios/ 

250 brancos/ mestiços, aos espaços e tempos sem perspectivas de mu
dança? O que dizer daqueles que vivem nos limites da fronteira: 
entre o humano e o inumano? O conhecimento de nossa formação 
histórica, dos processos históricos de exclusão, poderão iluminar 
nossas compreensões fatalistas ou ingênuas e dirigir nossa ações 
de cidadãos - sem fronteiras. 

CURRÍCULOS DE HISTÓRIA E A QUEBRA DE FRONTEIRAS 

Mais do que nunca a relação fronteiras/identidades sociais e 
cidadania parecem se situar no coração da história e da educação 
histórica, não só pelas razões já apontadas, mas igualmente por 
uma outra razão bem pontual: a formação dos mercados regionais. 
Do ponto de vista dos Estados-nação, observa-se a importância 
que assume hoje a educação (e portanto as reformas educativas em 
várias partes do mundo), no contexto da regionalização dos merca
dos ou de reorganização das fronteiras. Neste contexto, atribui-se 
aos currículos de História a função social de formar uma nova 
identidade coletiva, que deverá articular, na sua base, a memória e 
a identidade coletiva da nação e o conhecimento da memória his-
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tórica dos outros povos. na perspectiva do respeito e tolerância às 
suas diferenças socio-culturais. 

Pode-se assim. facilmente. identificar a presença de uma fmali
dade política comum às Reformas Educacionais Nacionais e o seus 
Currículos ou Parâmetros Curriculares Nacionais dos diferentes 
países envolvidos na organização dos novos mercados. tais como 
a União Européia. Mercosul: projetar uma história nacional e con
tinentallivre de memórias de um passado que possam suscitar ou 
alimentar representações. sentimentos. atitudes contrárias à for
mação de uma identidade elou consciência regional. 

As palavras do ministro da Educação Paulo Renato. no con
texto da formulação do acordo Mercosul é elucidativa desta inten
cionalidade: 

Além de procurar assegurar uma apropriação generalizada e igua
litária de conhecimentos científicos e tecnológicos. preocupa-se o 
setor educacional do Mercosul em estimular uma apropriação de 
atitudes e valores condizentes com o novo modelo de desenvolvi
mento regional. Assim. no Plano Trienal. Argentina. Brasil. Praguari 
e Uruguai consignaram. ainda. princípios básicos para o avanço 
sólido da integração educacional do Mercosul. tais como: apoio à 
crescente democratização dos países membros. à transformação 
produtiva com equidade. à afirmação das identidades culturais. ao 
respeito à diversidade e ao desenvolvimento e à consolidação de 
uma consciência regional. Vale lembrar que esses são. igualmente. 
elementos propulsores da democracia. da justiça social e da parti
cipação efetiva dos cidadãos na vida de suas nações·. 

Mas nós professores. responsáveis pela educação histórica 
das novas gerações. se engajados na luta de nosso tempo. a quais 
tarefas estaremos nos propondo? 

Desde a segunda década dos anos 80. que o movimento de 
renovação do ensino de história. inspirados de renovações histo
riográficas e pedagógicas vem expressando um movimento de que
bra ou de reorganização internas das fronteiras disciplina escolar. 
Assim. foram alargadas as fronteiras quer seja por meio do alarga
mento do campo de interesse. da incorporação de novas fontes do
cumentais. quer seja na busca de um eixo que unifique ou que dê 
sentido. ou ainda possibilite o trânsito entre os diferentes conteúdos. 

251 

Anais do XX Simpósio Nacional de História – ANPUH • Florianópolis, julho 1999



Históri~ ; Front~ir~s 

A perspectiva construtivista da aprendizagem, por sua vez, 
tem nos levado a atribuir importância à participação ativa dos alu
nos na construção do conhecimento histórico, assim como a valo
rizar as representações prévias, o que vem perturbar as fronteiras 
antes bem delimitadas, por se encontrarem sob o controle do pro
fessor. Nesse novo contexto pedagógico, as questões que os alu
nos colocam às diferentes fontes documentais, as questões que as 
temáticas, no exercício da problematização, vêm nos colocar, nos 
desinstalam de nossas tradicionais fronteiras disciplinares, exi
gindo seu alargamento e por vezes rupturas de suas linhas demar
catórias. E num movimento quase que natural, somos levados a 
visitar territórios até então desconhecidos ou pouco freqüentados, 
a buscar o encontro com o outro: o colega, os colegas e quem sabe 
formular e executar belos projetos interdisciplinares. Nesse em
preendimento, o esforço se convergirá para o acerto de objetivos e 
finalidades, para a delimitação de temáticas, de problemas que 
venham estimular os alunos a lançarem mão de conceitos, proce
dimentos científicos, de fontes variadas de informações para cons-

252 truírem respostas significativas às suas questões. Como, nos suge
ria Lucien Febvre9

, já nas primeiras décadas de nosso século: 

( ... ) negociar perpetuamente a novas fronteiras entre disciplinas 
próximas ou longínquas; concentrar em feixe sobre o mesmo as
sunto a luz de várias ciências heterogêneas: tarefa primordial, sem 
dúvida mais premente a mais fecunda das que se impõem a uma 
história impaciente coma as fronteiras e as compartimentações. 

No entanto, é bom que não nos esqueçamos que quebra de 
fronteiras entre estruturas disciplinares significa colocar em che
que uma visão e prática de produção do conhecimento que re
monta o início do século XIX. Uma disciplina, podemos dizer nos 
inspirando de Santomé10

, é uma maneira de organizar e de delimi
tar territórios, uma maneira de produzir conhecimentos, apresen
tando-os como conjuntos ordenados de conceitos, problemas, 
métodos e técnicas. Como se esses aspectos não fossem suficien
temente complexos de lidar, acrescente-se o fato de que as discipli
nas são formadoras das identidades profissionais, organizam pes
soas, grupos em torno de visões e práticas que, mesmo diversas e 
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em conflito, compõem um "corpo/ ou corporação por meio da qual 
mantém-se a estrutura identitária de seus praticantes". 

A quebra de fronteiras entre diferentes campos de conheci
mento exige portanto, uma mudança de habitus no plano indivi
dual e coletivo, exige novas configurações da organização do tra
balho docente, assim como formas alternativas de lidar como o 
tempo e espaço escolar. Um desafio a ser enfrentado por todos nós 
e com toda a prudência que a questão merece. 

Este reconhecimento de que o ensino de história vem incor
porando nas concepções e práticas as manifestações do múltiplo, 
do piural, dos processos históricos culturais passados e presen
tes, aliadas à mundialização da cultural. aprofundando os proces
so de quebra de fronteiras e contribuindo para o processo de demo
cratização da sociedade, não deixa de nos convidar a empreender
mos esforços para refletirmos a respeito de várias outras exigênci
as próprias a esse processo. 

Uma primeira delas refere-se à quebra de fronteiras existentes 
nas relações no interior das salas de aula. O espaço da sala de aula 
é um espaço de manifestações de diversas formas de sociabilida- 253 
de, nele podendo se manifestar conflitos, preconceitos mais ou 
menos velados, desrespeito às diferenças de diversa natureza. A 
sala de aula é espaço e tempo da a coexistência das diversidades: 
sócio-cultural e sócio-cognitivas. Entre os que não sabem e os que 
sabem e, entre os menos e mais equipados intelectual e eticamen-
te: uma fronteira a ser atravessada pela mediação do professor. 

Os desafios de tornar o conhecimento e cultura acessível a 
amplos e diversos setores da população - condição de emancipação 
humana - e o de colocar o ensino de história a serviço da formação 
de uma nova cidadania - a aquela que privilegia a participação de 
indivíduos equipados de instrumentos de compreensão histórica -
requerem uma atenção particularizada para os processos de forma
ção dos sujeitos na construção de suas historicidade - que inclui 
tanto uma dimensão político social, como cognitiva e afetiva 11. 

Nesse contexto, muitos dos pressupostos que orientavam 
nossas praticas até então deverão ser objeto de revisão. A começar 
pelo entendimento do processo ensino-aprendizagem. O processo 
de aprendizagem, tal como nos ensina Vygotsky, longe de ser um 
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processo individual é um processo profundamente social, porque 
mediado pela cultura, pela presença do outro, onde cabe ao profes
sor o papel de potencializar as capacidades de aprendizagem dos 
alunos1Z

• Evidentemente que deveremos também ampliar nossa com
preensão a respeito dos processos formadores - esses além de se
rem cognitivos, são também afetivos, ultrapassam a fronteira da racio
nalidade instrumental, incluindo a estética e a ética, as quais reque
rem a vivência de práticas culturais que não só favoreçam a forma
ção das identidades, mas o desenvolvimento de laços comuns de 
convívio social sob o signo do ética e da sensibilidade humana. 

Talvez tenhamos também que rever a natureza da relação que 
se tem estabelecido entre conhecimentos e representações prévias 
dos alunos e aprendizagem significativa. A afirmação de que a 
aprendizagem só se realiza ou se torna significativa na medida em 
que o professor promove a relação entre os conhecimentos ou repre
sentações prévias dos alunos e às indagações delas decorrentes 
poderá se constituir num estreitamento das fronteiras. Concorda
mos com Jerome Bruner13 quando diz que "é muito difícil que os 

254 seres humanos possam discernir generalidades naquilo que lhes é 
mais familiar". Argumenta o autor que ao recorrermos ao estra
nho, mediante comparações com o que é supostamente conheci
do, possibilita desvendar a essência da realidade na qual estamos 
imersos. Defendendo idéia semelhante, Dewey14 vai nos dizer que 
"freqüentemente os professores, aconselhados a evitar temas estra
nhos à experiência dos aluno, surpreende-se ao descobrir que es
tes são estimulados quando se introduz algo que está fora de sua 
compreensão, enquanto na consideração do familiar permanecem 
apáticos". Essa perspectiva pedagógica vem reforçar a idéia de intro
duzir nossos alunos em estudos comparativos de processos histó
ricos a partir temas/questões promoveria uma abertura das frontei
ras do conhecimento. 

No entanto, não podemos deixar de problematizar visões e 
representações sociais arraigadas no pensamento e mentalidades 
social reforçadoras das fronteiras. As explicações fatalistas, ingê
nuas, mitificadoras da realidade comprometem o avanço dos su
jeitos, dos grupos, das identidades sociais em direção à emanci
pação política e social. As aulas de história constituem-se no es-
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paço, por excelência, como nos lembram Laville e Martineau1S
, 

para que os alunos constatem 

que as realidades presentes não tem razão de ser por elas mes
mas, não são imutáveis e fechadas, prisioneiras de uma espécie 
de ordem natural, mas ao contrário se inscrevem num processo 
de mudança e de intervenções humanas; e que portanto nós po
demos agir sobre elas. 

DIVERSIDADE DE ID5I'ÓRIAS E DE IDENTIDADES DE UMA CUIl1JRA ID5I'ÓRICA COMUM? 

Num contexto de predominância da diversidade de identida
des e realidades sociais decorrentes das quebras e deslocamentos 
de fronteiras já realizadas, aquelas em curso, ou ainda daquelas 
em relação às quais deveremos nos mobilizar para que se realizem, 
poderia soar dissonante a voz que nos interpelasse a respeito de 
uma cultura histórica comum? Esta foi uma das questões a que 
nos propusemos fornecer alguns elementos de resposta que, certa
mente, além de se apresentar como um ponto de debate marcado 
pela polêmica deverá, a nosso ver, constituir-se num programa de 
estudo e decisões, em cada Jocus da diversidade. Nessa perspecti- 255 
va, o que nos parece mais importante, e o que esse espaço de 
tempo nos permite fazer, é apontarmos para alguns princípios (den-
tre vários outros que já vimos incorporando às nossas práticas de 
formação de alunos críticos e autônomos), que poderão nortear as 
nossas discussões: 
l-romper com uma história auto-centrada, no nacional, na Euro

pa, na religião cristã, na cultura branca; 

2-problematizar as visões consagradas pela históriografia escolar 
que contribuíram para a formulação da idéia de nacionalidade 
brasileira, evidenciando momentos e fatos fundantes do proces
so histórico da nação: o seu descobrimento, a Independência, a 
Proclamação da República, a Revolução de 30 e outros; 

3-compreender a participação dos mais diferentes grupos étnicos 
e socio-culturais que compõem a história brasileira e a história 
de outras sociedades, na sua complexidade de relações no inte
rior dos processos históricos, os quais se constróem num cam
po de tensão, de rupturas e continuidades e de contradições. 
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CONSIDERAçóES FINAIS 

Finalmente, mesmo sabendo que esse tema requer muito mais 
atenção e um tratamento muito mais apurado do que pudemos apre
sentar, nós deixaríamos nossas últimas preocupações, esperando 
que estas possam traduzir as motivações mais profundas que deter
minaram nossa decisão de participar dessa mesa-redonda. 

Nossa preocupação em definirmos uma cultura histórica co
mum apóia-se numa visão de que devemos buscar a unidade na 
diversidade, o universal no particularismos e relativismos. Estima
mos que o relativismo ou os particularismos exacerbados - riscos 
eminentes de uma educação política de reforço às múltiplas iden
tidades sócio-culturais em constante movimento -, poderão ser 
evitados se o ato de educar - e educar por meio da história - e das 
histórias dos diferentes grupos, forem acompanhados da afirma
ção e reflexão de alguns valores que coloquem no centro um pro
jeto de emancipação humana e política do homens-cidadãos. As
sim, ações humanas que ultrapassarem as fronteiras do respeito a 
um conjunto de valores afetos à liberdade, à dignidade humanas 

256 não poderão ser naturalizados pela cultura. Ou seja, diferenças 
culturais, constituidoras das identidades, não poderão servir de 
justificativas para o exercício da dominação, internas ou externas 
aos grupos e às nações. Assim, por exemplo, propiciar aos nossos 
jovens a construção e reflexão de um conhecimento histórico que 
coloquem na duração histórica os aspectos constitutivos da multi
plicidade de identidades sócio-culturais que interferem na forma
ção da sua própria identidade e na daqueles jovens seus contempo
râneos, de outros jovens em outras culturas e outros tempos e 
lugares, requer mais do que bons dispositivos didáticos e boa a 
aparelhagem conceitual. 

Nós acrescentaríamos a essa reflexão aquelas feitas por Boaventura 
Santos quando este nos alerta a respeito dos riscos que corremos ao 
se reforçar uma multiplicidade de identidades sociais16: 

a contingência histórica da constituição de sujeitos sociais eman
cipatórios parece hoje irrecusável mas deve ser articulada com a 
profunda intuição de Marx de que a construção das identidades 
sociais tem sempre lugar no interior de relações sociais antagôni
cas. A multipliCidade e sobreposição dos vínculos de identifica-
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ção - a que hoje assistimos - particulariza as relações e, com isso, 
faz proliferar os inimigos e, de algum modo, trivializá-Ios, por 
mais cruel que seja a opressão por eles exercida. Quanto mais 
incomunicáveis forem as identidades, mais difícil será concentrar 
as resistências emancipatórias em projetos coerentes e globais. 

Seria o caso de nos perguntarmos: quem vai lutar contra as 
formas de opressão do capitalismo? Ou contra efeitos perversos 
de modelos e políticas econômicas sobre a dignidade humana? 
Quem vai lutar a favor da ética na política nas relações sociais? 
Quem vai lutar pelas desigualdades sociais que afetam a maioria 
da população brasileira (apenas os pobres?) Quem vai lutar a favor 
da preservação do meio ambiente e da melhoria da qualidade de 
vida (os ambientalistas?) Nesse sentido, deveríamos nos esforçar 
para construir identidades sociais de carácter mais global, capazes 
de unificar algumas lutas, e para tal, precisamos de um núcleo 
comum de referências culturais e experiências sócio-cognitivas 
históricas comuns. 
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"Nosso educador Paulo Freire certamente nos fornecerá balizas necessárias para 
construção de uma concepção e praticas que visam a emancipação humana. 

I2Refiro-me aqui ao rico conceito de zona de desenvolvimento proximal propos
to por Vygotsky. que o define como a "distância entre o nível de desenvolvimen
to real. que se costuma determinar através da solução independente de proble
mas. e o nível de desenvolvimento potencial. determinado através da solução de 
problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros 
mais capazes. Ver em VYGOTSI<Y L. S .• Aformação social da mente. São Paulo. 
Martins Fontes. 1984. p. 97. 

I3Apud SANTOMÉ. op. cit p.217. 

"Idem. p. 217. 

I5LAVILLE. Christian e MARTINEAU. Robert. "Chistoire: voie royale vers la 
citoyenneté?" In ÉducaUon. nO 16. out. 1998. p. 34. (Nossa tradução.) 

'·SANTOS. Boaventura de Souza. "Modernidade. identidade e cultura de fron
teira". In Tempo Social. nO 01-02. novo 1994. pp. 42-43. 
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