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A tentativa de constituição de um mercado comum entre paí
ses da América do Sul exige a adoção de uma série de medidas 
econômicas, tarifárias, técnicas e sanitárias dos produtos agríco
las e manufaturados por parte dos países membros. A livre circu
lação de mercadorias deveria ser seguida pelas oportunidades de 
intercâmbio energético e a livre circulação de recursos humanos. 
O estabelecimento de critérios de equivalência de diplomas de 
nível superior, técnico e médio tornam-se necessários, bem como 
a elaboração de programas de formação de recursos humanos e 
obtenção de padrões educacionais mínimos para a região. 

Neste sentido, o conhecimento mútuo, entre os países do 
bloco, torna-se fundamental: conhecer, entender e aceitar as dife
renças e peculiaridades, assim como também, identificar as seme
lhanças são a base para um bom relacionamento. 

A convergência das pautas educacionais e culturais são 
muito importantes no processo de constituição de uma nova iden
tidade regional. Na escola, as disciplinas de história e geografia 
são as chaves para o conhecimento mútuo. Os estudantes do 
ensino básico de hoje serão os empresários, técnicos de nível 
médio ou profissionais de nível superior do futuro. Num mundo 
globalizado, dividido em grandes áreas de mercado comum, eles 
terão de possuir preparo para circular nas universidades, nas 
áreas técnicas e no mercado de trabalho em geral dos outros pa
íses do bloco, assim como para competir vigorosamente nos ra
mos industriais. Torna-se necessário, portanto, conhecer hábi
tos, cotidiano, vivenciar experiências comuns e entender o meio 
ambiente dos demais países. 
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História: Frontpiras 

o papel da escola é imprescindível para construção de um 
espaço culturalmente integrado; um espaço que ultrapasse a esfe
ra do mercado e dos interesses econômicos e que deve ser um 
lugar de busca de uma nova identidade, a identidade sul-ameri
cana. As disciplinas de história e geografia são as mais impor
tantes para a construção desse processo: as crianças precisam 
ser escolarizadas com uma nova visão de tempo e espaço; além 
de argentinas, brasileiras, chilenas, uruguaias ou paraguaias, elas 
precisam concientizar-se de pertencer a um espaço regional in
tegrado, sul-americano. 

O ensino de história e geografia deverá ser repensado no 
âmbito da formação do bloco econômico, mas também no interi
or de cada país da América Latina, no sentido de que esse ensi
no tem sido pautado, ao longo da história de nossos países, por 
um alto grau de dependência cultural, concretizando-se, assim, 
em um ensino muito mais voltado para o estudo dos espaços e 
histórias européia e norte-americana do que atento para a histó
ria e geografia dos países vizinhos. 

178 A primeira tarefa dos professores de história e geografia é 
abandonar definitivamente os atuais esquemas curriculares que 
dividem essas disciplinas, no Brasil por exemplo, em "geral" e 
"do Brasil", sendo que o significado de "história geral" é história 
da Europa. Até a nomenclatura atual representa um grande pre
juízo ao processo de formação de uma consciência regional. O 
segundo passo seria avançar no conhecimento recíproco, pri
meiramente na elaboração de cursos de aperfeiçoamento e reci
clagem dos professores de história e geografia que atuam nas 
redes pública e privada. Avançar no conhecimento recíproco 
significa também abandonar certa incompreensão cultural, pre
conceitos e hábitos discriminatórios. O abandono das tradições 
deterministas, que acusam clima, geografia e raças pelo atraso 
econômico e deformações políticas dos nossos países, poderia 
contribuir para entender como os processos de democratização 
cultural e política são fundamentos da integração regional. Pro
põe-se, neste sentido, uma revisão de nossa interpretação acerca 
de nós mesmos: quem somos e com quem nos parecemos e, ain
da, não quem gostaríamos de ser ou com quem gostaríamos de 
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nos parecer. Mudar o enfoque desses questionamentos identi
tários seria o primeiro passo para a tarefa da integração cultural 
e educacional que se pretende. 

O documento de outubro de 1995, intitulado "Para uma Histó
ria e uma Geografia da Integração Regional" obedece teoricamente 
a essas preocupações; esses são princípios sugeridos na discussão 
dos conteúdos mínimos de história em cada país do Mercosul: 

Ampliar as visões restritivas do ângulo nacional a partir do enfoque 
regional sustentado na solidariedade, na integração e na 
globalização; vincular os processos nacionais e regionais nas suas 
dimensões sócio-histórica e sócioespacial ao contexto internacio
nal, evitando todo tipo de determinismo; desenvolver pensamento 
crítico capaz de elaborar idéias fundamentadas e de interpretar 
objetivamente informações proporcionadas pelos meios de comu
nicação; reconhecer que o crescimento econômico deve atender às 
potencialidades e vulnerabilidades ambientais, a fim de garantir 
condições adequadas para o desenvolvimento das futuras gerações 

É claro que do ponto de vista teórico, estão sendo feitas todas 
as tentativas para que o processo de integração educacional e cul
tural sejam eficazes na formação de sujeitos cidadãos identificados 
com o espaço e a cultura regional, entretanto, essas formulações 
teóricas não chegaram à escola brasileira, e o Brasil é o país onde se 
faz mais importante essa integração: com língua diferente dos de
mais países do bloco e história colonial com fortes particularida
des, o Brasil precisa urgentemente habilitar-se a participar do blo
co, oferecendo a seus professores e estudantes um conhecimento 
mínimo dos demais países, isso é empírico e urgente! Além disso, 
os países do Mercosul, bem como os demais países da América do 
Sul, devem enfrentar criticamente os processos históricos, refutan
do a construção de visões idílicas da integração regional, como se 
esse processo fosse isento de conflitos e necessário. A integração 
econômica, a formação de blocos de mercado comum e o processo 
de globalização da economia mundial são fatos inexoráveis da fase 
do desenvolvimento capitalista contemporâneo. Os professores de 
história e geografia tem a obrigação de se colocar criticamente nes
se processo e instrumentalizar os estudantes de ensino básico para 
uma participação consciente e crítica nesse mundo globalizado. 
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