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EIXO TEMÁTICO  4 - Formação de Professores Memória e Narrativas 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi compreender o processo de formação docente para a 
diversidade cultural, haja vista que um dos desafios da escola hoje é contribuir para que as 
crianças constituam a afirmação positiva de si e do seu grupo cultural, rompendo com as 
situações de discriminações e preconceitos a que são submetidas na própria escola, no meio 
familiar, na comunidade, etc.. Adotou-se a abordagem qualitativa da pesquisa e, dentre as 
várias formas que a mesma pode abordar, foi realizada a pesquisa-ação cujos procedimentos 
favorecem a reafirmação do compromisso da escola como instrumento para a emancipação 
dos sujeitos. Os resultados evidenciam que o papel da escola, cada vez mais, deve se 
consolidar numa perspectiva de resgate das culturas negadas e silenciadas secularmente.  
Palavras-chave: formação docente; diversidade cultural; escola. 
 
 
Resumen: El objetivo de este estudio fue comprender el proceso de formación de profesores 
para la diversidad cultural, dado que uno de los desafíos de la escuela hoy es ayudar a los 
niños formar la afirmación positiva de sí mismos y de su grupo cultural, rompiendo con las 
situaciones discriminación y los prejuicios que se presenten en la escuela, en la familia, 
comunidad, etc .. Hemos adoptado un enfoque cualitativo de la investigación y de las muchas 
maneras en que puede abordar, llevamos a cabo los procedimientos de investigación-acción 
cuyo favor una reafirmación del compromiso de la escuela como un instrumento para la 
emancipación de los sujetos. Los resultados muestran que el papel de las escuelas, cada vez 
más, que se consolidó con el fin de redimir culturas negadas y silenciadas siglos. Palabras 
clave: formación del profesorado, la diversidad cultural, en la escuela. 
Palabras clave: formación del profesorado, la diversidad cultural, en la escuela. 

 

           A formação docente destaca-se como um aspecto crucial para a emancipação 

educacional que se tem em vista. Não se trata de responsabilizar os professores pelo sucesso 
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ou fracasso dos alunos, mas para que se constituam, de fato, sujeitos criativos e autônomos, 

por exemplo, necessitam de práticas pedagógicas que correspondam a essas expectativas.  

           Inicialmente, entretanto, é importante tecer algumas reflexões sobre a própria 

compreensão da expressão “formação docente”, considerando-se a sua concepção, bem como 

a sua efetivação no atual contexto educacional. Assim sendo, trago as contribuições de alguns 

autores que, ao longo de minha formação e atuação profissional, tem orientado para uma 

formação a partir do cotidiano docente, de suas vivências, de sua práxis. São eles: Antônio 

Nóvoa (2001; 1995; 1992) e Selma Garrido Pimenta (2005; 2000) e Henry Giroux (1997).  

           Para estes autores, a formação docente é algo que se estabelece cotidianamente, ou 

seja, começa nas instituições de formação inicial e prossegue ao longo de toda a vida 

profissional, através de práticas de formação continuada. Partindo deste pressuposto, pode-se 

dizer que esta formação depende, tanto das teorias elucidadas nos espaços de formação inicial, 

quanto das práticas desenvolvidas no cotidiano escolar. Esta interação é condição 

fundamental para a construção de novos saberes. Por isso, a atividade docente é práxis. E 

como tal, deve envolver o conhecimento do objeto, o estabelecimento de finalidades e a 

intervenção no objeto para que a realidade seja transformada, enquanto realidade social. 

Portanto a práxis é uma prática que se faz pela atividade humana de transformação da 

natureza e da sociedade, consolidando-se, assim, em uma atitude humana diante do mundo, da 

sociedade e do próprio homem. É necessário, portanto, ser um intelectual, crítico e 

transformador, para se reconhecer como sujeito capaz de promover mudanças que deem aos 

estudantes a oportunidade de se tornarem cidadãos também críticos e transformadores. 

Diante dessas colocações, torna-se fundamental um questionamento: como tem 

acontecido a formação docente para a diversidade cultural?   

A análise, ora proposta evidencia os séculos XX e XXI  por duas razões: a primeira, 

por considerar um momento histórico de significativas transformações na Educação brasileira; 

a outra, porque diz respeito ao fato de que este período contempla a trajetória de formação das 

docentes investigadas na pesquisa realizada. 

 Adentrando no século XX, vamos perceber um período histórico de grandes 

mudanças, tanto do ponto de vista técnico-científico quanto do educativo.  A primeira metade 

deste século dá destaque à Escola Nova (ou Escola Ativa). Mas, o que de fato essa 

configuração educacional significou para o contexto da educação como um todo? Qual sua 



base? O que propunha em termos teórico-práticos? Tal abordagem torna-se fundamental a fim 

de que posteriormente faça-se uma análise acerca das concepções e trabalhos desenvolvidos 

com o desenho. 

 A Escola Nova surgiu como perspectiva de recomposição da hegemonia da burguesia 

em contraposição ao ensino tradicional, que valorizava o ensino humanista, no qual a 

interação professor-aluno não pressupunha relação com a realidade social dos alunos.  

Segundo Manacorda (1999), a Escola Nova tem como meta a princípio a percepção e 

adoção de uma cultura geral, mas que seguidamente visa ao profissionalismo. O ensino 

centra-se em atividades individuais, em que alunos buscam documentos a partir de suas 

experiências e interesses. Assim, a base dessa nova perspectiva estava centrada na auto-

formação e atividade espontânea da criança que deveria ser autora de próprios métodos ativos 

e criativos, ou seja, a educação deveria consistir numa reconstrução ativa pela criança da 

experiência humana.  

 O primeiro formulador desses novos ideais foi John Dewey (psicólogo e educador). 

Ele defendia o pressuposto de que a educação deveria acontecer via ação e não pela instrução 

– postura adotada pela perspectiva tradicional adotada até o momento. A educação deveria, 

portanto, poderia ajudar a resolver problemas das experiências concretas da vida, ajudando o 

aluno a pensar sobre eles.  

É interessante, portanto, perceber que, mesmo concebendo uma perspectiva 

educacional centrada nos interesses individuais, há uma contradição no que diz respeito à 

formação cultural. Isto porque, ao pretender uma cultura geral, alicerçada no princípio da 

Educação como Direito de Todos e um Dever do Estado (democratização do acesso à escola), 

as políticas geradas a partir dos ideais escolanovistas propõem uma formação monocultural, 

vinculando parte de suas atividades pedagógicas e programas de ensino às ideias de 

“civilidade” e “unidade nacional”, tendo no “amor pátrio” a referência para a conduta escolar 

e social.  

Neste sentido, é de suma importância considerar a análise que Santana (1999), faz 

acerca do entendimento de cultura neste momento histórico e, consequentemente, a respeito 

das práticas adotadas pelos professores.  Para a autora, 

o grande problema da educação residia em que muitos dos educadores da 
época acreditavam que a cultura era aprendida e o conhecimento se dava por 



essa aprendizagem. (...) A cultura assume o sinônimo de conhecimento 
adquirido pelo saber. (...) Esse saber derrama um sistema de normas que 
universaliza os valores; distanciando a cultura da estruturação específica do 
pensamento de acordo com o tempo e espaço em que se situam os 
indivíduos. (SANTANA, 1999, p. 58) 

 Ao ser introduzida, no Brasil, por Anízio Teixeira, a Escola Nova tinha o objetivo de 

atender aos ideais preconizados por Dewey e, por isso, enfatizava a ideia de escola para todos. 

O interesse era para a democratização do ensino, mas desconsiderava as diferenças culturais. 

Isto estava evidenciado nos  

rituais escolares, da cultura universal passada pelos livros didáticos e por 
modelos de educação(...) para desagregar tradições legitimando os apelos de 
cidadania de um grupo e negando a cidadania a outros grupos. (SANTANA, 
1999, p. 89). 

 Tal contexto evidenciava o interesse em garantir na educação dos sujeitos os valores 

de uma cultura considerada como superior, tomando-se como referência padrões de beleza e 

de cultura. Dessa forma, cerceavam-se as subjetividades, as identidades dos alunos e alunas 

na escola. 

É importante destacar que os estudos da Antropologia Social sobre a cultura, no 

momento em que a Escola Nova preconizava os ideais de uma cultura geral apontavam,  

justamente, para uma superação da ideia de superioridade de uma cultura sobre a outra. As 

pesquisas de Lévy-Strauss  (e outros, como Franz Boas) buscaram demonstrar as explicações 

que os sujeitos investigados davam das próprias culturas, evidenciando que existem 

diferenças entre um povo e outro e que, por isso, deveriam se afugentar os preconceitos 

existentes (SANTOS, 2001). 

Em meio aos ideais escolanovistas, surge no ano de 1961 a primeira Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional: Lei nº 4024/61. Ela é criada após setenta anos da aprovação 

do Decreto nº 981 no governo de João Goulart. Ficando 13 anos no congresso, ela estabeleceu 

uma nova estrutura para os currículos do ensino primário (como era conhecido na época o que 

chamamos hoje de Fundamental I) e ginásio (referente ao Fundamental II).  

        Identifica-se no texto da LDB 9394/96, que está colocada a exigência da inserção de 

estudos sobre a história e cultura afro-brasileiras no currículo escolar. Aliás, proveniente de 

ações reivindicatórias do Movimento Negro, percebe-se no Brasil, a partir da década de 90, o 

surgimento de um aparato jurídico-normativo que contempla a diversidade como variável 

nuclear propondo mudanças na proposta curricular.  



Primeiramente, a Constituição Federal de 1988, alcunhada de Constituição Cidadã, em 

seu artigo 5º, “instituiu a discriminação racial como prática de crime inafiançável e 

imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei”(GONÇALVES e SOLIGO, s.d., 

p. 3) Ainda na Carta Magna, quanto à educação é percebido no artigo 27, inciso I um destaque 

para os conteúdos curriculares da Educação Básica : eles deverão observar “a difusão de 

valores fundamentais no interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos de respeito ao 

bem comum e à ordem democrática”(idem). 

Mas, é somente nos Parâmetros Curriculares Nacionais (criados após a Lei 9394/96), 

que se identifica a uma preocupação explícita sobre a pluralidade cultural. Este documento 

indica que  

a aplicação e o aperfeiçoamento da legislação são decisivos, porém 
insuficientes. Os direitos culturais e a criminalização da discriminação 
atendem aspectos referentes à proteção de pessoas e grupos pertencentes às 
minorias étnicas e culturais. Para contribuir nesse processo de superação da 
discriminação e de construção de uma sociedade justa, livre e fraterna, o 
processo há de tratar do campo social, voltados para a formação de novos 
comportamentos, novos vínculos, em relação àqueles que historicamente 
foram alvos de injustiças, que se manifestam no cotidiano (BRASIL, PCN 
pluralidade1997, p.21). 

 

 Além disso, o PCN evidencia a importância da formação docente, como se pode 

constatar no trecho aqui descrito: 

Esta proposta traz a necessidade imperiosa da formação de professores no 
tema Pluralidade Cultural. Provocar essa demanda específica na formação 
docente é exercício de cidadania. É investimento importante e precisa ser um 
compromisso político pedagógico de qualquer planejamento educacional 
/escolar para formação e/ou desenvolvimento profissional dos professores 
(idem, p.123). 

 

           Entretanto, é possível perceber que o próprio documento gera confusões sobre o que 

define como pluralidade cultural no texto dedicado à abordagem desta temática. Tudo parece 

ser entendido como pluralidade: condições diferentes de local de moradia e trabalho, com 

diferenças de origem e religião. Conforme ressalta Souza (2001, p. 58-59), o documento 

reconhece a necessidade de uma escola que valorize as características étnicas 
e culturais dos diferentes grupos culturais que convivem no território 
nacional; porém colocando-as em um mesmo patamar: indígenas, 
descendentes dos africanos, imigrantes, católicos, judeus, pobres, ricos, [etc] 



 

Mais recentemente, é criada a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que objetiva  

incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura 

Afro-brasileira. A partir dela foram elaboradas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, em 10 de março de 2004. As 

mesmas apontam para a necessidade de condições materiais das escolas e da formação de 

professores para uma educação de qualidade para todos. 

É com este cenário que os estudos de Brandão (s.d.) podem dialogar. Isto porque ainda 

temos visto práticas escolares que direcionam o olhar das crianças para um único modelo 

cultural. Assim o autor atenta para uma perspectiva de multiculturalidade, ou seja, uma 

educação cuja base seja o desenvolvimento da cidadania, possibilitando às pessoas 

participarem de diferentes situações de enfrentamento de desigualdades sociais e das 

consequências delas suscitadas. Ao mesmo tempo, o autor ressalta que é preciso ter cuidado 

para não se fazerem reduções simplistas acerca da diversidade cultural, considerando-se 

apenas o “respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas ou de qualquer outras escolhas 

autênticas, pessoais ou comunitárias, de vida e de ensino” (BRANDÃO, s.d., p. 14). Portanto, 

deve ser uma educação que considere a tarefa principal de “formar pessoas intelectual e 

afetivamente abertas ao pleno acolhimento do direito a diferença como fundamento do 

diálogo e da comunicação entre pessoas e povos.” (idem) 

 Assim sendo, é preciso levar em consideração que o processo de formação docente 

também é fruto dos diálogos que estes profissionais estabelecem no seu cotidiano e das 

construções realizadas na e sobre sua prática. Falar, então, de uma perspectiva multicultural 

para a educação, significa pensar numa formação com o olhar para a perspectiva sociocultural 

dos seus sujeitos.  

Os estudos de Santana (1999; 2004) colocam-se como referência para refletir sobre 

esta questão da relação entre formação docente e cultura. Sua abordagem acerca da formação 

docente procura questionar a respeito de práticas que tendem a “consagrar tradições de uma 

cultura universalista”. Esta situação é decorrente de uma “educação ocidental, maniqueísta, 

que compreende o mundo através de olhos homófobos, sexistas e racistas” (idem, 1999, p. 

12). Portanto, “o sistema cultural utilizado por nossas escolas ao longo da história da 

educação é (...) representado pelos valores e pensamentos eurocêntricos” (idem, 2004, p. 133). 



Segundo a autora, a atuação docente centrada nos valores universais de cultura, 

justifica-se no fato de que, em seus cursos de formação,  

Procura-se apenas reforçar as bases do saber científico, demonstrando-se, 
assim, uma necessidade de adequar os profissionais aos modelos culturais 
valorizados pela classe dominante; dessa forma, a ciência, enquanto saber 
científico não apenas confere “autoridade social” e “autoridade cultural” 
para “experts” de outras áreas para legitimar verdades da cultura dita como 
dominante, mas, o saber científico pode se apresentar como argumento que 
confere esvaziamento cultural a um povo, legitima preconceitos e racismos. 
(idem, 1999, p.62) 

 

Essa discussão permite destacar a formação social de uma cultura oriunda do sistema 

escravocrata que, por sua vez, provoca segregação racial explícita. Uma formação que fez 

com que  

valores básicos da composição pluriétnica da sociedade brasileira fossem 
ignorados. A valorização de um currículo eurocêntrico, que privilegiou a 
cultura branca e cristã menosprezou as demais culturas dentro de sua 
composição do currículo e das atividades do cotidiano escolar. As culturas 
não brancas foram relegadas a uma inferioridade imposta no interior da 
escola, concomitantemente, a esses povos foram determinados a classes 
sociais inferiores da sociedade (GONÇALVES; SOLIGO, s.d. p. 6). 

 

Por isso, os docentes têm pouco conhecimento sobre as diferentes culturas, o que 

demonstra sua postura de desvalorização das mesmas em sua essência. Só com um grau de 

consciência e valor de identidade para que essa rejeição assumida ou sofrida em silêncio se 

modifique.é possível desconstruir a ideologia do embranquecimento que tem orientado as 

práticas docentes ao longo da história da educação brasileira.  

A educação homogeneizadora que procurou incutir nas docentes “um sistema 

simbólico expresso pela língua que falam e toda representação que fazem de si e dos outros” é 

um processo que definiu algumas verdades absolutas, objetivando criar padrões universais 

culturais. (SANTANA, 1999, p. 59) Esta educação não tomou “a singularidade como 

reconhecível, como se todo ser humano não diferisse um do outro, permanecendo suas 

individualidades sem importância.” 

Portanto, não é possível omitir que a prática dos docentes reflete sua história de 

formação que se iniciou também nas salas de aula em que estiveram presentes. Neste sentido, 



é importante considerar uma das características mais importantes da formação do profissional 

docente: a sua historicidade, ou seja, o conjunto de saberes que vão sendo incorporados ao 

longo da própria vida, saberes que se vão agregando ao processo formativo de construção da 

identidade profissional. A identidade de cada profissional é constituída diante do repertório de 

conhecimentos e competências apreendidos pelos sujeitos durante sua formação, conforme 

salienta Costa (apud. SANTANA, 1999, p. 43): 

Na constituição de práticas e formas simbólicas certamente estão imbricados 
significados e valores oriundos da localização sociocultural dos docentes, de 
sua trajetória e da forma como dialogam com a tradição pedagógica em sua 
formação e no mundo escolarizado, mas também estão imbricados elementos 
produzidos pelas interações de seus grupos singulares.  

 

Portanto, os professores e professoras carecem de uma formação que as ajude 

identificar a escola como espaço privilegiado para a “realização de um trabalho que possibilite 

o conhecimento respeitoso das diferenças” (CAVALLEIRO, 2001, p. 149). Uma formação 

que preconize a superação de uma “visão de cultura universalizada, institucionalizada, que 

visibiliza a cultura nacional e invisibiliza a cultura local” (SANTANA, 2004, p. 14-15) e que, 

por isso, os ajude a refletir sobre o tipo de postura que podem adotar: uma alicerçada num 

“discurso consentido e legitimado pela tradição”, ou outra que seja capaz de dialogar com “o 

discurso reivindicado pelos grupos ditos de minoria” (idem, p. 68), com suas experiências 

culturais locais. A ênfase dada a este tipo de formação se justifica na consideração de que a 

educação, conforme destaca Brandão (2002, p. 26), é meio fundamental para o 

desenvolvimento do ser cultural. E por isso, deve possibilitar a criação de “cenários, cenas e 

situações em que (...) pessoas, comunidades aprendentes de pessoas, símbolos sociais e 

significados da vida e do destino possam ser criados, recriados, negociados e transformados.” 

A formação docente enquanto processo dialógico e dinâmico, atrelando-se à 

experiência cotidiana que agrega professores, alunos e os saberes socialmente difundidos, 

deve caminhar na perspectiva de uma educação anti-racista (CAVALLEIRO, 2001). Segundo 

esta autora, isto significa dizer que deve ser uma formação voltada à erradicação do 

preconceito, das discriminações e de tratamentos diferenciados. 

Nela, estereótipos e idéias pré-concebidas (...) precisam ser duramente 
criticados e banidos. É um caminho que conduz à valorização da igualdade 
nas relações.(...)Almeja, nesse sentido, possibilitar aos indivíduos 
pertencentes ao grupo de atingidos pelos preconceitos a reconquista de uma 
identidade positiva, dotada de amor e orgulho próprios (idem, p. 150). 



 

           Nesta discussão, cabe trazer à tona uma ressalva de Munanga (apud. SANTANA, 

1999) ao tratar das diferenças. Para ele, é preciso ter cautela a fim de que a questão da 

igualdade seja entendida do ponto de vista da garantia de direito e não se percam de vista as 

especificidades de cada cultura (aspectos biológicos, econômicos, políticos, etc.). 

 De acordo com Cavalleiro (2001), isso será possível se o docente, como educador 

social, tiver um princípio ético que impulsiona a busca da equidade social. A esse princípio, 

entretanto, faz-se necessário acrescentar um outro: a base teórica que oferece elementos 

argumentativos em defesa de uma prática que procura romper com as marcas de rejeição que 

os negros e negras, alunos e alunas de nossas escolas, trazem em suas histórias de vida.   
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