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Resumo:

O presente trabalho tem por objetivo fazer uma discussão acerca do processo de como se deu a
diversidade cultural no Brasil e possibilitar uma maior reflexão sob o papel que a escola desempenha em
uma sociedade pluricultural, para tanto, tomamos com base metodológica observações realizada em uma
sala de aula, pesquisas bibliográficas e documentais que tratam a temática como, por exemplo, o
Parâmetro Curricular Nacional de Pluralidade Cultural que nos possibilita uma maior compreensão a
respeito da temática. Verificamos que são inúmeros os entraves que se fazem presente no cotidiano
escolar, uma vez que a realidade proposta pelo PCN-Pluralidade Cultural é bem diferentes das que
encontramos em nosso dia-a-dia.
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Resumen:

El presente trabajo tiene como objetivo hacer una discusión sobre el proceso de cómo se llegó a la
diversidad cultural en Brasil y permiten una mayor reflexión sobre el papel que juega la escuela en una
sociedad multicultural, por lo tanto, basamos observaciones metodológicas realizadas en una habitación
aula, la investigación bibliográfica y documental que abordan el tema, por ejemplo, los parámetros del
plan de estudios nacional de la pluralidad cultural que nos permite una mayor comprensión del tema. Nos
encontramos con que hay muchas barreras que hacen esto todos los días en las escuelas, ya que la
realidad propuesta por el PCN-Pluralidad Cultural es muy diferente de la que se encuentra en nuestro día a
día.

Palabras clave: la diversidad cultural, la cultura, la práctica pedagógica.

________________________

1Graduando do curso de Pedagogia pela Universidade Federal de Alagoas; Monitor da disciplina de
Fundamentos Antropológicos; Professor Monitor da rede estadual de Alagoas.

Pág.1/6



2Graduanda do curso de Pedagogia pela Universidade Federal de Alagoas

3Graduanda do curso de Pedagogia pela Universidade Federal de Alagoas

Introdução

A diversidade cultural tem se tornado nos últimos anos bastante discutida nos tanto na academia, nas
escolas e na sociedade, após a criação da Lei de Diretrizes e Base da Educação 9.394/96, os Parâmetros
Curriculares de Pluralidade Cultural em 1997 e a instituição da lei 10.639/03 que garante que o conteúdo
programático deverá incluir:

O estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a
cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando
a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à
História do Brasil.

Com todo o trabalho que vem sendo feito seja na sociedade ou dentro dos ambientes escolares,
percebemos alguns avanços no que se refere à superação de uma sociedade arcaica marcada por enormes
desigualdades e diferenças sociais, entretanto ainda temos muito a ser conquistado, pois é comum
encontramos situações de preconceitos e discriminações em nosso meio social.

A escola por ser considerado o local onde tende a ser reproduzida a cultura de um povo e por exercer
papel crucial nesse processo de construção e apropriação do conhecimento, se faz necessário um olhar
especial para as práticas que vem sendo desenvolvidas dentro da mesma, fazendo assim que a formação
docente seja objeto de constante reflexão, pois trabalhar em uma sociedade a qual se diz ser democrática,
quando na realidade por todo um contexto social assume uma postura etnocêntrica. Segundo Rocha
(1999): O desafio maior para o docente é promover interações dos grupos diferentes, perceber que
pessoas diferentes, costumes diferentes possibilita novas coisas a se aprender. Esse tipo de postura da
escola é muito difícil, uma vez que estamos presos a velhos métodos.

Este presente trabalho buscará proporcionar uma reflexão acerca da cultura e sua relação com o meio
social, para tanto buscaremos adentrar na escola, visando à prática pedagógica e suas implicações nesse
processo da obtenção de uma sociedade pluriétnica e sem desigualdades.

A Cultura e suas influências no processo de ensino aprendizagem

A sociedade brasileira ao longo de sua história sempre esteve marcada por uma enorme diversidade
pluricultural, entretanto só nos últimos anos a mesma tem se tornando cada vez mais objeto de discussão
e de reflexão na sociedade, proporcionando assim uma olhar especial da escola sob esta área do
conhecimento. Pensar em diversidade seja ela, étnica racial, religiosa, cultural, faz-se necessário se fazer
um estudo acerca da nossa história cultural.

Há tempos remotos os negros eram vistos em nossa cultura como alguém sem direitos perante nossa
sociedade, passando assim desempenhar um papel braçal, tento em vista que os mesmos eram
considerados sujeitos que se encontravam marginalizados no meio social, desse modo, durante boa parte
de nossa história foram tidos como escravos dos grandes senhores de engenhos e mantidos em formas
sub-humanas pelos portugueses que chegaram em nosso território em 1500 e logo em seguida tentaram
escravizar os índios habitantes natos, no entanto, como religiosos se colocaram contra esse processo, tal
escravidão não foi bem sucedida, fazendo assim com que os portugueses mudassem de ideia e
trouxessem os africanos para serem explorados.

A partir da forma com foi estruturada a sociedade brasileira, pode-se dizer que tal estruturação foi o
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grande pivô para que tenhamos uma vasta diversidade cultural em nosso país, pois a sociedade sempre
esteve marcada pelas diferenças sejam elas, sociais, políticas, econômicas, étnica ou cultural. Segundo
Brasil (1997, p.19)

As culturas são produzidas pelos grupos sociais ao longo das suas histórias, na
construção de suas formas de subsistência, na organização da vida social e
política, nas suas relações com o meio e com outros grupos, na produção de
conhecimentos, etc. A diferença entre culturas é fruto da singularidade desses
processos em cada grupo social.

Diante tamanha diversidade a qual o Brasil compõe hoje, não podemos deixar de mencionar que sempre
tivemos uma cultura a qual sempre se apresentou de forma predominante em nosso meio social, “A
cultura da classe dominante”, logo a mesma sempre foi tida como padrão. A corrente positivista é um
exemplo dessa realidade, visto que a mesma busca a reprodução dos fatos históricos e o “conformismo
social” para manter um país em ordem, sendo necessário então que se haja uma pessoa com
formação/qualificada para gerir o país. A teoria positivista presente na história da educação vem
contribuindo e dando sustento as desigualdades sociais.

Embora tenhamos um país rico em cultura e em sua identidade “é índio, afrodescendente, imigrante, é
urbano, sertanejo, caiçara, caipira...” BRASIL (1997, p.15), o preconceito tem se tornado um dos grandes
entraves nas relações sociais, contribuindo assim com o processo de discriminação, e exclusão social.
Embora tenhamos na Constituição Federal do Brasil de 1888 a discriminação racial como sendo crime,
também se tem outros mecanismos utilizados a fim de proporcionar a promoção das identidades étnicas,
como por exemplo, afirma Brasil (1997, p.21) os povos indígenas têm: “garantidos seus direitos de
desenvolvimento de processos pedagógicos próprios, tradicionais, com liberdade de organização de suas
escolas”.

Como a escola não se encontra isolada da sociedade a mesma tem-se tornado um reflexo de suas
práticas, passando assim a desenvolver papel fundamental no processo de formação dos cidadãos e
consequentemente em sua cultura, uma vez que à escola é vista como sendo a entidade responsável em
formar e passar os conhecimentos necessários para que os sujeitos possam compreender e atuar sobre o
mundo em que vivem.

O multiculturalismo dentro do espaço escolar se apresenta de forma bastante significativa, uma vez que
podemos encontrar salas de aula repletas de diferenças, sejam elas através de: raças, gêneros,
econômicas, sociais ou outras quaisquer, tais diversidades poderiam ser encarada como algo
extremamente positivo para a sociedade, uma vez que, podemos apreender com a cultura do outro a
partir das trocas de experiências, no entanto não é isso que encontramos na sociedade e nos espaços
escolares, pois há grande dificuldade em lidar com a diversidade cultural, apresenta-se muitas das vezes
nas formas de preconceitos, discriminações entre outras atitudes que acabam ferindo o direito do outro.
Para Beltrão & Nascimento (2000, p.48) a “diversidade é a consciência das variações culturais do mundo e
respeito pelas diferenças”.

Segundo Brasil (1997, p. 20):

Tratar da diversidade cultural, reconhecendo-a valorizando-a, e da superação das
discriminações é atuar sobre um dos mecanismos de exclusão. Tarefa necessária,
ainda que insuficiente, para caminhar na direção de uma sociedade mais
plenamente democrática. É um imperativo do trabalho educativo voltado para a
cidadania, uma vez que tanto a desvalorização cultural traço bem característicos
do país colonizado quanto a discriminação são entraves à plenitude da cidadania
para todos; portanto, para a própria nação.
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A sociedade na qual vivemos infelizmente ainda não se encontra preparada para lidar com a diversidade
cultural, pois o que vimos são jovens sendo discriminados por serem homossexuais, negros sendo vitimas
de racismos, e a população nordestina sendo vitima de preconceito na região Sul do país. Tal realidade
encontrada na sociedade só nos diz que precisamos urgentemente fazer um trabalho de conscientização
com a população, seja através de mídias ou até mesmo nos espaços educativos, para que dessa forma
todos tenham a consciência que tais práticas não podem ocorrer em pleno o século XXI, mas como
poderemos trabalhar o multiculturalismo nos espaços escolares se até mesmo os professores não se
encontram preparados para lidar com essa situação. O Centro Nacional de Pesquisa em Currículo
reconhece que a escola deve:

[...] ensinar conteúdos e habilidades necessários à participação do indivíduo na
sociedade. Através do seu trabalho específico, a escola deve levar o aluno a
compreender a realidade de que faz parte, situar-se nela, interpretá-la e
contribuir para a sua transformação (CENPEC, 2000, p. 7).

Nas escolas brasileiras é comum encontrarmos professores que não trabalham o multiculturalismo dentro
do espaço escolar e até mesmos a grande maioria dos que tentam trabalhar não conseguem desenvolver
em sua pratica pedagógica o multiculturalismo conforme trás as orientações dos PCNs, visto que trabalhar
a pluralidade em uma sociedade etnocêntrica não é tarefa fácil, uma vez que a mesma é extremamente
complexa, pois ela trás consigo diversos fatores que fazem parte de nossa realidade e que para nós é algo
extremamente comum, ou seja, já se encontra internalizados por nós. Infelizmente ainda há professores
que se impõe diante de seus alunos se colocando com uma postura totalmente etnocêntrica, ao invés de
uma postura relativisadora, fazendo assim com que os mesmos não saibam agir diante de algumas
situações ocorrida em sala como, por exemplo, discriminação racial, apelido, brigas, questões de gênero,
entre outras diversidades que se fazem presente no cotidiano escolar.

Perguntamo-nos como é que os profissionais da educação vão ensinar aos seus alunos que se deve
respeitar a diversidade cultural se eles mesmos muitas das vezes são os primeiros a ferir o direito do outro
em sala, uma vez que eles não dão autonomia aos estudantes para que os mesmos possam expressar
seus conhecimentos. Para melhor exemplificar essa situação tomaremos como bases as atitudes tomadas
por algumas escolas que se recusam aceitar alunos que tenham tido problemas em outras escolas ficando
assim rotulado o aluno como “mau aluno”. Embora a Declaração dos Direitos Humanos afirme que:

1. Toda a pessoa tem direito à educação (…); 2. A educação deve visar à plena
expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do Homem e das
liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a
amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como
o desenvolvimento das actividades das Nações Unidas para a manutenção da paz.
(artigo 26º)

O que podemos perceber é que a atual forma como vem sendo desempenhada a função social da escola
não condiz com que afirma a Declaração dos direitos Humanos, uma vez que a escola não consegue
trabalhar com a diversidade cultural em sala de aula, deixando assim de contribuir para a promoção do
bem estar social, segundo Cotrim (1995, p.112) deve-se desenvolver uma educação intercultural:

Porque vivemos numa sociedade cada vez mais pluralista. Porque todas as
culturas são mestiças. Porque há que dar resposta a determinados medos, como
o de perder a própria identidade individual ou colectiva. Porque a escola tem que
responder às necessidades dos grupos sociais pertencentes a diferentes etnias e
culturas. Porque a escola deve dotar cada indivíduo com atitudes e capacidades
para aprender a viver numa sociedade em constante mudança e conflito. Porque
a escola é um lugar – chave para o desenvolvimento pessoal, facilitando o
incremento de competências nos alunos mais desfavorecidos.
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Diante tamanha responsabilidade desenvolvida pela escola na construção social, não podemos deixar de
refletir a cerca do currículo escolar, tendo em vista que o mesmo desempenha um papel triunfal no
processo de formação escolar dos indivíduos, pois ele trás consigo uma ideologia na qual a mesma busca
reproduzir os interesses das classes dominantes presente em nossa sociedade, desse modo podemos dizer
que este currículo não é neutro, pois toda ação tem uma intenção e nessa lógica a qual se encontra
estruturada nossa sociedade a ideia de reprodução cultural permeiam nossas práticas pedagógicas
passando assim a interferir no processo de ensino-aprendizagem.

Segundo Silva (2002, p. 34):

para Bourdieu e Passeron, a dinâmica da reprodução está centrada no processo
de reprodução cultural. É através da reprodução cultural dominante que a
reprodução mais ampla da sociedade fica garantida. A cultura que tem prestígio e
valor social é justamente a cultura das classes dominantes: seus valores, seus
gostos, seus costumes, seus hábitos, seus modos de se comportar e agir. Na
medida em que essa cultura tem valor em termos sociais; na medida em que ela
vale alguma coisa; na medida em que ela faz com que a pessoa que a possui
obtenha vantagens materiais e simbólicas, ela se constitui como capital cultural.
[...] Finalmente, o capital cultural manifesta-se de forma incorporada,
introjetada, internalizada.

A ideia de cultura deve ser vista como algo inacabado que estar sempre em constante transformação,
tendo em vista que vivemos em um mundo que estar sempre em movimento. A cultura produz linguagem,
pensamento e forma específica de dizer/falar, por exemplo, no nosso país devido sua história de
colonização e sua extensa área territorial percebemos a existência de vários sotaques nas falas das
pessoas, para melhor exemplificar essa realidade basta escutar a forma como se fala um pernambucano e
um paulista, sem sobra de dúvidas poderemos perceber os contrastes nos traços culturais, quem nunca
ouviu dizer “fulano parece um matuto” essas e outras representações são criadas pela sociedade como
forma de diferenciar a sua cultura, ou melhor de criar uma identidade especifica para cada grupo social,
vale ressaltar que mesmo vivendo todos em um mesmo país, é comum que cada localidade tenha suas
peculiaridades.

A cultura se apresenta de forma intensa em nosso cotidiano, aponto da mesma passar a interferir em
nosso plano biológico, um exemplo dessa realidade é o fato de serem criados alguns padrões sociais para
definir as questões biológicas do ser humano, por exemplo, a criança quando ela é magrinha às vezes ela
é vista com um olhar diferenciado, já quando temos uma criança gordinha costumamos dizer que a
mesma é saudável, logo, passamos a tê-la com “padrão de beleza”, já no adulto é diferente uma pessoa
bonita e aquela que é magra e não mais a pessoa gorda. Segundo Morin (2001, p. 56):

a cultura é constituída pelo conjunto dos saberes, fazeres, regras,
normas, proibições, estratégias, crenças, ideias, valores, mitos, que
se transmite de geração em geração, se reproduz em cada indivíduo,
controla a existência da sociedade e mantém a complexidade
psicológica e social. Não sociedade humana, arcaica ou moderna,
desprovida de cultura, mas cada cultura é singular. Assim, sempre
existe a cultura nas culturas, mas a cultura existe apenas por meio
das culturas.

Conforme se pode verificar na citação de Morin (2001), cada sociedade possui sua cultura própria e dentro
de cada cultura existe outra cultura, desse modo à diversidade cultural brasileira pode ser representada
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como heterogênea e complexa.

Considerações finais

Em suma, acreditamos que a diversidade cultural existente em nosso país deve ser encarada como algo
extremamente positiva, uma vez que é de fundamental importância para que tenhamos o reconhecimento
e valorização de nossa cultura. Trabalhar com a diversidade e diferenças na escola não é tarefa fácil, pois
como afirma Candau (2008): a discussão do multiculturalismo no campo pedagógico abarca um
“posicionamento claro a favor da luta contra a opressão e a discriminação a que certos grupos minoritários
têm, historicamente, sido submetidos por grupos mais poderosos”.

A prática pedagógica dos docentes deve ser sempre objeto de discussão e análise, pois se a escola
desenvolve um papel crucial para a obtenção de uma sociedade pluriétnica é indispensável que os atuais
educadores assumam uma postura relativisadora, para que desse modo seja possível contribuir de forma
significativa no processo de ensino-aprendizagem e na promoção da educação, para tanto cabe ao
educador ter os conhecimentos necessários sobre o que vem a ser cultura e suas influências no meio
social.
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