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RESUMO

O objetivo do trabalho é apresentar algumas reflexões sobre o termo multiculturalismo e sua implicação
para a prática pedagógica de todos aqueles e aquelas que acreditam na construção de uma nova
sociedade e busca discutir que a polissemia do termo não convergem para um único sentido e significado
sobre tal questão. Desse modo o trabalho caracteriza-se por uma análise das principais correntes do
multiculturalismo enfocando a ambiguidade e os embates no uso do conceito e para isso tomamos como
referência autores como Ana Canen e Alberto Canen (2005), Hall (2006), Griroux, (2003), Fleuri, (2005)
entre outros pesquisadores da temática. O estudo tem como interesse central contribuir com a formação
dos graduandos dos cursos de licenciatura e com os demais profissionais do campo da educação.

SUMMARY

The objective is to present some reflections on the term multiculturalism and its implications for
pedagogical practice of all those men and women who believe in building a new society and discusses the
polysemy of the term does not converge to a single meaning and ignificance of such question. Thus the
work is characterized by an analysis of mainstream ulticulturalism focusing on ambiguity and conflicts in
the use of the concept and for this we refer authors like Ana Canen and Alberto Canen (2005), Hall
(2006), Griroux, (2003), Fleuri, (2005) and other researchers of the subject. The study&39;s central
interest is contribute to the training of graduatesof degree courses and other professionals in the field of
education.
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Introdução

Quando estamos discutindo multiculturalismo, do que estamos realmente tratando Começa aí o nosso
primeiro problema. O termo multiculturalismo é polissêmico e, portanto, pode ser tomado em vários
sentidos e ângulos. O multiculturalismo não nasceu nas discussões acadêmicas das universidades
brasileiras. O seu debate é fruto da luta dos movimentos sociais que vêm reivindicando cada vez mais
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espaço na sociedade. Embora muitos pesquisadores tenham se debruçado sobre essa questão, ela é ainda
uma temática marginal nos centros universitários.

Na realidade atual, temos muitos questionamentos sobre o campo da educação e, em especial, sobre a
escola. Pelo menos três questões podem ser feitas: quais as implicações do multiculturalismo crítico,
emancipatório ou revolucionário para o campo do ensino E o multiculturalismo é apenas uma área de
conhecimento ou é um campo político De que forma podemos ter uma prática pedagógica que favoreça as
trocas através das diferenças

Como salientamos anteriormente, é difícil encontrar respostas definitivas para essas indagações. Que
sentido se está dando ao multiculturalismo já que não tem uma visão única De uma coisa temos certeza.
Nos tempos atuais, precisamos formar pessoas que saibam viver com as diferenças, que saibam valorizar
e dialogar com a cultura do outro, além do desenvolvimento da capacidade reflexiva para questionar o
status quo que está posto. Entendemos, portanto, que o currículo multicultural numa perspectiva crítica
(emancipatório, revolucionário) favorece a formação de uma pessoa solidária capaz de viver com a
diversidade e com as diferenças. O multiculturalismo defende uma política da diferença e o
reconhecimento de direitos particulares dos grupos que foram ao longo da história marginalizados. Para
Ana Canen e Alberto Canen (2005, p. 42), “o multiculturalismo significa diferentes ideias para diferentes
pessoas e instituições”. Daí se deduz a complexidade do termo.

É dentro desse contexto que pretendemos apresentar algumas reflexões sobre o termo multiculturalismo e
sua implicação para a prática pedagógica de todos aqueles e aquelas que acreditam na construção de uma
nova sociedade.

PARA COMEÇO DE CONVERSA: ENTENDENDO UM POUCO O TERMO MULTICULTURALISMO

Hall (2006) adverte que o termo multiculturalismo pode ser tomado em diferentes perspectivas por
pessoas ou grupos. Apesar de o termo ser usado universalmente, isso não significa que os seus
significados estejam claro para as pessoas. Hall (2006) faz uma distinção entre os termos multicultural e o
multiculturalismo. No primeiro caso, multicultural é um termo qualificativo. Descreve as características
sociais e os problemas de governabilidade apresentado por qualquer sociedade nas quais diferentes
comunidades culturais convivem e tentam construir uma vida em comum. Já no segundo caso,
multiculturalismo é substantivo. Refere-se às estratégias políticas adotadas para governar ou administrar
problemas de diversidade e multiplicidade gerados pelas sociedades multiculturais.

Há certa dificuldade de se chegar a um consenso em relação ao conceito de multiculturalismo o qual se
apresenta como uma área de confronto de diferentes ideologias. Dessa forma, pode-se apresentar como
um termo negativo ou positivo, a depender da situação. Assim, conforme considera Andrade (2007), tal
conceito pode ser aplicado de forma que promova “a igualdade” entre as pessoas ou constituir um
processo de segregação.

Ao recorrer mais uma vez a Hall (2006, p. 51), percebemos que há diversas sociedades multiculturais
como há também diversas concepções de multiculturalismo. Como já reiteramos, longe de ser algo
homogêneo, é uma ideia interpretada por diferentes dimensões, a saber:

• Multiculturalismo conservador – insiste “na assimilação da diferença às tradições e costumes da
maioria”.

• Multiculturalismo liberal – “busca integrar os diferentes grupos culturais o mais rápido possível
ao mainstrean, ou a sociedade majoritária, baseado em uma cidadania individual universal,
tolerando certas práticas culturais particularistas apenas no domínio privado.”

• Multiculturalismo pluralista – “avaliza diferenças grupais em termos culturais e concede direitos
de grupos distintos a diferentes comunidades dentro de uma ordem política comunitária ou mais
comunal.”

• O multiculturalismo comercial – “pressupõe que, se a diversidade dos indivíduos de distintas
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comunidades foi publicamente reconhecida, então os problemas de diferença cultural serão
resolvidos (e desenvolvidos) no consumo privado. Busca “administrar” as diferenças culturais da
minoria, visando os interesses do outro.”

• Multiculturalismo corporativo (público ou privado) – “busca ‘administrar’ as diferenças
culturais da minoria visando o interesse do centro.”

• Multiculturalismo crítico ou ‘revolucionário’ – “enfoca o poder, o privilégio, a hierarquia das
opressões e os movimentos de resistência.”

Por sua vez, Faustino afirma (2006) que o termo multiculturalismo nasceu pela primeira vez no Canadá
como estratégia do governo para reprimir o movimento separatista nos anos de 1960. E tornou-se comum
em 1971 “depois do discurso do primeiro ministro canadense, o liberal Pierre Elliot Trundeau, no qual foi
apresentado um novo plano para o país chamado Multiculturalismo dentro de uma base bilíngüe
(FAUSTINO, p. 76-7).” O projeto teve como objetivo aliviar as tensões raciais e fazer o país crescer
economicamente. “A política do multiculturalismo foi sendo implementada pelo governo canadense para
conseguir conciliação política.”Assim, o multiculturalismo nasceu na primeira instância como uma forma de
pacificar a nação e atrair mercado estrangeiro. Ao mesmo tempo “os Estados Unidos implementaram sua
política cultural por meio de ações afirmativas para atender reivindicações dos movimentos por direitos
civis – que eclodiu nos anos de 1960.”

Em outras palavras, foi nos anos sessenta do século XX que os embates deram origem às discussões sobre
o multiculturalismo. Os movimentos que se intensificaram nessa década criaram o cenário propício para as
reivindicações dos grupos que historicamente foram e são marginalizados. Os movimentos de
independência na África, os protestos estudantis na França e outras partes do mundo, os movimentos de
contracultura, a liberdade sexual e o combate à Ditadura Militar no Brasil foram algumas das lutas que
tiveram peso no questionamento da hegemonia e superioridade do homem branco, europeu e
heterossexual. “No geral, o multiculturalismo tem sua origem no sentido étnico de pertencimento e na
relação ética como princípio de vivência” (LOPES, 2004, p. 42).

Dentro desse contexto, podemos afirmar que a discussão acerca do multiculturalismo teve origem em
países nos quais a questão da diversidade cultural passa a ser um problema para a construção da
identidade nacional. Por isso, que no campo da educação e, especificamente, nas discussões curriculares
argumenta-se a favor de uma escola inclusiva, que incorpore questões culturais de diferentes grupos
sociais.

Já nas últimas décadas do século XX, os chamados novos movimentos sociais passam a reivindicar o
tratamento igualitário para as especificidades dos diferentes grupos existentes na sociedade. Por outro
lado, o desenvolvimento e a utilização de alguns termos politicamente corretos como multiculturalismo,
diferença, diversidade, afrodescendentes, etnia no lugar de monocultura, raça, negro, considerados
discriminatórios, passam a fazer parte da agenda política. Assim, no âmbito das políticas públicas, o
multiculturalismo de certa forma se disseminou e foi dotado nos referidos países como uma alternativa
para o reconhecimento das diferenças. O discurso da política multicultural, ao exaltar a diversidade como
uma característica positiva da contemporaneidade, propõe novos direcionamentos para as sociedades.

Assis e Canen (2004) deixam claro no artigo intitulado Identidade negra e espaço educacional: vozes,
histórias e contribuições do multiculturalismo que historicamente não temos como negar as relações
assimétricas de poder entre as diversas identidades que contribuíram para a formação da nação brasileira.
A complexidade tem sido característica central da realidade atual. Daí, porque novos paradigmas de
diferentes campos de estudos foram elaborados na tentativa de pensar o mundo. Oliveira e Miranda
(2004, p.67) chamam a atenção para “a urgência de ressignificação da escola e do currículo como espaço
de reinvenção das narrativas que forjam as identidades homogêneas”. É por isso que o multiculturalismo
não deixa de ser uma proposta inclusiva.

No Brasil, nos anos 1950, o Movimento de Cultura Popular esteve na vanguarda de reconceptualização das
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práticas educativas por meio da valorização de elementos culturais de diferentes segmentos sociais
presente na sociedade. Dizendo de outra maneira, defendia-se uma educação voltada para a cultura do/a
estudante como bem salientava Paulo Freire na defesa da Educação de Jovens e Adultos. Para Freire
(2005), ninguém se liberta sozinho, mas si liberta em comunhão. Com essa proposição, o autor apresenta
sua justificativa para a emergência de uma pedagogia do oprimido como ação política, ancorada no diálogo
crítico e libertador que envolve reflexão e ação. Ação libertadora que se efetiva na relação dialógica
permanente entre educadores e educandos.

Freire (2005), ao refletir sobre a educação bancária, mostra o quanto essa educação não oferece ao
educando a oportunidade de dizer a sua palavra, de desenvolver o senso crítico, de buscar a liberdade.
Ele, como educador da esperança, entende que os seres humanos são inconclusos e como tal são sujeitos
inacabados. Defende que um educador comprometido com a causa do povo mantém uma relação
humanizadora com o outro.

Quanto mais analisamos as relações educador e educando, nas escolas em qualquer de
seus níveis, parece que mais nos podemos convencer de que estas relações apresentam
caráter especial e marcante – o de serem relações fundamentalmente narradores e
dissertadoras (FREIRE, 2005, p. 65).

O autor (2005) sugere ainda que, nas escolas, o que acontece nas salas de aula é a narração e a
dissertação de conteúdos. Narração e dissertação que implicam um sujeito que sabe – o que narra – e os
objetos pacientes – os ouvintes são os educandos. Fala-se de uma realidade parada, petrificada, pois se
narra algo alheio à experiência existencial dos educandos e das educandas. Uma das características dessa
educação dissertadora é a sonoridade da palavra e não a transformação da pessoa. Essa narração conduz
o educando à memorização mecânica do conteúdo narrado. Dessa maneira, a educação se torna um ato
de depositar e de transferência de informações.

O autor ainda argumenta que a visão bancária da educação anula o poder de criatividade dos educandos
estimulando a sua ingenuidade e a não capacidade criativa. Para Freire, um educador humanista,
revolucionário se identifica com os educandos e estabelece com eles um diálogo. Sua ação deve
orientar-se no sentido da humanização de ambos. A educação ‘bancária’não permite o companheirismo
entre educador e educando. Assim Freire lançava as bases para a relação educação, currículo, culturas e
multiculturalismo.

Aliás, a base para a discussão do multiculturalismo encontra-nos na noção de cultura, ou melhor, de
culturas. As culturas não são um fenômeno estático, pois se transformam e sofrem influências de diversos
matizes. A cultura pode ser entendida “como tudo aquilo que produzido pelo ser humano” conforme
esclarece Candau (2002, p. 72). Sendo assim, a cultura é um estruturante da vida cotidiana. Ela é como
um mapa a partir do qual as pessoas pensam, classificam e transformam o mundo.

Se, por um lado, o termo cultura é polissêmico, não é diferente a expressão multiculturalismo. De todo
jeito o multiculturalismo é uma ideia profundamente questionada e contestada, seja em “prol da pureza e
integridade cultural da nação” (HALL, 2006, p. 51), seja pelo fato do culto à diferença e o culto da
etnicidade ameaçar o universalismo.

No tocante ao mundo acadêmico, Giroux (2003) apresenta os avanços e problemas do multiculturalismo
nessa esfera. Ele afirma que “por mais de uma década os multiculturalistas críticos defenderam
vigorosamente que se repensem as possibilidades políticas e pedagógicas no ensino superior” (GIROUX,
2003, p. 75). Assim, para Giroux, é essencial que se discuta um novo entendimento no que diz respeito
como os mecanismos de dominação e de exclusão operam nas relações através do processo de
hierarquização do sujeito no tocante à classe, raça, gênero no ensino superior. O processo escolar não
deixa de ser um “terreno de lutas” pelo mecanismo de regulação da cultura pela relação da autoridade e
do disciplinamento. Daí, que nos estudos voltados para o multiculturalismo faz-se necessário relacionar
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cultura e poder.

Além de desafiar o currículo escolar, os estudos multiculturais defendem e lutam para que estudantes
excluídos na sociedade (o caso dos afrodescendentes) tenham acesso ao ensino superior nas
universidades públicas por meio de políticas de ações afirmativas.

O multiculturalismo crítico obteve alguns de seus maiores sucesso ao ampliar
significativamente a quantidade de discursos públicos disponíveis dentro da universidade,
o que proporcionará aos estudantes uma variedade de opções pedagógicas em que
podem investir, agir e falar para expandir suas capacidades para poderem criar uma
sociedade democrática mais forte (GIROUX, 2003, p. 76).

Consideramos oportuno destacar que o multiculturalismo não deixa de ser um dado da realidade e que
supõe uma posição do sujeito do ponto de vista das diferenças, conforme salienta Candau (2006). O
multiculturalismo crítico amplia a inclusão das pessoas no processo como afirma Giroux.

É evidente que as sociedades têm passado por um processo de transformação em todas as esferas. O
fenômeno da globalização tem representado ao mesmo tempo um elemento padronizador das
mentalidades coletivas como provocado emergência e mobilização de movimentos identitários diversos.
Insistimos que a globalização é ao mesmo tempo um fenômeno complexo e plural. Diante dessa realidade,
é preciso pensar a noção de política cultural e a “oportunidade de tornar o pedagógico mais político”, como
afirma Giroux (2003, p. 76).

Dentro desse quadro, a partir de diversas teorias de desconstruções pós-estruturalista e pós-moderna, o
multiculturalismo acadêmico apropria-se da virada crítica rumo à linguagem, particularmente à ênfase em
estratégias de indeterminação, de incerteza e de significados polivocais, para desafiar o logocentrismo
ocidental e revelar os códigos raciais que constroem a “condição branca de maneira discursiva como modo
de opressão e de dominação” (GIROUX, 2003, p. 76).

No caso brasileiro, Andrade (2007) apresenta três formas de multiculturalismo:

1. O multiculturalismo triparte ou fundador – Essa forma está associada ao mito fundador das três
raças e “defendia que a diversidade étnico-racial brasileira seria um traço fundador em nossa sociedade”
(ANDRADE, 2007, p. 48). O problema dessa forma de multiculturalismo é que é um instrumento de
“conformação das práticas”. Tomando como eixo o processo de miscigenação entre o europeu, o africano e
o ameríndio, entende-se que qualquer manifestação de reivindicação que não se enquadre nessa
perspectiva é compreendido como ilegítimo. Por isso, esse tipo de multiculturalismo não reconhece as
desigualdades entre brancos e negros, por exemplo, ou entre branco e indígena no nosso país, conforme
salienta Andrade (2007).

2. Multiculturalismo pseudo-humanista – Um segundo tipo de multiculturalismo presente na sociedade
brasileira é o pseudo-humanista. Essa forma de multiculturalismo reconhece as diferenças e
especificidades dos diferentes grupos que compõem a sociedade brasileira, “sejam estas de cor/raça,
gênero, cultura, religião, etc.” Associam-se assim esses discursos a instrumentos institucionais de defesa e
garantia de direitos individuais das pessoas. Geralmente reveste-se de um discurso democrático de
garantias aos direitos humanos. O problema desse tipo de multiculturalismo é o discurso de tolerância e
harmonia entre os grupos, pois se alega uma cordialidade entre os grupos dominados e dominantes. Logo,
por meio dessa pretensa cordialidade exige-se “uma reciprocidade com as práticas sócio-culturais deste
para com os dominantes” e nesse sentido há o “encobrimento de conflitos e das relações de dominação”,
como bem salienta Andrade (2007, p. 51).

3. O multiculturalismo democrático e os direitos etnicorraciais – Essa terceira via multicultural
encontra-se muito próxima das outras, diferenciando-se por alguns aspectos. Tal conceito de
multiculturalismo vem sendo associada à reivindicação e luta por conquistas sociais no campo do direito,
especificamente nos direitos coletivos, identitários, “cuja expressão principal seria por direitos
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etnicorraciais”. Essa vertente visa, de fato, uma ressignificação dos princípios que orientam as ações do
Estado e da sociedade em seu conjunto. Assim, trata-se de uma luta em diferentes esferas pelo direito e
garantia que toda pessoa por ser humana deve ter.

É possível afirmar que o desenvolvimento do Estado Moderno foi constituído de certa forma nessa
perspectiva e que a tradição liberal teve como principais características os princípios de: a) isonomia; b)
monoculturalismo; c) homogeneidade; d) universalismo; e e) Estado-nação. Ainda para Andrade (2007, p.
51), “o discurso multicultural fundamentado em alguns desses pressupostos do Estado-Moderno – em
especial a isonomia e o universalismo mesmo que a princípio, reconheçam a existência de diferenças entre
os diferentes grupos nacionais”. o objetivo é então a necessidade de gerenciar os conflitos e controlar os
problemas existentes entre as diversas camadas sociais.

Então, dentro dessa perspectiva, os negros, homossexuais, mulheres “ficam aprisionados dentro da
categoria cidadão e cujos limites de ação e demanda, estariam amarrados a uma isonomia opressora que
não garantia a cidadania plena”, conforme bem salienta Andrade (2007, p. 51). É preciso ainda apresentar
algumas considerações sobre o princípio da isonomia, o qual está associado às ideias de liberdade e
universalidade da Revolução Francesa no século XVIII. Contudo, esses dois princípios não foram
suficientes para garantir a igualdade de fato. O formalismo desse conceito não foi suficiente para acabar
com a desigualdade existente na nossa sociedade hierarquizada por raça, gênero, religião, etnia, etc.

Como mecanismo de regulação do Estado para a promoção da isonomia, a tradição
jurídica permite a neutralidade institucional nas relações com os diferentes grupos
existentes na sociedade. Dessa maneira, ocorria uma universalização homogeneizante
(Pacheco, 2005) das identidades e características dos indivíduos e coletividades
constituinte da sociedade sob uma única razão: a razão do Estado (ANDRADE, 2007, p.
62).

Dessa maneira, o autor supracitado afirma ainda que “os direitos devem existir e funcionar em prol das
pessoas e não um fim em si mesmo” (ANDRADE, 2007, p. 63). Assim, podemos afirmar que os direitos
humanos, o multiculturalismo e as políticas de ações afirmativas encontram-se dentro do mesmo processo
histórico de luta e de transformação das bases epistemológicas do Estado Moderno.

Diante desse contexto, interessa-nos exemplificarmos ainda como o conceito do multiculturalismo foi
evoluindo a partir de estudos de um dos autores que tem dado uma contribuição enorme para essa
discussão. Fleuri (2005, p. 142) argumenta que os termos multiculturalismo eram pensados como
sinônimo de interculturalismo. Ao estudar a literatura italiana, ele verificou como “aquela que enfatiza a
relação entre sujeitos culturais diferentes, enquanto a educação multicultural constituiria uma perspectiva
que busca o reconhecimento identitário das minorias étnicas, em luta contra processos de sujeição a que
foram submetidas historicamente”. Posteriormente aprofundado, o termo multiculturalismo passa a ser
visto como indicador de vivência de diversos grupos culturais na sociedade enquanto o interculturalismo é
compreendido como um conjunto de proposta de convivência democrática e criativa entre diferentes tipos
de culturas (FLEURI, 2005).

Candau (2002) ainda esclarece que há entendimentos diferentes sobre esses termos dependendo da área
do globo. Na bibliografia europeia, o multiculturalismo é visto como justaposição ou presença de várias
culturas, enquanto o interculturalismo faz referência à inter-relação. Já no mundo anglo-saxônico, o
multiculturalismo diz respeito a um termo amplo que incluiriam diversos modelos e paradigmas para a
intervenção social e no âmbito escolar.

Como foi mencionado acima, a ideia da interculturalidade leva a intercâmbio, a trocas, à interdependência
e a formulações por meio de diálogos e de negociações das diferenças e de conflitos que marcam as
culturas. Seria verdadeiramente a vivência de práticas democráticas que permite construir encontros com
culturas diferentes. Só que essas práticas não se dão no vazio, mas por meio de metodologias que levem à
ressignificação da realidade de dominação de um sobre o outro.
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Ainda estamos longe de uma convivência democrática na sociedade e na escola. Vale dizer que o tema
diferença e identidade têm entrado com força no campo da educação. Parece-nos que o conceito de
diferença aponta para uma nova perspectiva epistemológica e vai além da pluralidade cultural e da própria
noção de diversidade. A diferença envolve a questão do hibridismo, da ambivalência e da bricolagem que
constituem as identidades das pessoas. Assim, a interculturalidade vem se configurando como um campo
de estudo interdisciplinar que procura entender os processos de significados e de intersubjetividades
constituídos das identidades em termos de etnia/raça, de geração e de ação social.

Dizendo de outro modo, a interculturalidade nos ajudaria a formar um e uma estudante que sabe
argumentar, expor suas ideias, mas, ao mesmo tempo, colocar-se no lugar do outro. O outro não pode ser
pensado como “a fonte de todo o mal” como afirmam Duschatzky e Skliar (2001). O outro é semelhante a
mim, mas é também diferente.

É importante afirmar que apesar do debate sobre a interculturalidade está em evidência na atualidade, no
Brasil essa discussão remonta aos anos vinte do século XX, com o Movimento da Semana da Arte
Moderna. A primeira proposta de educação nessa perspectiva parece estar ligada a um documento da
Unesco de 1978 que propunha uma educação “intercultural para paz”. Poucos autores apontam a diferença
entre uma proposta multicultural e uma intercultural. Na literatura, há muita discordância sobre o que
seria uma educação na perspectiva desses dois escopos. A segunda impõe novas lógicas de negociações
nos conflitos. As divergências não são caladas, não se busca o consenso e, sim, manter um diálogo
constante em meio a certa “desordem” que se estabelece no convívio.

Nesse sentido, vale lembrar que isso é assustador para os ritmos e estruturas das nossas escolas e
universidades. A interculturalidade constitui-se num projeto ético, político, epistêmico que vai:

• questionar o caráter monocultural presente no currículo, consequentemente, na seleção de
conteúdos;

• questionar a exclusão dos considerados diferentes, a qual precisa ser combatida, tanto no nível das
políticas como no nível da prática pedagógica;

• resgatar as identidades culturais de grupos marginalizados na sociedade e na escola;
• reconstruir a dinâmica escolar com base no redirecionamento do currículo, organização escolar,

linguagens, práticas didáticas, relação com os estudantes e com a comunidade em geral.

Ou, ainda, que as ideias do multiculturalismo serão tomadas para conservarem propostas neoliberais. É
importante afirmar, como diz Carvalho (2004, p. 439), que os diversos discursos estão no “interstício na
rede de intrigas” que compõem o mundo da globalização e do neoliberalismo. Tendo em vista a análise
realizada, ainda coloca a autora (p. 439) que “Parece-nos possível afirmar que o contexto no qual há uma
predominância da política neoliberal de amplo espectro como ocorre a partir dos anos de 1990, tem
suscitado a produção de discursos claramente híbridos e complexos em sua função enunciativa”.

Outra produção interessante que nos ajuda a pensar esse debate é o artigo de Duschatzky e Skliar (2001),
intitulado O nome dos outros. Narrando a alteridade na cultura e na educação, o qual traz uma pergunta
interessante e problemática: Quem são os outros Com essa pergunta aparentemente inocente, os
supracitados autores afirmam que os discursos na contemporaneidade se revestem com novas roupagens
e com viés democrático.

Muitas vezes o multiculturalismo no viés conservador abusa do conceito de diversidade para encobrir uma
perspectiva de ideologia de assimilação. Assim, os grupos que compõem a sociedade brasileira são vistos
como formadores do nosso país. A cultura branca que predominou e predomina como a politicamente
correta abriu espaço para que as outras culturas possam ser assimiladas e possam formar a nossa nação.
Assim, afirmam Duschatzky e Skliar (2001, p. 130) que “entendido dessa forma, o multiculturalismo pode
ser definido, simplesmente, como a autorização para que os outros continuem sendo esses outros, porém
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em um espaço de legalidade, de oficialidade, uma convivência sem remédio.”

Esses estudiosos sinalizam que a discussão do multiculturalismo e do lugar da diversidade na sociedade
Moderna não comporta respostas neutras (se é que elas existem) ou ingênuas. Nesse sentido, eles
afirmam que na Modernidade há três formas nas quais a diversidade é pensada. São elas:

1. O outro é a fonte de todo mal

Será demasiado contundente afirmar que o outro como fonte de todo o mal simbolizou o
modo predominante da relação cultural social e político durante o século XX Hobsbawm
(1998) assinala que este foi o século mais mortífero da história, não só por causa da
envergadura dos conflitos bélicos, mais pelos genocídios sistemáticos, as matanças
étnicas, o apartheid, as ditaduras militares a violência física e legalista contra os
imigrantes etc. (DUSCHATZKY; SKLIAR, p. 130.)

Duschtzky e Skliar (2001) advertem que na Modernidade não se dá apenas a eliminação física do outro,
isto é, a eliminação externa, há também coação interna mediante a regulação de leis, normas e costumes.
Nesse sentido, a Modernidade construiu várias estratégias de desmobilização do outro, tais como: a
demonização do outro; ética perversa em relação à inclusão e exclusão; a ausência das diferenças ao
pensar a cultura etc., além de inventar uma lógica binária que projetou de diferentes modos o componente
negativo da relação cultural, a saber: o marginal, o indigente, o louco, o anormal, o deficiente, o drogado,
o homossexual, o estrangeiro, o negro etc. Nessa linha de pensamento, tem-se que:

O outro diferente funciona como o depositário de todos os males como portador das
falhas sociais. Esse tipo de pensamento supõe que a pobreza é do pobre; a violência é do
violento; o problema de aprendizagem, do aluno; a deficiência, do deficiente; e a
exclusão, do excluído (DUSCHATZKY; SKLIAR, 2001, p. 124).

A tradução é uma forma de dizer do outro, de inferiorizá-lo. O outro é o causador dos problemas da
Modernidade. Quem traduz diz a partir da sua interpretação. A tradução aqui é entendida “como
mecanismo de manipulação dos textos dos outros”.

1. Os outros como sujeitos plenos de uma marca cultural

A partir dessa perspectiva, as culturas representam comunidades homogêneas de
crenças e estilos de vida. O estudo das culturas primitivas deu origem ao mito arquétipo
cultural que sustenta que cada cultura se funda em um padrão que outorga sentido pleno
à vida de todos os seus membros, como se tratasse de redes perfeitamente tecidas que
tudo capturam (DUSCHATZKY; SKLIAR, 2001, p. 124).

A partir desse mito, toda diferença é homogênea. Assim, todos os negros e negras vivem a
negritude do mesmo modo, as mulheres vivem o gênero de forma idêntica e assim por diante.
Dessa forma, a diversidade é vista como um processo pré-estabelecido, não há misturas e nem
mesclas. Evita-se a todo custo o hibridismo a não ser se for para justificar a “bondade” do
colonizador e seu espírito cristão. Nesse sentido, cada um tem o seu lugar na sociedade, pois é
assim que deve ser. Além disso, os diferentes são todos iguais, são todos do mesmo jeito.

1. O outro como alguém a tolerar

Como não reivindicar o discurso da tolerância frente às conseqüências que a intolerância
estabelece para a vida humana e para o exercício da liberdade

A chamada política da tolerância põe em relevo as ambigüidades dos diferentes grupos
presentes nas sociedades. Em um processo de somas e subtrações, a história da
tolerância se estabeleceu a partir do privilégio do indivíduo em detrimento do
reconhecimento de grupos ou ao inverso, o que se tolera é o grupo, deixando de resolver
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a questão da liberdade individual (DUSCHATZKY; SKLIAR, 2001, p. 124).

A tolerância é importante mas não está isenta de ambiguidade e, claro, de problemas. Quem tolera, faz
porque não tem outra saída. Entretanto, ao questionar a tolerância, não significa que somos contra ela,
que queremos a intolerância e, sim, que apontamos seus limites e seus problemas.

No campo da educação, a tolerância entende o outro da seguinte forma: os outros não estão na escola,
mas sim no currículo. O objetivo principal é ensinar acerca da diversidade, por meio da pluralidade cultural
e não a educação da alteridade. Os outros estão nas fotos, pinturas, poesias, teatro, bandeiras, festas
escolares, etc. Os outros estão ali, porém vão buscar em lugares distantes (DUSCHATZKY; SKLIAR, 2001).

Através do currículo, aprendemos a encontrar semelhanças grotescas entre os diferentes, aprendemos
também que somos uma mistura, por isso que “introduzem-se temáticas como o racismo, sexismo,
rejeição cultural, como se elas fossem, justamente objeto de consciência abstrata, formas de assombro
sobre aquilo que a humanidade é, foi e será capaz de produzir linguisticamente e culturalmente”, conforme
salientam Duschatzky e Skliar (2001, p. 133). Nessas discussões, pouco se diz sobre as relações de
poderes presentes nas relações entre as pessoas, pouco se descobre sobre o outro, pouco discute as
nossas relações no cotidiano.

Skliar (2005), ao ler Derrida, instiga-nos a pensar a hostilidade da escola acerca do outro, do diferente,
daquele que foge à norma, ao padrão. Para Derrida, é interessante discutir o mesmo e o outro da
educação, relacionar a questão das identidades, repensar questões sobre a ética, refletir sobre a condição
dos relacionamentos entre educador e educando.

A obra de Derrida trata, sobretudo, de situações que nos inquietam, que nos tornam imóveis por não
sabermos como agir diante dos seus questionamentos. Ao mesmo tempo, seus dizeres nos empurram para
outro lugar, para um lugar desconhecido. Os seus escritos compõem algumas categorias que nos ajudam a
pensar hoje a escola. O outro, a tradução, a desconstrução, a diferença, a hospitalidade, o monoliguismo
do outro.

Skliar (2005), com base em Derrida, sugere que a pergunta sobre o outro é fundamental, e é o outro que
pergunta sobre si, porque é o outro que pode ser rejeitado, menosprezado. Assim, os textos derridianos
nos interpelam, fazem-nos pensar sobre nossa relação com o outro. A relação com o outro é sempre difícil
e complexa. A diferença em Derrida é como um jogo de rastro, forças em tensão.

As filosofias da diferença, como o próprio nome indica, não podem ser reduzidas a um conjunto de
métodos e técnicas. Devem ser pensadas como um modo de pensamento de um estilo de filosofia. Assim,
as filosofias da diferença questionam os pressupostos que deram origem ao pensamento binário como:
interior/exterior, masculino/feminino, sujeito/objeto, teoria/prática, natureza/cultura. E, nessa relação,
sempre um dos polos é mais importante que o outro.

Dessa forma, é preciso pensar a relação e o convívio entre as pessoas na escola e na sociedade. Candau
(2008) sinaliza que a problemática cultural pode levar a construção de guetos e que para evitar essa
situação ela propõe um multiculturalismo aberto e interativo, ou seja, a interculturalidade. Para isso, é
necessária uma inter-relação entre grupos diferentes favorecendo o diálogo e as diferenças entre as
pessoas. Além disso, as culturas podem ser vistas como um processo contínuo de construção e
reconstrução, portanto, de raízes históricas, mas também dinâmicas.

À medida que vivemos o século XXI, verificamos o quanto a questão da diferença é importante. Contudo,
muitos educadores não estão atentos à forma como o multiculturalismo e a diversidade é pensada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas discussões apresentadas anteriormente, indagamos: estamos preparados para essas
revoluções e problemáticas nas nossas escolas e universidades Parece que não. Estamos dando os
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primeiros passos nessa caminhada.

O interessante de todo esse debate é entender que toda essa polissemia dos termos leva-nos a
compreender que não há uma única ideia sobre o multiculturalismo nas propostas, sejam elas pedagógicas
ou de outra natureza. As práticas pedagógicas que articulam essas discussões não podem ser analisadas
na perspectiva de um único viés, ao contrário, há uma “multiplicidade de ideias e de propostas que estão
elaboradas neste campo de pesquisa e ação educacional” conforme salienta Fleuri (2005, p. 143).

O autor supracitado pergunta: “mas, concretamente, como a escola está respondendo a este desafio” Uma
pergunta que não tem uma reposta única ou simples. Poderíamos dizer que as escolas não têm se
preocupado com essas questões ou que os currículos formais e as práticas pedagógicas estão ainda
mergulhados no monoculturalismo. Ou, ainda, é possível dizer que essa questão é um problema de
natureza paradoxal em que um professor ou professora tem que limitar as práticas curriculares cotidianas
a um determinado programa, a horários fixos, a espaços limitados, a tempo específico, metodologia
homogênea e uma série de coisas que fazem parte do cenário educacional e que levam a transformar as
diferenças dos educandos e educandas a “uma norma unidimensional”. Enfim, são muitas questões que
precisam ser repensadas e discutidas.
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