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RESUMO 

Este artigo propõe uma reflexão introdutória sobre os discursos curriculares e práticas educativas 
que estão sendo elaborados pelas políticas multiculturais e interculturais na contemporaneidade. 
Discorre e aponta algumas problemáticas decorrentes deste contexto e esboça alguns 
considerações possíveis. Tais considerações aqui expostas fazem parte da pesquisa do doutorado 
em educação artística em contextos educativos e sociais da Universidade de Valladolid na 
Espanha. A abordagem de pesquisa está na primeira fase de desenvolvimento, o levantamento de 
referencial teórico, para a partir da problematização desenvolver e eleger procedimentos para 
compor os instrumentos de investigação. As considerações fazem menção a clareza quanto à 
abrangência do discurso curricular escolar oficializado a fim de decodificar o que é de fato esta 
cultura da escola: nem isolada, tampouco neutra. 
Palavras-chaves: Multiculturalismo, Interculturalismo, Formação de Professores. 
 
 
RESUMEN 
Este trabajo propone una reflexión introductoria sobre el plan de estudios discursos y prácticas 
educativas que están siendo preparadas por las políticas multiculturales e interculturales en la 
actualidad. Describe y señala algunos problemas derivados de este contexto y se esbozan 
algunas consideraciones posibles. Tales consideraciones presentadas aquí son parte de la 
investigación en el doctorado en educación artística en contextos educativos y sociales de la 
Universidad de Valladolid en España. El enfoque de investigación es la primera fase del 
desarrollo, elevando el marco teórico para ser interrogado por el desarrollo de procedimientos y 
los elegidos para hacer herramientas de investigación. Las consideraciones que hacen mención 
de una mayor claridad sobre el alcance de la intervención realizada en planes de estudios 
oficiales con el fin de descifrar lo que realmente es la cultura de la escuela: ni aislada, ni neutral. 
Palabras claves: Multiculturalismo, Interculturalidad, Formación del Profesorado. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Abordar o assunto currículo nos cursos de formação de profissionais da educação significa 

respeitar as características culturais destes professores e não submetê-los a um programa 

hermético uniformizador e prescritivo. Se defendermos a idéia de que a relação pedagógica 

deve ser dialógica, temos de considerar igualmente, pois, a narratividade existencial do 

educador, do mesmo modo que apregoamos este posicionamento em relação aos alunos por 

que estes profissionais ao saírem da universidade considerando normal a uniformização 

instituída, estarão condenados a sedimentar sua própria segregação. Muitos destes não 

conseguiram cumprir os ritos determinados para ser parte integrante do seleto grupo dos 

aceitos legitimamente pelo sistema. 

 

Admitindo-se diferentes culturas, admitimos gerações de conhecimentos plurais, os quais têm 

organizado processos de resistência cultural ao sistema econômico-político, gestor da 

globalização mundial, e que, no tangente à dimensão de produção e consumo, está excluindo 

dois terços da humanidade. Entendamos resistência cultural como a luta de cada indivíduo e 

grupo para compreender a produção das culturas de maior influência na sua formação, uma 

vez ser a identidade - seja individual ou coletiva - configurada na inter-relação com o 

“outro”.  

 

Neste sentido refletir sobre a manutenção e a práxis destes conceitos será condição 

propositiva para a efetiva produção desta pesquisa que teve início neste ano. Aqui apresento 

as considerações sobre as temáticas, para somente a partir delas, revisitar e colaborar com a 

construção de pressupostos para melhoria do ensino/aprendizagem de artes nas escolas 

sergipanas no Brasil. 

 

 

2. O TRÂNSITO EM TERRITÓRIOS CULTURAIS 

 

A desconstrução de estereótipos, os quais sabidamente foram utilizados nos processos de 

formação de docentes e estudantes, exige a ampliação de muitos conceitos. Resquícios de pré-
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conceitos introjetados e mantidos a partir dos efeitos colonizadores recebidos por nós, latino-

americanos, confrontam com um comportamento genérico, cosmopolita, o qual nos é exigido, 

sem que nunca - ou muito pouco - nos tenha sido dada à oportunidade  de  pensarmos e 

sentirmos nosso lugar no mundo. 

 

Como diferentes grupos gestam suas produções culturais, em contextos  interculturais, sem 

sucumbir a políticas de exploração,  assimilação,  assistencialismo e/ou segregação, onde se 

confundem desconstrução de desigualdades com dissoluções de diferenças, deslegitimando 

culturas singulares para beneficiar uma cultura unitária comum? 

 

Tal perspectiva epistemológica coloca também a questões numa dimensão 
cultural, ou melhor, intercultural: como as diferentes culturas 
desenvolveram lógicas e formas de relação e ação humana, de 
conhecimento e de comunicação? Que mudanças e criações de novas 
estruturas de interação dos seres humanos com a natureza e entre si 
(mediante, por exemplo, a festa, o jogo, o rito, o mito, as manifestações 
religiosas...) foram ativadas no encontro, confronto entre povos diferentes? 
De que modo e em que medida o encontro dos grupos  étnicos diferentes 
pode revalorizar as respectivas identidades sociais e culturais e favorecer a 
reciprocidade entre sujeitos emancipatórios? (FLEURI, 1998, p.48) 

 

Deste modo não podemos estabelecer hierarquizações entre as manifestações culturais, pois 

delinear critérios de superioridade entre culturas diferentes e plurais implica estratificar 

qualitativamente seres humanos. Todavia, transitar em territórios interfaceados culturalmente 

não é um passeio límpido de contradições. Pelo contrário, é uma aventura que se assemelha 

ao ato de criação original, ou percepção nova – é tenso, contraditório e antagônico, por isso 

extremamente rico em experiências que passam a dar significados e sentidos à existência 

humana. Significados e sentidos que vem a delinear culturalmente a configuração da 

identidade pessoal e coletiva.  

 

Esta identidade constrói-se culturalmente porque produto da interação do homem consigo, 

com os demais e com o restante dos seres vivos, formas e ambientes estruturados pela 

natureza e pelo fazer humano. Esta interação, com ou sem sobreposição, é inerente à relação 

entre pessoas ou grupos, uma vez ser nela que se delineiam a identidade cultural e a 

identidade pessoal.  
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Na era planetária (MORIN, 1997) em que vivemos, a cada sujeito deve ser dado o direito à 

mobilidade na rede relacional que se põe à humanidade de modo a promover a interação da 

qualidade de sua cultura com a de outras, a fim de manter um fluxo viável a uma civilização 

não entendida sob a forma de mais uma literária utopia, mas como possibilidade de 

modificar-se neste sentido pela conscientização do ser humano sobre capacidades suas há 

muito usurpadas de si mesmo,  e com seu próprio consentimento.  

 

O interesse emergente sobre as questões multiculturais e possibilidades de práticas 

interculturais relaciona-se, ainda, ao fato de que as mais expressivas parcelas de 

biodiversidade e diversidades culturais de grupos tradicionais, concentram-se na zona 

intertropical do planeta, detendo formas de auto-sustentabilidade que os países desenvolvidos 

ou centrais ainda não conseguiram atingir. Estas formas de auto-sustentabilidade passam a 

ser alvo de investigações mais sistematizadas, uma vez a necessidade de preservar o contexto 

de quem é responsável por parte considerável da sobrevivência da vida na Terra.  

 

O interesse por estas temáticas também se vincula aos conflitos inter e intra étnicos existentes 

nos países centrais, e ainda às lutas entre grupos sociais economicamente distintos, como 

ocorre no Brasil.  Para isso temos, enquanto educadores, de posicionarmo-nos em nossos 

enunciados. De acordo com Stuart Hall (apud McLAREN, 1997) “não há enunciação sem 

posicionamento. Vocês têm que se posicionar em algum lugar para poder dizer alguma coisa” 

(McLAREN, 1997, p.18). E posicionarmo-nos para compreender as produções históricas e 

culturais, como mutáveis, sem fazermo-nos objetos destituídos de referenciais, nem 

tampouco âncoras enraizadas, é condição sine qua non para efetivar uma prática intercultural, 

delineada a partir de um universo multicultural, o qual deve ser entendido de acordo com as 

especificidades de cada contexto sem, no entanto, desarticulá-lo da sociedade mais ampla e 

suas mutações. 
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Se o espaço instituído para o saber, no cerne da sociedade mais ampla, apresenta amarras 

político-administrativas muito fortes e milenares cuja origem remonta ao período do suposto 

descobrimento do país, também possui algumas lacunas nas quais é possível  efetivar uma 

prática cultural crítica e criativa, ou seja, voltada para possibilidades de renovação, 

descobertas e re-descobertas, conforme GALEANO (1993), ao comentar a necessidade de 

redescobrirmos a América, e por conseqüência, a nós mesmos, enquanto sujeitos e povo: 

 

 ... a América Latina constitui, ainda um enigma aos nossos próprios olhos. 
Que imagem o espelho nos devolve? Uma imagem quebrada. Pedaços. 
Pedaços desconectados entre si: um corpo mutilado, uma cara por fazer. E 
fomos treinados para cuspir no espelho. (GALEANO, 1993, p.63, grifo 
nosso) 

   

E como se dá, imperceptivelmente esta “cuspida” no espelho? A complexidade das relações 

entre a cultura erudita, cultura “popular” e cultura de massas, entre incluídos e excluídos, na 

pós-modernidade, articula a um só tempo mecanismos de segregação e de hibridação, pondo 

lado a lado diferentes segmentos sociais e a diversidade de sistemas simbólicos do nosso 

tempo.  

 

No âmago destes diálogos defrontamo-nos, entretanto, com políticas de assimilação de ambas 

as partes, sendo que a cultura de elite apropria-se mais efetivamente da cultura subalterna, 

convencendo-a da sua inferioridade e descrédito para atitudes pseudo-emancipadoras. Por 

meio deste mecanismo político-cultural retira destes grupos uma de suas forças vitais para 

descobrir e conhecer seu potencial enquanto sujeitos criadores e capazes de atitudes para 

satisfazer seu desejo humano de uma vida com sentido e dignidade. 

 

A cultura do senso comum interfere na cultura de elite, também a influenciando, porém, ao 

re-significá-la, com freqüência vem a reforçá-la em sua hegemonia legitimada, por não 

possuir poder capital, nem acesso às redes de conhecimento oficializado para sobrepujá-la ou 

expurgá-la. Sobrepuja–a ao resistir a sua imposição. Portanto, há lacunas para atuação de 

resistência cultural do senso comum, situadas também dentro do espaço formal de cultura, 

mas principalmente, nos espaços marginais.   
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Por espaços marginais entende-se aqui, tudo o que não se enquadra passivamente no aspecto 

doutrinário desta instituição-mãe, o sistema social capitalista, no qual apoderar-se do outro, 

sejam estes países, pessoas, saberes... - tornando-os impotentes frente a sua própria 

criatividade - faz-se absolutamente natural, esquecendo-se de que um dos perigos de 

conceber-se algo como natural é interpretá-lo como verdade absoluta. 

 

Como se sente uma pessoa quando sua língua-mãe é julgada não culta; sua religiosidade, 

bruxaria; seus ritos considerados crendices; seu saber matemático, ineficaz; seus 

conhecimentos fármaco-medicinais, superstições; sua cultura tecno-científica, engendração 

casuística; seu comportamento, grotesco e seus sentimentos, dramalhões?  

 

O povo brasileiro, como os demais latino-americanos, possui uma vasta riqueza cultural 

sufocada, vítima de uma amnésia coletiva, ou de um “envergonhamento” muito bem 

conduzido – aquilo que oficialmente habituou-se a denominar como cultura “popular”, onde 

está contida parcela considerável de sua criatividade e conseqüente poder de participação e 

dignidade. Capacidades não muito apreciadas por setores hegemônicos, sabedores do quanto 

estas forças criativas se descobertas por quem as possui, podem abalar seus projetos de 

dominação. 

 

Perguntemo-nos por que as manifestações culturais populares acabam em pouco tempo 

sempre confiscadas pelas elites. Consideremos um certo poder de que dispõe a cultura 

“popular” para desmascarar o instituído e fazê-lo pelos caminhos mais inusitados. É como se 

aperceber inesperadamente vulnerável diante de um inimigo julgado pouco competente para 

destruir-nos. São desconstruções de valores por vezes há muito sabidos obsoletos, porém não 

admitidos. E valores fragilizados predizem mudanças estruturais capazes de vir a alterar 

rumos já estabelecidos.  O que, a priori pode não interessar aos poderes instituídos.  

 

No confisco da cultura “popular” acontece uma desvalorização com a qual são manipulados  

além do poder de criação do sujeito, também sua subjetividade e identidade, neutralizando 

seu potencial de resistência, ou opacizando sua epistemologia de resistência, desacreditando-

a perante seu grupo de origem, para melhor poder conhecê-la e filtrá-la sob os cânones da 

cultura hegemônica.  
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Esta filtragem ocorre sob responsabilidade da cultura instituída, em diferentes instâncias 

sociais. Esta cultura tem o cuidado de não destruir inteiramente a estrutura da cultura 

“popular” porque reconhece seu valor fundamental para a sobrevivência e identidade da vida 

na Terra. No entanto, não vai expor-se ao risco de explicitar a estes grupos a grandeza 

valorativa dos saberes implícitos em suas práticas – que podem ser, e nestes contextos à 

margem, de fato são –  emancipatórios, porque criadores e reveladores das singularidades 

humanas de cada sujeito, revelando-lhes, em si mesmos, condições de cidadania. Os assuntos 

externos à cultura hegemônica, quando tratados o são para serem resgatados e filtrados pelos 

cânones desta mesma cultura ou são apresentados como manifestação popular - 

desqualificada. Desqualificada porque originária de um saber informal, cuja lógica interna de 

construção do conhecimento dá-se por caminhos diferentes daqueles ditados pelo sistema de 

escolarização.  

 

Este saber, cuja validade, apesar de posta à margem pela cultura oficial, reafirma-se 

cotidianamente, devido ao fato de propiciar uma liberdade de memória fundamental para 

fragmentos de autonomia necessários ao ser humano a fim de que não ceda frente ao 

esfacelamento ao qual  vem sendo abruptamente submetido neste tempo. 

 

 

3. O CURRÍCULO NA PERSPECTIVA MULTICULTURAL E 

INTERCULTURAL 

 

Nossas políticas educacionais públicas são opressoras, e no mínimo um tanto quanto 

hipócritas: propõem condutas progressistas para a prática escolar e limitam nossos 

professores a “dar aulas”, considerando ser esta a única função da prática docente. 

Conseguem, assim, excluí-los de seu próprio trabalho. Excluem-nos do direito ao estudo e à 

investigação, daquilo que fazemos.  
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Qual é, então, o lugar reservado à formação continuada e à investigação, na prática escolar. 

Ou será que estas só devem ser vividas nos projetos político-pedagógicos e em eventos para 

qualificação docente (e discente)? 

 

A atenção à escola deve ser zelosa por nela se estabelecer legitimamente a ordem instituída 

pelo sistema social em que está inserida: o locus de trabalho dos profissionais da educação, 

mediados por um mundo político-cultural, que interage tanto no  currículo explícito quanto no 

currículo oculto. Quanto a este último, que segundo alguns estudiosos, como GIROUX 

(1997), deve ser minimizado, tem suscitado em nós, a indagação a respeito de por onde 

solapá-lo: se pela minimização de sua abrangência ou se pela compreensão e explicitação da 

estrutura de seu discurso subliminar de competência? 

 

O caráter segregacionista do currículo estende-se para além dos conteúdos explícitos, 

atingindo as relações de poder configuradas  nas entrelinhas do sistema educacional. Poder 

que se presentifica na gestão nada democrática do tempo escolar, na falta de autonomia para 

aperfeiçoamento profissional e no embaçamento das condições para transformar o 

“conhecimento ingênuo” em “saber crítico”. 

 

Ao adentrarmos a questão da segregação no âmago conjuntural do currículo (ou estrutural?), 

numa perspectiva multicultural, cabe discorrer acerca de algumas concepções de educação 

multicultural e  intercultural. 

 

Ao longo do texto, admitimos a co-existência, nem sempre tão pacífica, de diversas culturas, 

as quais compõe a rede cultural brasileira. Assim, concordo com a vigência de um universo 

multicultural, o que, no entanto, não assegura relações interculturais – ou educação 

intercultural. Deste modo, aqui mantenho uma distinção entre educação multicultural e 

educação intercultural.    

 

Há investigadores da educação multicultural, que adotam para fins de estudo, o termo 

educação multicultural, apesar de admitirem diversas concepções acerca do tema em 

discussão. Temos, neste grupo, Javier Garcia Castaño, Rafael Pulido, Angel Montes, Peter 

McLaren, Alain Tourraine (AGUILLAR, 1997). 
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O multiculturalismo representa a oportunidade de estabelecer um debate 
crítico sobre a educação, já que desenvolve outro tipo de discurso que 
obriga a conectar e pensar os temas educativos desde um ponto de vista 
social. Se desenvolvem perguntas acerca da complexidade das relações que 
se produzem por questões de gênero, classe, cultura ou etnias, se 
desenvolvem reconceitualizações sobre aspectos que parecem óbvios ou 
comumente aceitos pela população, interrogam sobre o significados e as 
questões de identidade cultural, se interpela assim mesmo pelas relações 
raciais e culturais (Wallance 1993:253). O multiculturalismo alcança além 
do mero etnocentrismo e colabora com a transformação cultural, para cruzar 
os limites lingüísticos, políticos e étnicos, desde algumas posições mais 
conservadoras-liberais que pretendem uma cultura mais igualitária, com 
regras  mais comuns e universais para  todos e todas, até posturas de 
multiculturalismo crítico ou de resistência que exploram a identidade dentro 
do contexto de poder, do discurso, da cultura, da experiência e da 
especifidade histórica. (MCLAREN, 1995: 111 e 213 – in: AGUILLAR, 
1997) 

 

Quanto à educação intercultural  destacamos alguns autores que a defendem em sua 

especificidade, de acordo com AGUILLAR (1997):  

 

Paciano Fermoso (1992) , Mario de Miguel (1992), Ferrán Ferrer (1992), 
Dolores Juliano(1993), Ana Amorós y Pilar Pérez (1993), José Antón, 
Xavier Lluch, Angels Roda, Anna Ros e Javier Salinas (1995), Juan José 
Delgado (1995), Jesús Gómez e Jorge Sanz (1995), Martín Rodrigues 
(1995), Carlota Solé (1995), José Luis García Garrido (1995), José María 
Puig Rovira (1995), María José Díaz Aguado (1995), Antonio Martín e José 
Manuel Ruiz (1995), Javier Murillo, Montserrat Grañeras, Amalia 
Segalerva e Elena Vázquez (1995). 

 

AGUILLAR (1997), diferencia educação em sociedades multiculturais e interculturais, a 

partir das concepções de diversos autores sobre este assunto: 

 
A educação intercultural aponta uma solução ao problema que se localiza 
nas sociedades multiculturais, já que se refere a uma relação ativa entre as 
culturas para chegar a desenvolver uma sociedade intercultural. (...) As 
diferenças existentes entre a sociedade multicultural e a sociedade 
intercultural, a partir deste posicionamento, residem em que a primeira se 
refere ao fato de que dentro de um mesmo território coexistem diferentes 
culturas, grupos nacionais, étnicos, religiosos, etc., mantendo cada um 
deles uma evolução diferenciada e com distinto nível de preponderância. 
Enquanto que a sociedade intercultural, constata que as distintas culturas, 
os grupos nacionais, étnicos, religiosos que coexistem em um determinado 
território mantém relações de abertura, inter-relação, interação, intercâmbio 
e reconhecimento mútuo de seus respectivos valores e formas de vida; se 
tratam pois de relações que manifestam um caráter igualitário, em que 
todos os envolvidos e envolvidas tem o mesmo peso, sem que existam 
relações hegemônicas de um grupo frente ao outro. Estes aspectos de 
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igualdade e preponderância são os pontos onde reside a diferença 
fundamental entre ambas as concepções. (AGUILLAR, 1997 – tradução 
minha)    

 

Portanto investigar a epistemologia de diferentes culturas não significa estar realizando uma 

prática educativa intercultural, apesar da primeira ser pré-requisito para a concretização da 

segunda. O conhecimento sistematizado das sociedades multiculturais é fundamental para o 

encaminhamento de uma educação intercultural, que muito se assemelha à proposta do 

multiculturalismo crítico de resistência, defendendo uma prática educativa dialógica entre as 

diferentes culturas, e não uma justaposição delas.  

 

A justaposição pode facilmente conduzir à sobreposição, resultando em processos de 

aculturação, apropriação unilateral e expropriação, estruturando as hierarquias culturais.  

 

4. A EDUCAÇÃO INTERCULTURAL 

 

A educação intercultural não propõe uma harmonia utópica e definitiva - o que seria 

impossível -  mas o aclaramento para cada grupo de sua própria capacidade criadora, ou de 

sistematização da produção de seus saberes, de modo a comunicar-lhes seus poder na 

interação com os outros. Esta interação, com ou sem sobreposição, é inerente à relação entre 

pessoas ou grupos, uma vez ser nela que se delineiam a identidade cultural – identidade 

pessoal.  

 

A compreensão das epistemologias culturais do senso comum possuem expressiva 

semelhança com as epistemologias do fazeres artesanais, podendo ser estendidas também aos 

fazeres da educação. E dos fazeres que deveriam configurar a educação escolar. Elucidá-las é 

fundamental para que, no âmbito da educação não-formal venham a se tornar saberes críticos, 

na condição de epistemologias sistematizadas e legitimadas em seus grupos de origem, 

politicamente organizadas para interagirem com outros saberes sem serem ingenuamente 

expropriadas em sua identidade. Na educação formal, para que comecemos a alinhavar 

concretamente possíveis projetos de práticas educativas dialógicas e interculturais, onde os 

sujeitos históricos dos processos culturais saibam sua condição de seres criadores e 
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construtores do mundo em que vivem – do seu tempo e espaço, sabendo da possibilidade de 

requerer direitos e deveres em relações de poder  simétricas  e complementares.  

 

Relações interculturais críticas de resistência exigem, portanto, práticas sociais permeadas por 

muita ética, autonomia, liberdade, e porque não, poiésis. 

 

Atentamos para o fato de que os pensadores da educação intercultural a estejam escrevendo 

com certa “poesia”, aqui compreendida equivocadamente sob a égide do belo e harmonioso – 

destituída de qualquer tensão, contradição ou antagonismo. Este “escrever poético” talvez a 

tenha levado a ser confundida com utopias impossíveis de serem concretizadas. No entanto, 

pensemos: projeto, se considerado em sua semelhança com desejo, é o impulso que está na 

origem de qualquer fazer humano. E são estes desejos possíveis que permeiam as práticas as 

quais passo a passo dão forma concreta aos sonhos sonhados um dia, e que transformam a 

história no construir-se humano cotidiano.  

 

Lida por um leitor menos precavido, poderá facilmente ser apontada como utópica, no 

entanto tem sido uma das propostas educativas mais comprometidas com mudanças 

educacionais em busca de maior qualidade e respeito no ato de educar. Sendo assim, que bom 

que as propostas de educação intercultural sejam interpretadas como possíveis... 

Provavelmente conquistarão os sujeitos mais ousados a fim de trazê-las para suas práticas 

docentes e transformação dos currículos escolares.  

 

 

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE A REFLEXÃO PROPOSTA 

 

Ao discutirmos currículos ou questões educacionais em perspectivas multi e interculturais, 

corremos, portanto, o risco de entrar em uma vaguidade de conteúdos e valores primários a 

serem desenvolvidos, principalmente no espaço da educação formal, já que esta não pode ser  

considerada sem vínculo com sua função social.  
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Este debate, ao adentrar a questão educacional, defronta-se com a dificuldade do 

equacionamento entre o respeito à cultura contextual de um grupo e os direitos universais 

básicos de qualquer ser humano, independentemente de sua cultura.  

 

Deste modo, conhecer e reconhecer a identidade cultural em todas suas dimensões - sua e das 

demais pessoas com quem convive – faz-se igualmente necessidade básica universal do ser 

humano e precisa orientar reformas educacionais e curriculares, bem como práticas 

discursivas intra e extra-pedagógicas. Neste processo de aclaramento da identidade individual, 

onde se percebe sua inter-dependência do coletivo, concomitantemente, ocorre o processo de 

reconhecimento deste “outro”.  

 

Fazê-lo numa interação com professores é resgatar, na práxis, e com os sujeitos históricos que 

a fazem - na condição de orientadores - a sua cultura vivida e, conseqüentemente, a de seus 

alunos, por ser o professor um agente cultural na sua prática profissional. Nesta perspectiva 

multicultural os educadores de hoje precisam compreender que podem estar abordando-a a 

partir de um conjunto de pressuposições muito diferentes daquele compartilhado pelos alunos 

em suas salas de aula (KINDLER, 1998). Por isso a necessidade deste professor conhecer, a 

partir do seu contexto sócio-histórico-cultural os processos de construção de identidade 

culturais e noções de pertença, condição básica para que a educação se consolide no cotidiano 

como cultura. Intrínseca a ela - cultura vivida.  Em processo, e em se fazendo a cada dia. 

 

Este reconhecimento é fundamental para que em universos multiculturais, onde se dão 

naturalmente as relações interculturais, não se confunda inclusão – que deve referir-se aos 

direitos básicos universais do ser humano – com a remoção de alguns grupos de seus 

territórios identitários de origem, fragilizando sua cultura e, com isto, seu poder, ao atingir seu 

quadro de valores, significados e sentidos.  

 

É básico possuirmos clareza quanto à abrangência do discurso curricular escolar oficializado 

a fim de decodificarmos o que é de fato esta cultura da escola: nem isolada, tampouco neutra. 

Mas profundamente imersa em, e propagando códigos culturais, educacionais, políticas de 

ordem macroestrutural que gestam a estrutura social e suas conjunturas. Estruturas e 

conjunturas onde somos sujeitos (ou objetos?) e educadores. 
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