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RESUMO 

Trabalhar a diversidade cultural dos/as alunos/as como um recurso de ensino significa estar 
sensível à possibilidade de que todos são iguais e que todos podem aprender. Neste propósito, 
o presente estudo teve como objetivo analisar o olhar de professor/a face à diversidade 
cultural. Este desafio encontra-se na possibilidade de despertar no/a professor/a o olhar não 
daltônico sensível, atento e heterogêneo, como as cores do arco- íris, representadas nas 
diferenças culturais e o modo de ser dos discentes que possuem diferentes ritmos de 
aprendizagens, sentindo essas diferenças através dos vários olhares. Acreditamos que a 
diversidade cultural é salutar ao desenvolvimento do conhecimento docente e discente. O 
perfil metodológico dos/as educadores/as traduz concepções relativas à própria formação 
educativa e profissional.  
Palavras-chave: Diversidade Cultural, Olhar de Professor, Ritmos de aprendizagem.  

 

 

ABSTRACT 
 
Working the cultural diversity of students as a teaching resource means being sensitive to the 
possibility that all are equal and that everyone can learn. For this purpose, the present study 
aimed to analyze the teachers' view in relation to the cultural diversity. The challenge is in the 
chance of awakening in teachers a not color-blind, sensitive, careful and diverse look, as the 
colors of the rainbow, represented in cultural differences, and the mode of being of students 
that have different rhythms of learning, feeling these differences through the several views. 
We believe that cultural diversity is beneficial to the development of student and teacher 
knowledge. The educator’s methodological profile reflects concepts related to its own 
educational and vocational training. 
Keywords: Cultural diversity, Teachers’ view, Rhythms of learning 
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Introdução 

 

 Este artigo é fruto de reflexões advindas do Curso Diversidade Cultural na Escola 

oferecido pela Universidade Federal de Sergipe por meio do Centro de Educação Superior a 

Distância - CESAD. Foram grandes as descobertas que nos levaram a transformar nossa 

postura perante às diversidades sejam elas relacionadas ao gênero, à orientação sexual ou às 

relações étnico-raciais -  problemáticas que estão intimamente imbricadas na vida social. 

Ao pensarmos em vida social, voltamos nosso olhar para a escola – lócus onde a 

diversidade pode ser respeitada ou negada. É no espaço escolar que nós educadores e 

educadoras podemos fazer valer a “pedagogia da tolerância”, induzindo os educandos e 

educandas a refletirem sobre questões estigmatizadas como verdades absolutas que geram 

preconceitos. Como bem diz Sérgio Carrara, a escola precisa estar sempre preparada para 

apresentar “uma reflexão que possibilite aos alunos e às alunas compreenderem as 

implicações éticas e políticas de diferentes posições sobre o tema e construírem sua própria 

opinião nesse debate”1. 

Visualizando então a realidade escolar, reconhecemos que esta instituição tem uma 

antiga tradição normatizadora e homogeinizadora que leva a crer que estudantes negros/as, 

indígenas, transexuais, lesbicas, meninos e meninas deveriam se adaptar às normas e à 

normalidade2. Ao indentificar todas essas situações exclusivas, optamos por enfocar neste 

artigo outra abordagem da diversidade cultural que de forma sutil, estigmatiza os/as 

estudantes ao se manifestar no currículo oculto escolar: estamos falando dos diferentes ritmos 

de aprendizagem. Assim, temos como objetivo garantir que todos os direitos dos/as 

envolvidos/as no processo ensino-aprendizagem sejam respeitados, levando em consideração 

seu ritmo de aprendizagem. 

Cada aluno/a deve ser visto/a como sujeito único, dotados/as de diferentes 

personalidades, diferentes ritmos de aprendizagens, diferentes modos de ver, de sentir os 

quais nem sempre são compreendidas pelas/os professoras/es.  

 

Diversidade cultural no espaço escolar  

 

A escola tem sido marcada, em sua organização, por critérios seletivos em 

consequência não apenas do enfoque homogêneo do ensino como também da classificação 

dos/as alunos/as. Tal fato reflete, portanto, em um modelo caracterizado pela uniformidade na 

aplicação do currículo, amparado numa suposta homogeneidade de alunos e alunas. Por 
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conseguinte, os/as estudantes que não se adaptam ao sistema são marginalizados/as, 

excluídos/as, em suma, são vítimas de estereótipos negativos – forma eficaz que alimenta os 

preconceitos ao definir a priori quem são e como são as pessoas.3 

 Tendo em vista esse esquema discriminatório e excludente da diversidade, a 

escola tem contribuído mais para aprofundar as desigualdades do que para compensá-las. A 

fim de assegurar as oportunidades legalmente determinadas, os sistemas educacionais 

precisam passar por substancial reforma, em termos de estrutura e de organização, cuja 

característica mais importante é a flexibilidade, tanto no que se refere às formas de 

incorporação quanto no que concerne ao currículo através de um ajuste real que possa atender 

à questão da diversidade da população escolar e assegurar o direito de todos a uma educação 

de qualidade.  

Nesse sentido, o reconhecimento da diversidade cultural no espaço escolar torna-se 

o ponto de partida para evitar que a diferença se transforme em desigualdade e desvantagem 

entre os/as alunos/as. Isto não significa reivindicar uniformidade para todos, mas pressupõe 

educar no respeito às peculiaridades de cada estudante e na conscientização de que a diferença 

resulta de um complexo conjunto de fatores individuais e de origem sociocultural, que 

interagem uns com os outros.  

Essa compreensão associa-se a finalidades sociais e políticas as quais atribuem ao 

currículo importante valor de transformação, na medida em que proporciona as mesmas 

oportunidades a todos os/as alunos/as compensando as desigualdades sócioculturais. 

Oportunidades iguais pressupõem direito à cidadania, portanto, a escola deve compreender 

que “as diferenças devem ser respeitadas e promovidas e não utilizadas como critérios de 

exclusão social e política”.4 

É notório que muitas crianças com problemas de aprendizagem e de participação 

na escola são capazes de superar tais problemáticas caso sejam levadas em consideração as 

suas carências e lhes seja proporcionada, em momento oportuno, a ajuda necessária. Salienta-

se o fato de que a origem desses problemas pode situar-se nas divergências pessoais, culturais, 

sociais ou linguísticas, ou ainda, no fato de a escola não levá-las em consideração.  

O desajuste entre a cultura escolar e as diferenças advindas das comunidades 

locais influi consideravelmente no baixo nível de progresso dos alunos integrantes de tais 

grupos e, muitas vezes, no abandono da escola. Aprender a valorizar as diferenças num 

ambiente baseado nas relações de aceitação, respeito e valorização entre professores, alunos e 

pais, é condição necessária para atingir o objetivo de uma educação que envolva a 

diversidade.  
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Visto o exposto, é fundamental que a escola explicite, no contexto do projeto 

pedagógico, os princípios e os valores que devem inspirar a formação dos seus alunos e 

alunas. O currículo deve visar à aprendizagem de valores e atitudes positivas relacionadas à 

diversidade com ênfase ao desenvolvimento de habilidades sociais e comunicativas, de modo 

favorável ao clima de convivência de todos/as os/as alunos/as para que se sintam acolhidos e 

valorizados. Isto pressupõe planejar, de forma sistemática, objetivos, conteúdos e atividades 

relacionadas com a temática da diversidade, tanto em nível da escola como no da sala de aula, 

envolvendo a participação de todos/as. 

Ao descrever a diversidade como estabilidade de um ecossistema dependente do 

grau de complexidade ou da diversidade, sob a forma de princípios educacionais, Gadotti 

destaca essas complexas experiências como o modo de encorajar os/as aprendizes a utilizarem 

diversas maneiras e estratégias de aprendizados, essenciais no processo de aprendizagem. 

Estilos diferentes de aprendizado, produto da diversidade cultural, são de grande valia, pois 

são riquezas que trazem para a experiência de aprendizagem coletiva5.  

A partir dessa interpretação, entende-se que o/a professor/a define as relações a 

serem estabelecidas com os/as alunos/as ao considerar as vivências, experiências, atitudes, 

expectativas e as diversas origens socioculturais, sem tratar os/as alunos/as com iguais 

expectativas e necessidades. Assim, é possível evitar um tratamento único e uniforme aos/às 

alunos/as, caracterizados por uma homogeneização que, consequentemente, contribui para 

uma instituição escolar também com tratamento homogêneo descaracterizando a história de 

vida dos/as alunos/as, sua cultura, e finalmente, sua identidade.  

É interessante ressaltar o fato de que o foco do olhar dos/as professores/as e da 

instituição escolar não pode estar centrado apenas no discurso da democratização de acesso a 

todos/as, mas sim em suas práticas ao privilegiarem o fundamental a ser postulado por uma 

ação de reconhecimento às diferenças presentes no espaço escolar.  

Pela diversidade cultural, a prática tornar-se-á possível de ser viabilizada pelo real 

expressivo na relação entre o conhecimento cotidiano e o conhecimento científico, de outro 

modo. Destaca Dayrell,  

 

A diversidade real dos alunos é reduzida a diferenças apreendidas na ótica 
da cognição (bom ou mau aluno; obediente ou rebelde; disciplinado ou 
indisciplinado etc.) A prática escolar nessa lógica desconsidera a totalidade 
das dimensões humanas do sujeito - alunos, professores e funcionário - que 
atuam na escola6.  
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As experiências socioculturais vivenciadas nos mais diversos espaços e as 

dimensões do real vividas devem ser consideradas e compreendidas, porque nelas estão 

intrínseca a história de vida de cada um que os constituem como sujeitos. Nesse sentido, 

poderão os/as alunos/as poderão chegarem à escola como seres humanos diferentes entre si, 

por serem diferentes biologicamente; no entanto, socialmente, possuidores de experiências, 

anteriormente adquiridas e elaboradas em múltiplos espaços e convívios das suas relações 

sociais, as quais contribuem na elaboração da própria cultura e atribuem significados e valores 

ao mundo.  

Para Morin7, a diversidade humana não deve estar associada apenas aos traços 

culturais e sociais do ser humano: 

 

A diversidade está associada à propriedade biológica, a uma unidade 
humana, como também cerebral, mental, psíquica, afetiva, intelectual e as 
diversas culturas e sociedades estão ligadas a princípios organizacionais 
comuns. A visão na diversidade das culturas minimiza e oculta a unidade 
humana. A visão na unidade humana secundariza a diversidade das culturas. 
 

Como se pode perceber, o autor situa a concepção da unidade como modo de 

favorecer e assegurar a diversidade, e essa, por sua vez, constitui a unidade. Nas articulações, 

que se vivenciam no meio social, estão inseridas as experiências cotidianas, as tradições e os 

valores que influenciam na identificação de cada um. Nessa lógica, Dayrell destaca que: 

 

A diversidade cultural nem sempre pode ser explicada apenas pela 
dimensão das classes sociais. É preciso levar em conta uma heterogeneidade 
mais ampla [....] a diversidade não é apenas a expressão de particularidade 
do modo de vida [....]. A diversidade cultural na sociedade brasileira 
também é fruto do acesso diferenciado às informações, às instituições que 
asseguram a distribuição dos recursos materiais culturais e políticos, o que 
promove a utilização do universo simbólico na perspectiva tanto de 
expressar as especificidades das condições de existências quanto de 
formular interesses divergentes8. 
 

Na sociedade brasileira, é natural presenciar a diversidade cultural como resultado 

da fusão dos diferentes subsídios adquiridos através da distribuição dos recursos materiais e 

culturais, diferenciando-se pelo maior ou menor grau de intensidade da informação 

favorecidos pelo desenvolvimento do universo simbólico pautado nos diversos interesses 

constituídos ideologicamente à heterogeneidade cultural. Segundo Montero: 

 

[...] O problema da diversidade cultural poderá ser visto a partir de dois 
ângulos. O primeiro seria a história ideológica da nação, que poderá colocar 
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a diversidade cultural particularmente de modo familiar. O outro a partir das 
experiências empíricas em que poderá sentir de fato e cada vez mais 
presente no cotidiano de nossas vidas devido a grande proximidade entre os 
modos de ver e de existir distintos nas relações de convívios [..] presente 
nos meios de comunicação que convergem para a consciência da 
diversidade cultural nos colocando diante de dilemas do tipo políticos, 
morais e teóricos de difícil equação9.  
 

Visto o exposto, ao fazer o questionamento supracitado relativo à existência de um 

problema que envolve a diversidade cultural, pergunta-se por que e para quem o problema se 

constitui? Montero ratifica que as diferenças culturais só emergem como problema quando as 

pessoas, grupo ou instituições estão empenhados em interagirem em uma homogênea-nação10.  

Para a autora, a diversidade só se consiste como problema na visão dos que 

desejam e pretendem estabelecer padrões, modelos caracterizados pelos próprios grupos 

sociais que fazem uso da caracterização e ao mesmo tempo descaracterizam em função da 

igualdade e seus idênticos princípios e valores. Nesse contexto, o problema da diversidade 

cultural pode existir por um dado real e incontestável, mas em circunstâncias particulares. 

Porém, o que nos leva a uma inquietação é a indiferença e a rejeição em detrimento da 

aceitação do igual, sem relevar a discriminação e o preconceito quando distorce o verdadeiro 

sentido e o verdadeiro valor das palavras “igual” e “diferente”. 

 

Igualdade e diferença no tratamento escolar. 

 

A fim de compreender a diversidade cultural, é necessária a apreensão dos 

conceitos “igualdade” e “diferença”. Para Cortesão, ser “indiferente à diferença” constitui um 

tipo de comportamento que, por sua vez,  

 

[...] deixa os alunos constrangidos, estranhos a um espaço que sentem não 
ser seu, não lhe pertencer, mostrando a escola sua insistência em 
permanecer  idêntica ao passado exigente, seletiva e competitiva, resultante 
de uma pressão do sistema econômico que visa apenas o aumento da 
eficiência e eficácia para manutenção da competição11. 
 

De acordo com o explicitado, é possível fazer os seguintes questionamentos: Pode 

a diferença ser um processo linguístico e discursivo de significação por não possuir 

característica natural, talvez discursiva, produzida? A situação evidente de que o diferente não 

pode ser de forma absoluta, ocorre com associação a algum outro fator considerado 
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precisamente como não diferente, sem referência absoluta que possa existir fora do processo 

do discurso de significação.  

Em sentido metafórico, é possível afirmar que o sentido do não diferente pode 

existir na relação da diferença que se opõe ao diferente. Tal fato pode ser melhor explicado ao 

observar a afirmação de Silva, quando diz que. 

  

Na medida em que é uma relação social o processo de significação que 
produz a diferença se dá em conexão com a relação de poder. São relações 
de poder que fazem com que a diferença adquira um sinal diferente, que o 
diferente seja avaliado negativamente relativamente ao não diferente. 
Inversamente se há sinal, se um dos termos  da diferença é avaliado 
positivamente (o não diferente) e outro negativamente (o diferente), é porque 
há uma relação de poder12. 
 

Ao reconsiderar a crítica à oposição pós-estruturalista por seu excessivo 

textualismo e ênfase em processos discursivos de produção da diferença, o autor busca 

fundamentação numa perspectiva mais “materialista” inspirada no marxismo, principalmente 

ao enfatizar que os processos institucionais e econômicos são estruturas que estariam na base 

da produção de discriminação e desigualdade da diferença cultural. Logo, a diferença e a 

igualdade não poderiam ficar limitadas a processos exclusivamente discursivos, pois se 

encontram atreladas às estruturas institucionais e econômicas que estão na base de todo o 

processo. Não se pode eliminar a diferença, por exemplo, simplesmente através do combate 

das expressões linguísticas racistas, mas há a necessidade de incluir também o combate da 

discriminação racial no emprego, na saúde e, principalmente, na educação.   

Teodoro e Vasconcelos definem que o atual modelo de escola de massa foi 

construído na base do seguinte princípio: 

 

Ensinar a muitos como se fosse a um só. [...] se entendemos que a 
construção da cidadania se faz na dialética entre igualdade e diferença, 
construídas no direito a sermos iguais quando a diferença nos inferioriza, e 
o direito a sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza13.  
 

Segundo os autores, o tratamento do atual modelo de escola de massa, com os/as 

alunos/as, é idêntico, desconsiderando, nessa lógica, as diferenças, ou seja, trabalha pessoas 

diferentes de forma igual. Nesse sentido, faz-se necessário o modelo de escola atual conhecer 

e atuar na lógica da dialética entre igualdade e diferença em à atenção à diferença. 

Se a desigualdade e a diferença são formuladores culturalmente pelos processos 

institucionais e econômicos fortalecidos no processo de produção, a igualdade e a diferença 
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no tratamento escolar podem ser vistas como conquista social em ideais democráticos. 

Cortesão observa que: 

 

Com o advento da escola de massa o sistema educativo se propunha a 
oferecer situações de igualdade de oportunidade a todas as crianças dos 
diferentes grupos socioculturais. Essa proposta de igualdade tem como 
finalidade a oferta educativa idêntica a toda população escolar por um 
sistema de ensino para um público de alunos crescentemente heterogêneo14.  
 

Segundo Cortesão15, uma igualdade de oportunidade de acesso, acompanhada de 

uma semelhança de tratamento dentro da escola e de idênticas propostas de ensino 

aprendizagem, significa pelo contrário, muito provavelmente, a obtenção de uma 

desigualdade ao nível de distribuição de sucesso / insucessos.  

É interessante ressaltar que a diversidade do espaço escolar deve ser manifestada, 

nos diferentes grupos culturais, a partir de uma forte relação com as diferentes classes sociais 

e culturais que a caracteriza. A escola precisa considerar a diversidade dos alunos como 

elemento essencial a ser tratado para a melhoria da qualidade de ensino e de aprendizagem 

sem ocultar a real situação do olhar do/a Professor/as, que pode estar distorcida pela 

percepção do ver, ou seja, apesar de visualizar, não enxerga a realidade que se faz presente. 

 

O olhar do Professor frente à diversidade cultural: olhar daltônico e não daltônico 

 

A singularidade dos/as alunos/as em relação ao atendimento à diversidade, está 

diretamente ligada ao olhar de seu professor ao considerar ou não às suas especificidades 

referente às dificuldades, aos níveis, às potencialidades de aprendizagem e à avaliação da 

eficácia das medidas adotadas.  O educador e a educadora podem levar em consideração as 

capacidades intelectuais dos/as estudantes, os conhecimentos adquiridos em sua trajetória de 

vida, os interesses e as motivações ao constituir um conjunto de capacidade geral dos seus 

alunos para a aprendizagem. Segundo Dayrell: 

Os professores precisam desenvolver posturas e instrumentos metodológicos que 
possibilitem aprimoramento de seu olhar sobre o aluno, conheçam as dimensões 
culturais em que ele é diferente, possam resgatar a diferença como tal e não como 
deficiência. Busquem compreensão totalizadora desse outro, conhecendo seu mundo 
cultural, sua vida, examinando as suas experiências cotidianas de participação na 
vida, na cultura e no trabalho16.  
 
 

Conforme a citação supracitada, depreende-se que o professor pode trabalhar com 

a perspectiva de que precisa desenvolver um olhar não monocultural. Cortesão designou o 
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olhar monocultural como ”daltônico cultural” ao defini-lo como pessoa possuidora da 

patologia daltônica, ou seja, aquele que não sabe distinguir as diferentes cores existentes no 

arco-íris. Do ponto de vista da ação docente presente na sala de aula de uma escola pública de 

hoje, isso significa que o professor não sabe identificar a heterogeneidade de grupos com que 

trabalha17.  

Ainda segundo a autora, o perfil do/a professor/a que possui um olhar daltônico é 

concebido como detentor/a do saber “o que sabe”, diferente daqueles/as “que nada sabem”. 

Na verdade, trata-se de professores/as passivos/as, captadores/as de informações.                     

Pode-se afirmar que o professor monocultural é inflexível no seu ato de educar, 

insensível às visíveis diferenças dos alunos na atual escola de massa, controlador de um saber 

e de uma prática pedagógica que deixa os estudantes impossibilitados já que: 

 
 
[...] naturalmente terão proveito os mais dotados e/ou os que se esforçam mais. Uma 
de suas funções é garantir que a seleção que irá forçosamente ter de acontecer se 
processará de uma forma “justa”, eliminando os “menos trabalhadores” os “menos 
persistentes”, os “menos dotados” trata-se de um professor com um perfil que se 
enquadra bem na escola meritocrática-monocultural18.  
 

Esta escola meritocrática tem a compreensão do desenvolvimento e da 

aprendizagem dos alunos apenas pelo mérito de cada individuo, ou seja, o êxito poderá ser 

compreendido pelo esforço, pois todos terão a condição de alcançar seus objetivos pelo 

próprio empenho.  

Para Cortesão, a escola meritrocática é monocultural. Ela é concebida com as 

perspectivas de consenso das teorias funcionais e estruturais funcionalistas. Situam-se neste 

quadro as teorias handicap19 biológico e posteriormente as do handicap20 sociocultural 

(explicativas do insucesso escolar) bem como as behavioristas21 do ensino 

comportamentalista. Esta forma de conceber o papel da educação e, no seu interior, a 

construção de conceito de “bom professor” no âmbito da escola monocultural e meritrocática 

varia no contexto histórico-ideológico. Diferentemente do olhar de professor/a monocultural, 

o olhar multicultural contempla: 

 
O professor facilitador da aprendizagem dos alunos, que procura criar sobre tudo 
contextos favoráveis ao desenvolvimento, é o professor estimulador, a descobrir, a 
recriar, a imaginar [...] contribui para um crescimento, para o desenvolvimento de 
aptidões dos alunos e para sua libertação. 22 
 

 O respeito, a sensibilidade, a atenção à diferença, a heterogeneidade são 

designadas pelo conceito que faz de arco-íris das culturas como sendo um construtor do 
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trabalho e do modo de ver dos professores não daltônicos; nesta perspectiva, vários autores 

congratulam com este mesmo conceito e o designa como multiculturalismo benigno, os quais 

decorrem ao encarar a diversidade através das manifestações.  

 Os/as professores/as não daltônicos multiculturais são críticos e reflexivos. As 

suas práticas são baseadas em investigações específicas e eles se interrogam sobre os 

problemas educativos com os quais se confrontam e dão atenção à diversidade presente no 

cotidiano escolar, tornando-a um recurso e não, um obstáculo para responder de maneira 

adequada a diferença.  

 
 
Estratégias e Procedimentos Metodológicos de Aprendizagem Face à Diversidade. 

 

Ao designar aspectos metodológicos relativos ao sentido de como ensinar, o/a 

professor/a também está designando processos complementares à ação pedagógica cotidiana, 

a procedimentos de ensino, a métodos, às técnicas e à estratégia adotadas por ele/a.  

O/a professor/a deve refletir para buscar caminhos estratégicos a fim de 

desenvolver um trabalho que proporcione aprendizagem aos estudantes. Por conseguinte, 

muitas vezes, optam de organizar a formação de classe homogênea em termos de 

conhecimento dos seus alunos, não observando que tal procedimento pode gerar forte impacto 

no autoconceito do próprio educando.  

Tentar formar classes homogêneas implica desconsiderar o fator idade que 

determina grande parte do interesse e motivação dos alunos; colocando alunos mais velhos 

com alunos mais novos em uma sala de aula, por exemplo, pode criar dificuldades para os/as 

alunos/as e para o/a professor/a. Porém, organizar classes homogêneas é praticamente 

impossível porque os/as alunos/as são diferentes entre si. 

Ao reconhecer que os/as alunos/as são sempre diferentes entre si, cabe ao/à 

professor/a organizar, estruturar e temperar a aula, utilizando estratégias variadas fazendo 

com que todos/as tenham a necessária atenção. Importante destacar a necessidade de abertura 

de espaço e de tempo para atendimento individual dos alunos; estas estratégias favorecem 

momentos de interação entre professor-aluno de forma mais dinâmica podendo assim o/a 

professor/a acompanhar mais de perto o processo de aprendizagem de seus alunos e alunas. 

As estratégias de ensino têm suas vantagens a partir da sensibilização do/a 

professor/a em adequá-las às necessidades de seus alunos e alunas. A integração dos/as 

alunos/as com seus colegas e com o/a professor/a permite que recursos individuais sejam 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 11 

compartilhados através da modalidade de ensino desenvolvida com trabalho em grupo. 

Presume-se que em grupo, os alunos e as alunas sentam-se mais à vontade para apresentar 

suas ideias, argumentar pontos de vista e fazer perguntas. Com a ajuda do/a professor/a, 

eles/as aprendem a planejar e organizar seus trabalhos, negociar entendimento divergente, 

perseguir soluções e avaliá-las em face dos próprios resultados alcançados.  

O trabalho em grupo é uma estratégia que cria situações que favorecem a troca, o 

desenvolvimento da solidariedade, a cooperação e o respeito mútuo entre os/as alunos/as. 

Quando o professor ou a professora sistematiza os conhecimentos, estimula, esclarece as 

dúvidas e articula conceitos, apropria-se de estratégias que podem ser desenvolvidas com o 

conjunto da classe, pois oferece a todos noção de acompanhamento ao ritmo, preservando o 

autoconceito de cada um. Mesmo assim, existe o risco de que alguns alunos/as apresentarem 

maiores dificuldades e ficarem perdidos/as, e os mais avançados, aborrecidos.  

O mais importante é saber o momento certo de recorrer a esta estratégia de ensino 

além de fazer um planejamento cuidadoso, considerando tudo o que se conhece do/a aluno/a. 

Os procedimentos conduzem as estratégias.  

A depender do objetivo proposto pelo professor ou pela professora, os/as alunos/as 

em atividade de grupo podem ser organizados de duas maneiras: aquele que domina o tema 

pode ser o assessor de seus colegas ou a classe pode também se agrupar por afinidades; outra 

maneira que pode ser trabalhada é com a realização de atividades sob a supervisão do/a 

professor/a ou individualmente desde que o docente ofereça atendimento aos que precisarem 

de apoio mais individualizado. Torna-se necessário também que o professor e a professora 

trabalhem de maneira individualizada com propósito de dar atenção especial aos que não 

conseguem acompanhar o ritmo dos seus colegas e da aprendizagem desenvolvida diária de 

sala de aula. 

 

Considerações Finais 

 

Conforme foi possível constatar, esta pesquisa pautou-se no olhar de professor/a 

face à diversidade cultural na prática escolar. Ao/à professor/a cabe garantir ensino 

significativo para o seu alunado amparado/a por concepções educacionais com variadas 

formas de trabalho comuns às atividades diversificadas, que possibilitem aos/às alunos/as 

momentos de atendimento individual e de grupo em ambientes adequados e materiais 

necessários à aprendizagem. 
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Outrossim, torna-se imprescindível para a escola a construção de espaço favorável 

ao aprendizado de vivências culturais, de desafios e de prazer que mude concepções, quebre 

paradigmas e construa caminhos significativos de reflexão à formação de novas práticas, 

favorecendo a todos o direito a ter acesso ao conhecimento e ao seu desenvolvimento 

humano, em todas as suas dimensões e potencialidades como cidadão. 

Por estas razões, cabe à escola cumprir seu dever, preparar os cidadãos das mais 

diversas culturas para que possam exercer a cidadania face às exigências do mundo 

contemporâneo, pós-moderno, ocasionadas pelo desenvolvimento tecnológico, econômico e 

de comunicação.  

Ao concluir esta pesquisa, enfatiza-se a importância do/a professor/a para tomada 

de consciência em relação ao seu papel de educador/a reconhecendo-se e valorizando-se como 

sujeito capaz de transformar a realidade. Para isso, no entanto, é necessária a atitude 

questionadora e reflexiva, uma vez que este profissional tem nas mãos importante lugar de 

determinação sobre o que acontece na sala de aula como tomada de responsabilidade ao 

próprio desenvolvimento profissional.                                                           
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