
Recebido em:
05/08/2017

Aprovado em:
06/08/2017

Editor Respo.: Veleida
Anahi

Bernard Charlort
Método de Avaliação:
Double Blind Review

E-ISSN:1982-3657
Doi:

MULTICULTURALISMO E CURRÍCULO DE CIÊNCIAS

JOSÉ AFFONSO TAVARES SILVA
ÉRICA COSTA ALVES

EIXO: 20. EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA

RESUMO

Este trabalho faz uma breve explanação sobre multiculturalismo e currículo de Ciências. O objetivo principal deste
artigo foi discutir sobre multiculturalismo e a importância destas discussões para o currículo de Ciências. Desejando
alcançar o objetivo esperado, parte-se de uma pesquisa Bibliográfica que buscou subsídios em artigos científicos e
livros de estudiosos e estudiosas da área em questão, entre eles e elas, destaca-se: Baptista (2010); Canen (2007);
Lopes (1997); Sacristán (2000), etc. Conclui-se que as discussões sobre o multiculturalismo são de suma importância
para compreender as diferentes culturas encontradas em sala de aula. Assim, no currículo de Ciências, tais
discussões merecem destaque, principalmente pela necessidade de respeito e valorização as diferenças, sejam elas
em âmbito social, econômico e/ou intelectual.
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ABSTRACT

This paper makes a brief explanation about multiculturalism and science curriculum. The main objective of this article
was discussed on multiculturalism and a key subject for discussions for the science curriculum. Wishing to achieve the
expected objective, one starts from a research Bibliography that looked for subsidies in scientific articles and books of
scholars and studies of the area in question, between them and them, stands out: Baptista (2010); Canen (2007);
Lopes (1997); Sacristan (2000), etc. It is concluded that as discussions on multiculturalism are of the essence, for the
different cultures found in the classroom. Thus, without a science curriculum, such discussions deserve to be
highlighted, mainly due to the need for respect and appreciation as the differences, they are in social, economic and /
or intellectual aspects.
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INTRODUÇÃO

A sala de aula é um espaço privilegiado com diversidade de culturas, principalmente aquelas que os alunos
construíram no decorrer da sua vivência histórico-social. Diante disso, o professor pode valorizar e respeitar essas
diferentes culturas proporcionando um ensino mais democrático e inclusivo. Ensinar Ciências é também abrir
caminhos para discussões que envolvam o debate contra o preconceito e o tratamento desigual societário.
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Nesse contexto, se fez presente no Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal de
Sergipe – NPECIMA/UFS, diversas discussões no âmbito da Educação Básica sobre multiculturalismo que
impulsionaram a pesquisar a importância das diferentes culturas que os alunos possuem em sala de aula e que pode
servir de ponto de partida para o ensino do professor. Sendo assim, definiu-se como problema deste estudo a
seguinte questão: quais contribuições às discussões sobre multiculturalismo pode proporcionar ao currículo de
Ciências Como objetivo principal, discutir sobre multiculturalismo e a importância destas discussões para o currículo
de Ciências, resgatando o valor do respeito às diferentes culturas em sala de aula.

O currículo de Ciências pode expor as relações sociais com intuito de levar o conhecimento das diferentes
comunidades aos alunos. O professor pode assim resgatar os conhecimentos das diferentes culturas trazidas pelos
alunos no ambiente da sala de aula. Com isso, o choque cultural existente em sala de aula perpassa e revela a
necessidade de práticas pedagógicas multiculturais. Ao quebrar preconceitos e valorizar a cultura dos alunos, o
docente contribui para a formação de cidadãos respeitosos e desafiantes de preconceitos. A prática multicultural no
currículo de Ciências se constrói discursivamente, sensibilizando o aluno para a questão multicultural.

Desta forma, o presente trabalho parte-se de uma pesquisa bibliográfica que buscou embasamento em artigos
científicos e livros de pesquisadores e pesquisadoras na área de multiculturalismo, currículo e ensino de Ciências.
Sobre o tipo de pesquisa selecionada, Marconi e Lakatos (2012) explanam que é um apanhado geral de pesquisas já
realizadas que possuem importância para discussões atuais e que também se considera relevante diante do tema.
Entre os referenciais teóricos utilizados, destacam-se: Baptista (2010); Canen (2007); Lopes (1997); Sacristán (2000)
e outros.

O artigo está dividido em duas seções, sendo que, inicialmente, explana-se sobre
alguns conceitos de multiculturalismo e suas contribuições para o ensino de
Ciências. Na seção seguinte, discute-se sobre currículo e o ensino de Ciências,
trazendo alguns principais pesquisadores da área. Por fim, levantam-se algumas
considerações finais sobre o artigo realizado.

MULTICULTURALISMO: CONCEPÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS

A escola é constituída por diversas culturas e formas de pensar, o que intermedeia a necessidade de discutir o
multiculturalismo como abordagem de ensino. Para Canen e Oliveira (2002), o projeto multicultural surge da
percepção sobre diversidade, descontinuidade e diferença como categorias centrais. “O multiculturalismo tem se
tornado ‘moda’, discutido e revisitado em grande parte dos debates atuais”.

Pode-se promover a educação multicultural para desenvolver sensibilidade para a
pluralidade de valores e universos culturais, decorrente do maior intercâmbio cultural no
interior de cada sociedade e entre diferentes sociedades. Pode-se também empregá-la
para resgatar valores culturais ameaçados, visando-se garantir a pluralidade cultural
(CANEN, 2007, p. 103).

Quebrar preconceitos e valorizar a cultura dos alunos, objetiva formar futuros cidadãos que apreciem a pluralidade
cultural, contrariando discursos preconceituosos que constroem diferenças. Multiculturalismo refere-se à natureza de
resposta aos complexos fenômenos culturais contemporâneos. Alguns estudiosos apontam que o “interculturalismo”
seria um termo mais apropriado, na medida em que o prefixo ‘inter’ daria uma visão de culturas em relação, ao passo
que o termo multiculturalismo estaria significando a sociedades ser composta de múltiplas culturas (CANEN, 2007, p.
93).

Ao lidar com o múltiplo, o diverso e o plural, o multiculturalismo encara as identidades
plurais como a base de constituição das sociedades. Leva em consideração a pluralidade
de raças, gêneros, religiões, saberes, culturas, linguagens e outras características
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identitárias para sugerir que a sociedade é múltipla e que tal multiplicidade deve ser
incorporada em currículos e práticas pedagógicas (CANEN, 2007, p. 93).

Segundo Lopes (1997), o ensino de Ciências transcende em influências culturais, seja ao nível de sua aplicação ou ao
nível de sua produção, não podendo desconsiderar todo o atual debate sobre o multiculturalismo. Para o autor
“ensinar Ciências” possui inter-relações claras com o contexto social, fazendo parte da produção cultural.

Ao conglomerar o multiculturalismo crítico em ações pedagógicas e o estudo de caso de cunho etnográfico, Canen
(2007) defende três categorias centrais nas práticas pedagógicas multiculturais: crítica cultural, hibridização e
ancoragem social dos discursos. A “crítica cultural” dos discursos refere-se à possibilidade dada aos alunos de
analisar suas identidades étnicas, gerar conhecimento baseado na pluralidade de verdades e construir solidariedade
em torno dos princípios da liberdade, da prática social. A “hibridização discursiva” retoma à linguagem que cruza as
fronteiras culturais, incorporando discursos múltiplos, reconhecendo a pluralidade e a provisoriedade de tais discursos.

A “ancoragem social” remete ao conteúdo curricular “ancorado” em discursos sociológicos e históricos, tais como o
discurso biológico que remete à análise dos vetores das enfermidades, enfatizando aspectos relacionados a
desigualdades econômicas e sociais (CANEN, 2002).

Baptista (2010) argumenta que deve ocorrer a demarcação de saberes no ensino de ciências para sociedades
tradicionais, pois, o que se observa em sala de aula não é a consideração dos saberes culturais dos estudantes para
ampliação com ideias científicas, mas, sim, para substituição por saberes científicos.

Sendo as salas de aula espaços multiculturais, os professores de ciências necessitam, é
claro, estarem atentos às diversas concepções prévias dos estudantes, para que possam
direcionar as suas aulas às necessidades destes indivíduos e das sociedades onde vivem
(BAPTISTA, 2010, p. 680).

A demarcação de saberes possibilita a compreensão de que existem outras vias de explicação da natureza, podendo
aplicar os saberes que têm ao seu dispor nos momentos em que forem apropriados, contribuindo para o respeito e
manutenção dos conhecimentos tradicionais (BAPTISTA, 2010, p. 681).

Nesse contexto, a perspectiva multicultural percebe a prática pedagógica como uma prática que se constrói
discursivamente, por possuir intenções voltadas ao desafio às diferenças e preconceitos a ela relacionados. Desta
forma, a educação e a formação de professores não podem mais se omitir quanto à questão multicultural (CANEN;
OLIVEIRA, 2002).

REFLEXÕES INICIAIS SOBRE CURRÍCULO

A discussão sobre o currículo escolar se mostra indispensável para entender a função social da escola e saber quais
objetivos queremos que os alunos alcancem no decorrer do processo educacional. Nesse contexto, dar uma definição
precisa de currículo não se torna algo fácil, mas é possível recorrer a pesquisadores da área que possam contribuir
para uma aproximação do que seja currículo. Entre eles, destaca-se Sacristán (2000, p. 12), no qual expõe que:

O currículo é um conceito de uso relativamente recente entre nós, se consideramos a
significação que tem em outros contextos culturais e pedagógicos nos quais conta com
uma maior tradição. [...] Ele começa a ser utilizado em nível de linguagem especializada,
mas também não é sequer de uso corrente entre o professorado.

Diante do que o autor expõe, infere-se que o conceito de currículo não é usualmente utilizado pelos profissionais da
educação. Apesar de que todo o ensino e a aprendizagem discente perpassa pelo que se chama de currículo, que vai
mais além do que foi mencionado, ou seja, é por meio dele que as relações entre professor/aluno, o conhecimento
escolar, a prática pedagógica e outras questões inerentes à educação, acontece.
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Sacristán (2000), ainda explana que quando se define o currículo, descreve a concretização das funções da própria
instituição escolar e a forma de enfocá-las num dado momento histórico e socialmente determinado, para um nível ou
modalidade de educação, numa trama institucional. Com isso, a sua definição requer reflexão sobre o processo
histórico que se encontra ou que fez refletir para a atual conjuntura.

Gomes (2013) enfatiza que o currículo não está envolvido simplesmente na questão da transmissão de
conhecimentos e conteúdos que deve ensinar aos alunos e alunas, mas, este se envolve em uma trama social no qual
existe uma relação entre as pessoas, assim há produção de conhecimentos que são diferentes uns dos outros, à
medida que cada indivíduo é um ser único.

Moreira e Candau (2000) entendem o currículo como as experiências da escola no que concerne ao conhecimento,
em meio às relações sociais e que assim contribui para a construção das identidades dos alunos e alunas no espaço
da sala de aula e fora dela. Compreendendo que quando se refere à identidade, esta se relaciona intimamente à
cultura do estudante que é construída, principalmente, pela relação dos indivíduos com o meio e seus semelhantes.

Em meio ao exposto, existem diversos conceitos de currículo que estudiosos da área discutem. Dessa forma, afirmar
a existência de um conceito único seria algo errôneo, mas tentar chegar a um conceito aproximado pode ser possível.
É importante salientar que os estudiosos destacados neste trabalho, possuem uma relação de ideias análogas sobre o
conceito de currículo, no qual expõem as relações sociais e históricas como fator primordial para a sua construção.

Currículo e o Ensino de Ciências: Algumas Discussões

O ensino de Ciências passou por diversas transformações no decorrer do seu processo histórico, principalmente na
maneira como era obtido o conhecimento científico. No Brasil, a disciplina de Ciências só passou a ser incluída,
obrigatoriamente nos currículos escolares de todas as séries do Ensino Fundamental, a partir do ano de 1960, com a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (BRASIL, 1998).

Durante o processo histórico, diversas abordagens para o ensino de Ciências foram sendo realizadas no ambiente
escolar. Dentre elas, destaca o cientificismo que vê a Ciência como a detentora do saber verdadeiro, existindo uma
hegemonia entre os diferentes conhecimentos, sendo que o científico prevalece acima dos demais, em uma relação
de poder (COBERN; LOVING, 2001).

Nessa perspectiva, o conhecimento das diferentes comunidades e aqueles que os alunos possuem, não são levados
em consideração. Assim, o espaço da sala de aula não demonstra ser um lugar democrático, no qual o professor era o
único que detinha todo o conhecimento e o aluno recebia esse saber de forma passiva. O que acontece ainda nas
salas de aula de Ciências, como explana Baptista (2014, p. 30):

[...] prevalece na maioria das salas de aula de ciências a prática pedagógica cientificista,
centrada unicamente na transmissão e reprodução de conhecimentos científicos
considerados como sendo os únicos verdadeiros e factuais e, além disto, destituídos dos
contextos, seja da própria ciência e/ou das realidades dos estudantes.

A abordagem do cientificismo não contempla o contexto social do aluno e da aluna, como é possível perceber na visão
da autora. Nesse sentido, aquilo que os alunos aprendem em seu meio social com os familiares, colegas e em outras
instâncias sociais; além da escola e em determinado contexto histórico, não são considerados conhecimentos ditos
como verdade.

Assim, é importante salientar que neste estudo é defendida a ideia de que os conhecimentos das diferentes culturas
trazidas pelos diferentes alunos e alunas no ambiente da sala de aula podem ser resgatados pelo professor. Além
disso, estes saberes são tão importantes, quanto os saberes científicos.

Nesse contexto, discussões sobre multiculturalismo no currículo de Ciências se faz necessário e relevante para
desmistificar a sala de aula como homogeneizadora e compreender as diferenças que as contemplam, no que diz
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respeito à aprendizagem, sexualidade, religião, etnia. Ao mesmo tempo, é necessário que existam respeito e
valorização dessas diferenças, principalmente pelos alunos e docentes que estão convivendo e se interagindo
cotidianamente.

Hoje esta consciência do caráter homogeneizador e monocultural da escola é cada vez
mais forte, assim como a consciência da necessidade de romper com esta e construir
práticas educativas em que a questão da diferença e do multiculturalismo se façam cada
vez mais presentes (CANDAU, 2008, p. 15).

Diante do que explana a autora, uma das alternativas possíveis para a construção de tais práticas educativas é
repensar o currículo escolar como construtor de ideias inclusivas e multiculturais. Isto é, partir de reflexões construídas
na prática cotidiana em relação às diferenças e sua importância para a construção das diferentes identidades. No que
concerne ao currículo de Ciências, tais práticas demonstram que o conhecimento das diferentes culturas devem ser
resgatados, e não colocados de maneira subordinada aos saberes científicos.

Desta forma, a praticidade multicultural desafia diferenças e preconceitos concebendo uma formação de alunos que
respeitam e lutam pela igualdade de direitos. Atualmente a intolerância e desrespeito à diversidade cultural são
crescentes, desvelando que a educação e a formação de professores não podem silenciar-se quanto à questão
multicultural. Com isso, o currículo de Ciências deve ser projetado com um olhar multicultural para a formação da
cidadania.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo discutiu a importância e contribuições que o multiculturalismo pode proporcionar ao curricular de
Ciências. Na sala de aula há uma grande variedade de culturas, de ideias, conhecimentos, etnias que os alunos já
possuem antes mesmo de adentrar a escola e o resgate e respeito a essa diversidade se mostrou relevante para o
currículo de Ciências, em especial, quando se pensa a Ciência como a única detentora do saber colocado como
verdade.

As práticas educativas voltadas para um currículo inclusivo e multicultural revelam uma nova visão de educação e
ensino. Nessa perspectiva, percebe-se que na atual conjuntura é possível encontrar ainda práticas de desvalorização,
preconceito, discriminação às diferenças em sala de aula. Implicando, desta maneira, pensar em um currículo de
Ciências diferenciado, que proporcione a luta contra tais manifestações em sala de aula.

Diante de todo exposto, o estudo realizado impulsiona a realização de possíveis pesquisas futuras nesta área,
principalmente com pesquisas do tipo estudo de caso, no qual é possível obter dados de determinada prática
cotidiana. Portanto, este artigo trouxe grande conhecimento e uma nova visão de currículo, uma visão de respeito às
diferenças de alunos e alunas dentro do espaço da sala de aula.
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