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Resumo:

O presente trabalho resulta da análise preliminar do currículo de um curso de Pedagogia no contexto de uma
Universidade Estadual da Bahia para tratar da temática da Pluralidade Cultural. Assim, verificou-se que o
texto curricular destaca uma valorização da diferença e luta pela exclusão social, bem como, oferece
disciplinas sobre educação e diversidade. Contudo o caráter optativo das disciplinas demonstra um
deslocamento da centralidade da questão na formação, além de apresentar certa ausência de diálogo com a
realidade regional. Conclui-se, pois, sobre a necessidade de dar continuidade a esse estudo a fim de conhecer
como de fato esses conteúdos fazem parte do cotidiano acadêmico e como esses estudantes percebem sua
própria formação acerca da temática.
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Abstract:

This paper results from the preliminary analysis of the curriculum of a course in pedagogy in the context of

the State University of Bahia towards deal with the theme of Cultural Plurality. Thus, it has been found that

the curriculum text highlights a valuation of the shortfall and struggle for social exclusion and offers

disciplines on education and diversity. However, the optional nature of disciplines demonstrates a shift from

the centrality of the issue in formation, besides presenting certain absence of dialogue with the regional

reality. It is concluded, therefore, about the need for continue this study in order to know how actually these

contents are part of the daily academic and how these students realize their own training concerning the

theme.
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Introdução

As discussões sobre formação docente têm ganhado espaço no campo acadêmico devido às grandes
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transformações sociais, políticas e econômicas do mundo contemporâneo, particularmente no Brasil, que por

força dos movimentos sociais, consagrou na sua carta magna o reconhecimento da nossa composição como

uma sociedade multiétnica e pluricultural. Esses debates contribuíram para um processo de reformulações nos

currículos dos cursos de licenciatura, principalmente, a partir da nova lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (LDB - Lei nº 9.394/96) a fim de atender as demandas socioeducativas da contemporaneidade da

sociedade brasileira.

Além disso, as transformações ocorridas ao longo da modernidade contribuíram para um novo perfil de

professor, com o desenvolvimento de habilidades e competências voltadas para a inclusão social, respeito e

valorização da diferença, capacidade de problematizar e mediar os conflitos sociais, culturais, étnicos, raciais,

de gênero, religiosos, entre outros presentes no ambiente escolar, bem como a utilização da criatividade e

inovação diante da sociedade da informação. Percebe-se, assim, a necessidade de uma formação para

trabalhar com a diversidade humana em geral, e com a sociocultural em particular, o que exige uma mudança

radical da escola que teria como missão o processo de padronização e homogeneização cultural e se depara

com o imperativo de tratar das particularidades e tentar dar conta delas.

Diante disso, o presente trabalho faz parte de uma pesquisa de Mestrado que objetiva analisar a formação de

pedagogos da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC (situada no município de Ilhéus-BA) acerca da

diversidade cultural, em especial, sobre a História e Cultura indígena, em um contexto de fortes conflitos

ideológicos e políticos, resultantes da presença de populações indígenas na região. Apresentaremos aqui

resultados parciais da leitura reflexiva do Projeto Curricular Acadêmico do curso de Pedagogia (2012) da

UESC, questionando como esse novo currículo incorporou as discussões sobre diversidade cultural,

examinando as possibilidades que este documento apresenta para dialogar criticamente com o contexto

regional no qual o curso está inserido.

Neste sentido, uma investigação voltada para a formação referente à diversidade cultural, em um contexto de

relações interétnicas tensas, como se dá no sul da Bahia, ganha maior relevância na medida em que busca

entender como a formação proposta dialoga com a realidade a sua volta. Neste trabalho, ainda preliminar,

buscaremos examinar o documento básico que fundamenta esta formação, examinando seus limites e

possibilidades no âmbito ainda estritamente formal. Mas entendemos que este passo inicial nos permitirá

apontar dimensões instigantes para a pesquisa dos processos formativos mais amplos, incluindo os

programas das disciplinas, as concepções teóricas e políticas dos docentes que as ministram e as experiências

formativas dos estudantes. Dimensões estas que serão investigadas, posteriormente, através de instrumentos

qualitativos como entrevistas e grupos focais.

Breve Histórico da construção do Currículo do curso de Pedagogia da UESC.

A Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) é uma importante instituição de ensino superior do sul da

Bahia, que vem contribuindo para o desenvolvimento social e econômico da região com o progressivo

aumento na oferta de cursos de graduação e pós-graduação.

O curso de Pedagogia da referida instituição foi criado e reconhecido no ano de 1968 e sofreu sua primeira

reformulação curricular em 1974, visando formar especialistas em educação para atuarem em funções da

administração escolar, como supervisor, orientador educacional e professor das matérias pedagógicas do
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curso de Magistério médio.

Diante dos intensos debates nacionais sobre a atuação do pedagogo e sobre o caráter técnico-especialista no

qual o curso estava pautado, surgiu a necessidade de reformulação desse currículo a fim de extinguir as

habilitações e formar o pedagogo para atuar como docente na educação infantil e séries iniciais do ensino

fundamental. Assim, em 1999, o curso passou novamente por adaptações curriculares.

Esse currículo permaneceu vigente por mais de uma década, sendo tema frequente de discussão em eventos

e encontros promovidos pelo Colegiado e Departamento do curso, uma vez que, ainda não atendia as novas

orientações legais da formação do pedagogo pelas DCNs e pelos debates nacionais promovidos pela

Associação Nacional de Formação de Professores (ANFOPE), Fórum Nacional de Diretores de

Faculdades/Centros de Educação (FORUMDIR); e Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em

Educação (ANPED). Finalmente, em 2011, o novo Projeto Acadêmico Curricular (PAC) do curso foi aprovado

com a primeira turma em 2012.1.

Novos caminhos para a formação do Pedagogo(a): o Projeto Curricular Acadêmico.

A leitura do texto curricular foi realizada mediante a ideia de um currículo não neutro, mas sim, gerado pelos

conflitos e compromissos culturais, políticos e econômicos, no qual são produzidos e recontextualizados

diferentes sentidos da escola, do conhecimento, de sujeitos, de aprendizagem e de cultura. Segundo Silva

(1995) “currículos, nesta ocasião, são analisados como ferramentas pedagógicas que produzem identidades”

(p.95).

Um ponto inovador desse novo currículo refere-se à inclusão do componente curricular “Atividade Integradora

Baseada em Problema” (oferecido do primeiro ao sétimo semestre) que parte da necessidade de

contextualizar o ensino, de modo que os conhecimentos a serem construídos são iniciados no interior das

situações nas quais esses conhecimentos serão utilizados. Dessa forma, possibilita a discussão dos conflitos,

problemas e tensões que emergem no cotidiano escolar e social, facilitando assim o desenvolvimento de

tomada de decisões e mediação de problemas por parte do professor.

Destacamos a seguir, trechos do novo Projeto Acadêmico Curricular (PAC) de Pedagogia da UESC (2012)

sobre a questão da diversidade, respeito à diferença e educação multicultural que permeiam a formação

crítica do pedagogo.

Na página 31 ao apresentar o currículo proposto, afirma que:

...pretende-se um currículo que possibilite ao pedagogo a aquisição de

conhecimentos e práticas voltadas para uma ação profissional que invista na

superação da desigualdade, da violência e das diferentes formas de exclusão

social; na valorização da cultura e do potencial para aprender-ser-fazer-conviver

dos alunos e dos profissionais envolvidos com a Educação Infantil e com os anos

iniciais do Ensino Fundamental, conforme exige o contexto e, também, as DCN do

Curso de Pedagogia (grifos nossos).
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Nesse fragmento é possível perceber uma relação com a concepção de Educação libertadora de Paulo Freire

(1999) que reconhece a dimensão cultural nos processos educacionais e na transformação social, destacando

a importância da ética e da diversidade na superação da desigualdade e discriminação.

Ao traçar o perfil do pedagogo que se pretende formar, descreve algumas características essenciais a serem

desenvolvidas por este profissional, dentre elas salientamos as seguintes:

• Agir coerentemente com os valores da ética, da justiça e da solidariedade, visando uma sociedade

justa e igualitária;

• Atuar considerando as diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros,

geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras;

• Reconhecer e respeitar as manifestações e as necessidades físicas, cognitivas, emocionais e afetivas

dos educandos e pares, nas suas relações individuais e coletivas (p. 35).

Percebe-se que o projeto curricular expressa um conjunto de orientações presentes nos Parâmetros

Curriculares Nacionais (PCNs) referentes à pluralidade cultural, o que sugere que seus elaboradores estiveram

atentos às recomendações presentes neste documento. Segundo Vargens e Freitas (2009) os PCNs

apresentam contribuições ao debate da transversalização de diversas temáticas antes marginais nos

processos formativos, porém, ainda necessitam incluir uma reflexão mais ampla acerca da complexidade

histórica das relações sociais, bem como, sobre os embates e disputas intrínsecos ao panorama da

diversidade cultural.

Verificou-se também que o currículo apresenta quatro eixos de formação: Eixo I – Epistemologia e

Fundamentos da Educação; Eixo II – Docência, Pesquisa e Práticas Educativas em Espaço Escolar e não

Escolar; Eixo III – Estágio Supervisionado e Articulação Curricular; e Eixo IV – Educação, Diversidade Cultural

e Inclusão.

Fazem parte do eixo IV, as seguintes disciplinas obrigatórias: Educação do Campo (CH 60); Educação especial

e inclusiva (CH 60); LIBRAS (CH 60); Diversidade Cultural e Educação (CH 60); Educação e Tecnologias (CH

60); e Educação em Espaços Não Escolares (CH 45). O eixo IV

agrega os componentes curriculares que vão contribuir para a aquisição dos

conhecimentos, que favoreçam a compreensão da educação como um direito social

e, portanto, ao alcance de todos, independente das condições físico-biológicas,

cognitivas, sociais, culturais ou econômicas. Discute a educação como instrumento

de emancipação política e humana (p. 42).

Nesse mesmo eixo são disponibilizadas como optativas, as seguintes disciplinas: Atendimento Educacional a

Pessoas com Deficiência; BRAILE; Educação em Classes Multisseriadas; Educação Quilombola; Educação

Indígena; Etnologia dos Povos Indígenas; Gênero, Sexualidade e Educação; Educação e Relações

Étnico-raciais; História e Cultura Afro-brasileira; e Movimentos Sociais e Educação. Todas com carga horária

de 45h semestrais.

Ao citar os recursos materiais, inclui a sala de práticas pedagógicas, criada para a elaboração de materiais
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educativos e didáticos com o objetivo de simular situações de aprendizagem a partir das vivências no estágio.

Dentre os objetivos listados desse espaço, destaca-se: “desenvolver materiais educativos e/ou didáticos como

subsídios pedagógicos para trabalhar temas como: diversidade cultural, gênero, inclusão, cultura

indígena, quilombola, e outros” (p. 68) (grifo nosso).

Para Gatti (2009) a formação docente crítica-reflexiva deve considerar

[...] a heterogeneidade cultural e social de professores e alunos. Estudar, conhecer e

levar em consideração esta heterogeneidade, produzindo, então, a diversificação nas

práticas educacionais em meio, a flexibilidade da estrutura organizativa para atender

a uma população heterogênea (p. 92).

A partir desses dados, pode-se perceber que o texto curricular tenta direcionar as práticas de ensino em favor

de uma Educação que respeite à diferença em suas variadas dimensões, sejam elas: culturais, sociais,

étnico-raciais, de gênero, religiosas, etc., promovendo o debate sobre a desigualdade e exclusão social. Como

podemos observar na ementa da disciplina obrigatória “Diversidade Cultural e Educação”:

Aborda diversas perspectivas conceituais sobre as Relações Étnico-Raciais. Trata das

discussões sobre a natureza do ambiente escolar (Reprodução e Transformação),

relacionando-as aos contextos etnicorraciais da Educação Básica. Conceitua/Reflete

sobre discriminação, estereótipo e preconceito no cotidiano escolar. Intersecção

entre classe, gênero, raça/etnia, religiosidade e educação (p. 118).

Apresenta como referências, diversos autores contemporâneos que têm discutido temas sobre racismo,

desigualdade e preconceito no ambiente escolar, multiculturalismo, identidade e diferença. São eles: Vera

Maria Candau; Nilma Lino Gomes; Fleuri; Carlos Moore; Boaventura de Souza Santos e Tomaz Tadeu da

Silva.

Apesar dos avanços nas discussões sobre diversidade e desigualdade, é possível perceber que na descrição da

disciplina citada, não é mencionado nenhum aspecto referente à questão indígena, o que demonstra ser um

tema ainda pouco discutido tanto na Universidade como também na Educação Básica.

A região na qual a UESC está inserida vive hoje um contexto de conflitos entre os chamados proprietários de

terra e o povo indígena Tupinambá de Olivença devido ao processo de demarcação do território tradicional,

reconhecido pela FUNAI em 2009. A população e a mídia local possuem uma imagem negativa dessa luta e

afirmam que estes não podem ser considerados indígenas, devido a uma descaracterização fenotípica e a

perdas culturais, denominando essa população de “caboclos de Olivença”, a fim de negar a identidade

indígena. Recentemente, o exército foi mandado para a Região com o objetivo de controlar essa situação, na

qual, houve casos de perseguições, ameaças, inclusive morte.

Apesar desse cenário de intenso conflito, percebe-se que nas escolas a temática indígena ainda é trabalhada

de forma pontual e de forma folclórica, baseada na ideia romântica do “índio” do século XIX ou do “índio”

ligado ao passado, deixando de lado as discussões sobre a atual situação desses povos na sociedade brasileira

e da luta por seus direitos, principalmente, nessa região que vive de perto essas tensões e conflitos.
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Por outro lado, verificamos que como disciplina optativa é oferecida Educação indígena que aborda:

Princípios antropológicos da educação indígena. Diferencia Educação Indígena da

Educação Escolar Indígena. Marcos legais da Educação Escolar Indígena no Brasil.

Políticas Públicas em Educação Escolar Indígena. Currículos de Educação Escolar

Indígena e processos próprios de Ensino e Aprendizagem. Escola Intercultural,

bilíngue, diferenciada e autônoma (p. 151).

E Etnologia dos povos indígenas que analisa

a dimensão sócio-histórica dos contatos interétnicos entre sociedades indígenas e as

frentes pioneiras de expansão capitalista e os Estados nacionais. Antropologia dos

contatos interétnicos e do colonialismo no Brasil contemporâneo. Estuda os aspectos

sociais, econômicos, ecológicos, políticos, rituais, mitológicos, religiosos e culturais

das sociedades indígenas brasileiras.

Apesar de serem disciplinas optativas, ainda assim, consideramos um avanço a inclusão dessa temática em

um currículo para formação docente, principalmente, no curso de Pedagogia que forma profissionais para

atuarem diretamente com a iniciação escolar dos sujeitos, contribuindo para a construção de identidades e de

valores morais e éticos na Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental. Contudo, é notável que o

caráter optativo desloque a centralidade desta temática na formação. Além disto, percebemos que a ementa

do componente etnologia indígena não contempla referencias a uma vasta produção historiográfica e

etnológica sobre os povos da região sul da Bahia, o que indica certa ausência de diálogo com a realidade

regional e com as pesquisas produzidas em universidades próximas e mesmo na própria UESC. Este nos

parece ser um problema que merecerá uma atenção especial na nossa pesquisa, posto colocar a possibilidade

e a necessidade de uma colaboração mais efetiva entre os pesquisadores da temática e os formadores nos

cursos de pedagogia.

O fazer pedagógico, observado nas instituições escolares, subjaz a concepção de educação e sociedade

assumida pelos profissionais envolvidos no processo educativo. Assim, o trabalho com a diversidade cultural

exige do educador não só uma construção teórica acerca do tema, mas sim, um compromisso ético e político,

como salienta Costa e Messeder (2010) na introdução de uma coletânea dedicada ao tema da diversidade na

educação.

O problema não está simplesmente em aportar um conjunto de conteúdos novos e

apropriados sobre os diversos grupos sociais e lógicas culturais que compõem a

sociedade brasileira. Coloca-se a necessidade de uma auto-avaliação dos educadores

e das instituições educacionais sobre suas próprias posturas, valores e práticas na

relação com a diferença e com situações de preconceito e discriminação, buscando

estar atento ao próprio cotidiano e as situações que ele desvela das nossas próprias

contradições e tensões. Assim, é preciso estimular a percepção das diferenças entre

os agentes que compõem a própria escola: origem familiar, histórias de vida,

valores, favorecendo o aprendizado da “(...) relatividade de opiniões, preferências,

gostos, escolhas (...)” (PCN’s), forjando neste processo o respeito pela alteridade.
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Estas recomendações só podem ser efetivadas se tomadas como proposta

institucional da escola. Não podem ser pensadas isoladamente, de forma pessoal,

senão estabelece-se uma distância na relação entre a teoria e a prática. A questão

da diversidade sócio-cultural diz respeito à formação teórica, de caráter histórico,

antropológico e sociológico, mas também a processos complexos de opção ética e

política dos profissionais e das instituições. (op. cit. p, 11).

A sociedade brasileira é marcada historicamente pela desigualdade, preconceito e discriminação, associado ao

desprestígio social e econômico de grande parcela da população. Esse cenário constitui reflexo da tentativa do

projeto colonizador de inferiorização e esvaziamento cultural das matrizes étnicas dos povos ameríndios e

africanos (ATAÍDE e MORAIS, 2003).

Esse contexto histórico de negação cultural refletiu nos currículos escolares, reforçando a perpetuação de

ideias e posturas discriminatórias. Observa-se, assim, que a influência da população indígena, africana e

asiática, que deixaram um legado de conhecimentos e valores, formadores dos nossos hábitos e costumes, é

negligenciada e até mesmo excluída desse currículo.

Dessa forma, entende-se que o modo como é conduzida a formação docente pode contribuir para o

enfrentamento da discriminação e desigualdades no ambiente escolar ou para a perpetuação e silenciamento

desses.

Considerações finais:

A leitura do PAC de Pedagogia da UESC mostrou-se como uma etapa importante no processo de pesquisa,

pois, permitiu conhecer os discursos curriculares sensíveis à diversidade cultural, possibilitando uma formação

docente adequada para a luta contra as desigualdades e comportamentos discriminatórios no ambiente

educacional.

Um ponto de destaque no currículo refere-se à implantação da metodologia baseada em problemas, na qual,

os próprios estudantes trazem para discussão o que querem estudar, desenvolvendo uma autonomia no

processo de estudos e um contato maior com as situações-problemas mais frequentes do cotidiano escolar, o

que, possibilita uma aprendizagem significativa.

Verificou-se também que o reconhecimento e respeito à diferença constitui uma das atribuições que se

pretende desenvolver durante o processo de formação, bem como a ética e a luta por justiça social. A

existência de um eixo específico sobre Educação, Diversidade Cultural e Inclusão demonstra uma ruptura com

propostas educacionais pautadas na imposição de características tidas como “universais” que tinham como

objetivo apenas a inserção dos profissionais no mercado de trabalho.

Diante disso, o modelo de professor comprometido com a questão da diversidade cultural pode representar

um caminho para a transformação social e o enfrentamento das desigualdades no ambiente escolar que

atingem principalmente os grupos étnicos e culturais não contemplados nos currículos e práticas escolares.

Conclui-se, pois, sobre a necessidade de dar continuidade a essa pesquisa, a fim de verificar como esses

discursos curriculares são percebidos no cotidiano acadêmico e quais sentidos sobre diversidade cultural são

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/diversidade_cultural_e_formacao_docente_reflexoes_sobre_o_curricu.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.7-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



produzidos no processo de formação. Contudo, algumas ausências e posições aqui assinaladas evidenciam

que há um conjunto de dimensões críticas a serem devidamente investigadas para entendermos a efetividade

deste processo formativo e de sua abertura ao diálogo com o contexto onde se insere.
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