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RESUMO:
Este artigo apresenta o resultado do projeto desenvolvido durante o Programa de Desenvolvimento
Educacional – PDE - 2013, do Estado do Paraná. Esta pesquisa teve como objetivo possibilitar
discussões, reflexões, análises e avaliações sobre uma perspectiva de ressignificação do processo
histórico no Brasil, intentando evitar a continuidade da reprodução de um modelo civilizatório eurocêntrico
consagrado, visto que o mesmo foi constituído e afirmado historicamente e sua institucionalização objeto
de disputas sociais e de classificação. Apesar de ser reconhecido como ultrapassado, esse
conhecimento ainda é reproduzido em diversos âmbitos da sociedade, notadamente no campo do ensino,
da história (nos currículos, nos livros didáticos e outros componentes escolares). Dessa forma, a
monoculturalidade ainda é componente central da cultura escolar, provocando o silênciamento da
multiculturalidade. O projeto foi desenvolvido com os professores do Colégio Estadual Marilis Faria
Pirotelli em Cascavel/PR, durante os meses de fevereiro, março e abril de 2014.
Palavras-chave: Educação, identidade, diferença, alteridade.

RESUMEN:
Este artículo presenta el resultado del proyecto desarrollado durante el Programa de Desenvolvimento
Educacional – PDE – 2013, del Estado de Paraná y que tuvo como reto possibilitar discusiones,
reflexiones, análisis y evaluaciones sobre una perspectiva de resifignación del proceso histórico,
intentando evitar la continuidade de la reproducción de un modelo civilizador eurocéntrico consagrado.
Visto que el mismo fue constituido y afirmado historicamente y su institucionalización objeto de disputas
sociales y de clasificación. Así, él aún es reproducido en diversos ámbitos de la sociedade, notadamente
en el campo de la enseñanza de la historia (en los currículos, en los libros didácticos y otros
componentes de la escuela). Por lo tanto, la monoculturalidad aún es componente central de la cultura de
la escuela, silenciando la multiculturalidad. El projecto fue aplicado a los professores del Colegio Estatal
Marilis Faria Pirotelli en Cascavel/PR, durante los meses de febrero, marzo y abril del año de 2014.
Palabras clave: Educación, identidad, diferencia, alteridade.
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INTRODUÇÃO:

O presente artigo tem por finalidade servir como uma avaliação ampla da
participação no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE do Estado do Paraná
-, Programa de Formação Continuada dos Profissionais da Educação da Rede Pública
Estadual de Ensino do Estado do Paraná, pertencentes ao Quadro Próprio do
Magistério. Essa pesquisa plano foi elaborada para cumprir a exigência de
Implementação do Plano de Carreira destes profissionais, por meio da Lei
Complementar n.º 103 aprovada em 15/03/2004 e Lei Complementar nº 130 aprovada
em 14/07/2010.
Este Programa tem por objetivo específico proporcionar aos professores
subsídios teóricos – metodológicos para o desenvolvimento de ações educacionais
sistematizadas, que resultem em redimensionamento da prática escolar.
Os professores que ingressam no PDE ficam afastados 100% de sua carga
horária de trabalho, durante um ano, sem corte na remuneração participando de cursos,
seminários, estudos e orientação nas Universidades Estudais e Federais do Estado do
Paraná de acordo com a região onde moram, além de elaborar uma Produção DidáticoPedagógica de Implementação para cumprir em seu retorno à escola no ano seguinte,
quando contam para isto com um afastamento de 25% de sua carga horária. Estes
professores participam também como tutores de um Grupo de Trabalho em Rede.
Elaboram ainda, Material Didático que pode servir de apoio e suporte teórico para sua
Implementação na escola. Para seu desenvolvimento foi realizada parceria entre
Secretaria de Estado da Educação – SEED e a Secretaria de Estado da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior – SETI e Universidades Públicas do Paraná.
A temática trabalhada teve como objetivo possibilitar discussões, reflexões,
análises e avaliações sobre uma perspectiva distinta, de ressignificação do processo
histórico, buscando evitar-se a reprodução de um modelo civilizatório eurocêntrico.
Considerando os fatos/acontecimentos que constituem o processo histórico
brasileiro, bem como a organização das instituições políticas, as características
culturais e os elementos formadores da identidade nacional, com toda certeza fica

evidente a influência eurocêntrica e seus aspectos universalizantes e homogeneizantes
na determinação de uma realidade monocultural. Trata-se de um legado imposto
socialmente, resultado da estrutura de classes com o respaldo da ciência.
Faz-se necessário revisitar o processo histórico brasileiro organizado, a fim de
desconstruir e ressignificar esse discurso, entendendo que este foi constituído e
afirmado historicamente e sua institucionalização objeto de disputas sociais e de
classificação. É comum observar que este discurso é reproduzido em diversos âmbitos
da sociedade, sendo hegemônico no campo do ensino da história (nos currículos, nos
livros didáticos e outros componentes escolares). Nestes a monoculturalidade ainda é
componente

central

da

cultura

escolar,

provocando

o

silenciamento

da

multiculturalidade.
Para se produzir análise crítica é primordial romper com a hegemonia cultural
eurocêntrica e seus efeitos de desqualificação da diversidade de culturas, entre essas,
as nativas. Essa dominação tem provocado binarismos que hierarquizam, e até certo
ponto, naturalizam as desigualdades, como: centro e periferia, superior e inferior,
civilizados e bárbaros, progresso e retrocesso, desenvolvimento e subdesenvolvimento,
entre outros. O eurocentrismo acabou por promover essas diferenças, exclusões,
estabelecimento de lugares, de poder, padrões culturais hegemônicos e identidades
dominantes pré-determinadas. É de relevância fundamental essa “re-visão” se
quisermos contribuir para a emancipação e autonomia criativa dos sujeitos históricos
atingidos por estas questões.
É necessária, também, a composição de uma nova compreensão que possa
fazer frente ao processo monocultural. Este modelou as representações e os
imaginários ao mesmo tempo em que segregou a possibilidade de um processo
multicultural e intercultural que pudesse realizar a valorização da alteridade. Nesse
sentido, defendemos que a inclusão da alteridade é o grande desafio da
contemporaneidade, indispensável para construir um processo histórico, cultural e de
relações sociais que compreendam o “eu” como algo constituído através de interações
com as diferenças do “outro”, da sua presença, não da sua exclusão.
Para colher as representações e imaginários a respeito da temática, bem como a
respeito do processo histórico e cultural brasileiro foi aplicado ao Gestor, aos

Pedagogos(as), aos Professores(as), aos Estudantes e Agentes Administrativos do
Colégio Estadual Marilis Faria Pirotelli, em Cascavel/PR, um roteiro de pesquisa
subjetiva. O roteiro foi composto por vinte e cinco conceitos que abordaram relações de
poder e elementos culturais constituintes da sociedade brasileira. É necessário salientar
que a Produção Didático-Pedagógica (Caderno Pedagógico) e a Implementação foram
aplicadas a Professores de diferentes disciplinas, a partir de encontros de formação que
totalizaram sessenta e quatro horas.

DESENVOLVIMENTO:
É evidente a multiplicidade de culturas constituintes da sociedade brasileira.
Percorrendo o território brasileiro, percebemos manifestações folclóricas e culturais das
mais variadas formas. São manifestações rurais, urbanas, religiosas, bem como dos
povos das florestas. Essas manifestações, em muitos casos, estão incluídas no
calendário nacional de comemoração e celebrações, apesar de muitas se renderem à
exploração econômica, o que descaracteriza o objetivo pensado a princípio para tais
manifestações e festejos.
A multiplicidade de manifestações culturais do país tem origem a partir da
colonização do Brasil, e mesmo muito antes com a população diversificada e nativa que
já habitava a configuração geográfica que hoje chamamos Brasil. Devido à diversidade
étnica as manifestações culturais estão ligadas, aos costumes, tradições, heranças,
hábitos, lendas, contos, causos, maneiras próprias de viver, entre outros, e que são
difundidas de geração em geração.
Mas, mesmo convivendo com essa multiplicidade de manifestações culturais,
tivemos por muitos anos um padrão cultural oficializado e que ainda perdura no
processo histórico brasileiro. A multiplicidade cultural foi inviabilizada e silenciada
devido às relações de poder e ideologia estabelecidas e por um projeto hegemônico
pensado no momento da organização da nação. Este projeto se constituiu, em sua
maioria, a partir de elementos estranhos a nossa realidade, conjugando componentes
como: o cristão, os europeus, o gênero masculino e a etnia branca. Não se levou em
consideração a riqueza dessa multiplicidade cultural e as intersubjetividades, que

poderiam desenvolver outras visões da realidade e do mundo: para este projeto as
diferenças e os “diferentes” foram vistos como um mal a ser extirpado.
No atual contexto de desenvolvimento, essa multiplicidade cultural, ou
multiculturalidade, se impõe como um desafio inescapável. As populações e as culturas
outrora segregadas, articuladas com uma problemática referente à desigualdade social
e econômica não podem mais ser ignoradas.
Evidentemente nas sociedades ocidentais, as características históricas e
socioculturais foram, em grande parte, influenciadas por padrões e valores
eurocêntricos, os quais foram responsáveis pela constituição de uma coletividade
monocultural. Os padrões e valores impostos pelos colonizadores têm produzido, ao
longo do processo histórico, relações de poder específicas, estabelecimento de lugares,
discriminação, preconceito, racismo explícito e implícito, exclusão, violência física e
simbólica, entre outros. Revisitando o processo histórico de constituição do Brasil, a
partir de um olhar orientado para suas especificidades/singularidades socioculturais, é
perceptível que vivenciamos aspectos da multiplicidade cultural.
Porém, ao nos determos em uma análise mais incisiva sobre alguns Currículos
Escolares e seus conteúdos selecionados, nota-se a supremacia de formas culturais e
conhecimentos ainda colonizadores. Consensos de classe ou fração de classe e
princípios de um sistema econômico que se impõem como adequado. Diante da
reprodução dos padrões e valores impostos, é importante remover/superar obstáculos
eurocentristas que impedem a visualização de uma sociedade composta pela
multiplicidade cultural. A proposta não é negar a relevância dos conhecimentos
acumulados e de origem europeia, mas questionar sua supremacia universalizante.
Para questionar os saberes, valores e padrões “eurodeterminados”, as
dificuldades que se manifestam são as representações cristalizadas em algumas
instituições de ensino e na prática pedagógica de alguns (mas) professores (as), de
diferentes componentes curriculares. É necessário atentar que, em muitos casos, a
fundamentação acadêmica dos Profissionais da Educação e de outros Profissionais que
atuam neste setor, bem como os cursos de formação continuada ofertados pelas
entidades mantenedoras, são respaldados por paradigmas que desconsideram as

características multiculturais, interculturais, identidades, questões de gênero e
alteridades.
Portanto, para respeitar as diferenças, ressignificar conhecimentos e para que as
identidades presentes e em desenvolvimento no ambiente escolar estejam livres da
opressão das estruturas de poder determinadas pelo eurocentrismo os seguintes
questionamentos

se

constituíram:

como

o

eurocentrismo

e

seus

elementos

universalizantes interferiram e interferem na instituição do currículo, na escrituração da
História, bem como em outras áreas do conhecimento? Quais seus reflexos na prática
docente na contemporaneidade (final do século XX e início do XXI) em relação à
compreensão dos processos históricos multiculturais?
A partir desses questionamentos foi elaborado um Projeto de Intervenção
Pedagógica para ser desenvolvido no Colégio Marils Faria Pirotelli, em Cascavel. Na
ocasião da pesquisa foi solicitado aos participantes que registrassem suas impressões,
imaginários e representações a respeito de alguns conceitos que envolvem relações de
poder e elementos culturais constituintes da sociedade brasileira: eurocentrismo,
etnocentrismo, monoculturalidade, multiculturalidade, interculturalidade, identidade,
alteridade, cultura, ideologia, projeto de nação, projeto/consenso de classe ou fração de
classe, raça, estética racial, estereótipo, etnia, etnias formadoras do Brasil, racismo,
preconceito, discriminação, democracia racial, políticas públicas, políticas afirmativas,
políticas de inclusão e visualização, três datas comemorativas consideradas
importantes e opinião/ideia a respeito dos itens no cotidiano de sua atuação cidadã e
profissional.
Para fundamentar, elaborar e explicar a gênese da monoculturalidade por muito
tempo presente na sociedade, na escola e nos currículos foi elaborada uma Produção
Didático-Pedagógica (Caderno Pedagógico). Esta foi constituída considerando uma
didatização

dos

temas

pesquisados

contemplando

uma

Prática

inicial,

uma

Problematização, uma Fundamentação teórica e uma Apropriação final.
A Produção Didático-Pedagógica contemplou oito textos de fundamentação
teórica com as seguintes temáticas: eurocentrismo, etnocentrismo, colonialismo,
colonialidade, educação e monoculturalidade, multiculturalidade, interculturalidade,
identidade e alteridade e cultura das mídias. Em cada uma das temáticas ocorre uma

exposição de diferentes conceitos, reflexões e análises que proporcionam compreender
como a articulação de elementos ideológicos, mecanismos políticos e determinismos
culturais possibilitaram o estabelecimento da monoculturalidade.
A partir da Produção Didático-Pedagógica seguiu-se a Implementação e o Grupo
de Trabalho em Rede – GTR como etapas constituintes do Programa PDE. Esta foi
ofertada para dezesseis professoras, de diferentes disciplinas do currículo do Colégio
Estadual Marilis Faria Pirotelli de Cascave/PR, que se inscreveram para participar
dessa etapa. O Grupo de Trabalho em Rede – GTR, fase online do Projeto PDE contou
com a participação de dezoito Professores(as) de diferentes municípios do Estado do
Paraná.

Em ambas as etapas realizaram-se reflexões, análises, discussões e

avaliações.
Durante a realização da Implementação, utilizou-se uma dedetização de
conteúdos, já mencionada anteriormente, a qual permitiu diferentes abordagens das
temáticas constituintes da Produção Didático-Pedagógica. Em cada uma das etapas
foram utilizadas apresentações de multimídia (com texto, conceitos, imagens e
questionamentos/interrogações), poemas, imagens, audição de músicas com análise
das letras, exibição de videoclipes, entrevistas, documentários, fragmentos fílmicos,
documentos históricos, depoimentos, dinâmicas de grupo, textos e realização de
atividades. As diversas metodologias possibilitaram descrever/relatar, caracterizar,
apresentar, conhecer, reconhecer e exercitar outra perspectiva de constituição do
processo

histórico.

Dessa

forma,

foi

possível

elucidar

como

o

eurocentrismo/etnocentrismo e seus mecanismos universalizantes e homogeneizantes
constituíram
identidades

intencionalmente/ideologicamente
que

proporcionaram

a

representações,

concretização

de

um

imaginários

projeto

e

civilizatório

monocultural, impossibilitando outras visões de mundo e manifestações culturais
diversas.
Todas as etapas da Implementação somaram 64 horas de formação para os (as)
professores(as). Essa carga horária foi dividida em 32 horas presenciais e 32 horas à
distância. Na carga horária à distância os(as) professores(as) desenvolveram a
chamada “Apropriação”, parte final da didatização metodológica. A “Apropriação”
possibilitou aos(as) professores(as) produzirem, a partir de uma nova perspectiva,

textos, organogramas comparativos, mapas conceituais, depoimentos orais e escritos,
relatos e fichas de leitura referentes todas às temáticas constituintes da Implementação.
Para compreender a monoculturalidade que, por muito tempo permeou o Projeto
de Nação brasileira e se disseminou pela cultura do país, pelos currículos e materiais
escolares, visando tornar invisível a multiculturalidade, é importante destacar que a
mesma é resultada da conjugação de diferentes fatores ideológicos, pseudo
comprovação científica e relações de poder.
Mas antes de relacionar as conceituações, que foram refletidas, analisadas,
discutidas e avaliadas na Implementação e no Grupo de Trabalho em Rede – GTR
vejamos a explicação de Raymond Williams (1979, p. 17) sobre conceitos: “os conceitos
mais básicos – os conceitos, como se diz, dos quais partimos – não são conceitos, mas
problemas, e não problemas analíticos, mas movimentos históricos ainda não
definidos”. Assim, analisar a elaboração de conceitos não é trabalho fácil, pois
conceitos não se auto-explicam e possuem variantes, polissemias, intenções políticas,
ideológicas, históricas e socioculturais.
Na perspectiva da polissemia presente nas conceituações, relaciono a
configuração proposta por Meneses (2000, p. 245):
Etnocentrismo é um preconceito que cada sociedade ou cada cultura produz,
ao mesmo tempo que procura incutir em seus membros normas e valores
peculiares. Se sua maneira de ser e de proceder é a certa, então as outras
estão erradas, e as sociedades que as adotam constituem "aberrações". Assim
o etnocentrismo julga os outros povos e culturas pelos padrões da própria
sociedade, que servem para aferir até que ponto são corretos e humanos os
costumes alheios.

O etnocentrismo é danoso, pois nega o “outro”, o diferente se constitui uma
ameaça, a qual necessita ser desqualificada científica, ideológica e culturalmente.
Quando a desqualificação não é o bastante, parte-se para a eliminação física do
“outro”. Apesar de toda carga de preconceito, é importante ressaltar “que uma cultura é
tão válida como outra qualquer, pois não se encontra critérios decisivos para classificála” (MENESES, 2000, p.249).
Porém, o etnocentrismo na modernidade (período iniciado no século XVII)
conheceu uma forma histórica, que marcou tão profundamente o processo e chega a
ser considerado como seu sinônimo: o eurocentrismo. Este não é mero joguete

semântico, pois é todo um processo civilizatório. Processo esse que determinou
modelo, conduta, domínio, poder, violência, segregação e exclusão. Segundo Anibal
Quijano (2005, p. 115):
[...] Eurocentrismo é, aqui, o nome de uma perspectiva de conhecimento cuja
elaboração sistemática começou na Europa Ocidental antes da metade do
século XVII, ainda que algumas de suas raízes são sem dúvida mais velhas, ou
mesmo antigas, e que nos séculos seguintes se tornou mundialmente
hegemônica percorrendo o mesmo fluxo do domínio da Europa burguesa. Sua
constituição ocorreu associada à específica secularização burguesa do
pensamento europeu e à experiência e às necessidades do padrão mundial de
poder capitalista, colonial/moderno, eurocentrado, estabelecido a partir da
América.

Corroborando com Quijano, as autoras Araújo e Maeso (2010, p. 242), ainda
acrescentam, “o eurocentrismo como: (i) um sistema de representação; (ii) um modelo
standard de comparação, que ajuda a explicar a diferença; e (iii) um critério de
avaliação que funciona como uma ideologia”. O eurocentrismo e o etnocentrismo
negaram a diferença legítima que existe entre as diversas populações. Sendo assim,
modelou um “outro” estereotipado, incivilizado, estranho, inculto e periférico. Esse
modelo se cristalizou e o “outro”, como escreveu Bhabha (2007, p. 59), “perde seu
poder de significar, de negar, de iniciar seu desejo histórico, de estabelecer seu próprio
discurso”. As prerrogativas do eurocentrismo e do etnocentrismo foram veiculadas pelo
colonialismo e seus princípios, bem como pela colonialidade que permaneceu após o
fim desse sistema.
De modo muito sucinto, Luiz Roberto Lopez (1985, p.15) refere-se ao
colonialismo como “uma situação de dependência que transcende o nível políticoadministrativo, podendo ou não incorporá-lo”. O colonialismo desenvolve um
relacionamento bilateral: de um lado temos a metrópole que se beneficia e de outro
temos a Colônia que é explorada. Um binômio de interação e reciprocidade, dominação
pela metrópole e dependência da colônia.
Essa relação de domínio e dependência está inserida em um sistema
econômico, assinalando que apesar do colonialismo ser anterior ao Capitalismo, esse
sistema econômico se expandiu com o processo de colonização e colonialismo.
Apesar das elaborações teóricas sobre uma época pós-colonial, as estruturas
organizadas, as subjetividades e o imaginário da colonização ainda estão presentes

através da colonialidade. Sobre colonialismo e colonialidade, Nelson Maldonado-Torres
(2007, p. 131) faz uma significativa e esclarecedora distinção:
Colonialismo denota uma relação política e econômica, na qual a soberania de
um povo reside no poder de outro povo ou nação e que constitui tal nação num
império. Diferente desta ideia a colonialidade se refere a um padrão de poder
que emergiu como resultado do colonialismo moderno, porém, ao invés de estar
limitado a uma relação formal de poder entre os povos ou nações, refere-se à
forma como o trabalho, o conhecimento, a autoridade e as relações
intersubjetivas se articulam entre si através do mercado capitalista mundial e da
ideia de raça. Assim, ainda que o colonialismo tenha precedido à colonialidade
esta sobrevive após o fim do colonialismo. A colonialidade se mantém viva nos
manuais de aprendizagem, nos critérios para os trabalhos acadêmicos, na
cultura, no senso comum, na autoimagem dos povos, nas aspirações dos
sujeitos, e em tantos outros aspectos de nossa experiência moderna. Enfim,
respiramos a colonialidade na modernidade cotidianamente.

O colonialismo, e por sua vez a colonialidade, organizou um modelo (em seus
diversos mecanismos) que perdurou por séculos, sendo que várias daquelas questões,
impostas pelo domínio colonial, ainda não foram resolvidas. Para o êxito desses
sistemas, os colonizadores estabeleceram aparatos ideológicos e culturais organizaram
imaginários que buscaram tornar invisível boa parte da população colonizada.
Os elementos de um projeto civilizatório necessitam ser disseminado por um
aparato do Estado. A Escola por muito tempo através da chamada “cultura escolar” e
pelo currículo institucionalizado vem veiculando estes elementos.
A educação desenvolvida a partir do chamado período colonial brasileiro, bem
como nos períodos subsequentes, determinou a monoculturalidade (também chamado
de multiculturalismo conservador). Para Kincheloe e Steimberg (1999, p. 26) o
monoculturalismo na contemporaneidade “existe como reação à crescente influência
dos não brancos e das mulheres na educação e outras instituições, influência
propiciada pelo movimento de direitos civis e pelo movimento de mulheres”.
Vera Maria Candau (2002, p. 83) entende que os envolvidos neste projeto de
monoculturalidade buscam “homogeneizar a cultura e construir um projeto comum, em
nome do qual ‘deslegitima’ dialetos, saberes, línguas, crenças, valores diferentes,
pertencentes aos grupos subordinados, considerados inferiores”. A monoculturalidade
desenvolvida na educação está articulada à universalidade. Como resultado temos:
verdades

impostas,

segregação.

silenciamento,

invisibilidade,

discriminação

preconceito

e

Neste sentido, nos cabe perguntar: a quem interessa manter uma escola ainda
em funcionamento sob os moldes de uma fábrica, no sentido de moldar, controlar e
adestrar sujeitos (operários) para o sistema capitalista?
Foucault, em suas análises, procura nos mostrar de que maneira algumas áreas
do conhecimento são fabricações necessárias, para justificar a constituição de
um modo de exercer o controle dos homens e das coisas. Para o autor, as
instituições públicas são produções tecnológicas para esse controle e a prova
disso é o modelo arquitetônico panóptico [...] Como é de conhecimento popular, o
panóptico é uma forma de observar que também vigia os corpos dos internos,
controla, portanto suas ações. Nesse sentido, podemos afirmar que a motivação
do nascimento da escola é parte da estratégia dessa vontade de poder que se
legitima, sob a alegação da necessidade de proteger a sociedade. Nesse
contexto, gera-se uma vontade de saber educar a natureza da criança, desde
tenra idade, como também uma vontade de saber reconduzir indivíduos jovens
ou adultos, que manifestam comportamentos “anormais”, reintegrando-os ao
convívio social (MENDES ANDRÉ, 2008, p. 39).

Quando sociedades centralizam a verdade em costumes culturais, esses têm
dificuldade de compreender como verdades as diferenças culturais. Para o
eurocentrismo/etnocentrismo existe uma verdade única e universal, a partir dela se
estabelecem os parâmetros de verdade entre o certo e o errado.
Assim, a escola em seu cotidiano pedagógico, adota princípios universais
impostos como verdades, advindos da elaboração e operacionalização de políticas
públicas educativas, marcadas por influências externas à realidade do país e sob o
princípio da homogeneidade. Existe um único saber útil a qualquer lugar e a qualquer
cultura. As publicações no campo educacional (PCNs) versam a respeito dos diversos.
No entanto, o professor conhece pouco ou nada, os estudantes não conhecem nada, o
autor do livro conhece pouco ou nada, então se exclui os sujeitos diversos e o
pluralismo cultural. Em função disso, cria-se estereótipos, que Emanuel Henrich
Reichert (2012, p. 133) relaciona como sendo “momentos informes de constatação de
uma mente colonizada”.
Não podemos esperar que os documentos educacionais sozinhos façam a
visualização dos diversos, mesmo porque a palavra diversidade é problemática, pois
coloca as diferenças e os diferentes como se fossem uma coisa só, tudo é diversidade.
É necessário observar também que não são os PCNs, que estabelecem os conteúdos,
mas sim, é a “tradição” do mercado que os inclui ou exclui conteúdos que compõem o
currículo escolar.

Para visualização da multiculturalidade presente em nossa sociedade é preciso
desenvolver uma “des-construção” da norma padrão estabelecida, num movimento que
Cortesão e Stoer (1996, p. 36) denominaram de “anti-positivista, anti-universal e antiidealista” e por que não citar também anti-eurocentrista/etnocentrista, pois “a presença
da diversidade na escola dão corpo a muitas tonalidades do ‘arco-íris’ cultural”
(CORTESÃO; STOER, 1996, p. 41).
Entendemos que não se trata de defender gênero, etnia e culturas específicas,
mas sim compreender os saberes e as estratégias construídas para que a hierarquia de
valores se consolide. Douglas Kellner (2001, p. 128) escreveu que “o multiculturalismo
crítico não implica a afirmação de que há diferenças; ao contrário, mostra que há forças
comuns

de

opressão,

estratégias

comuns

de

exclusão,

estereotipagem

e

estigmatização dos grupos oprimidos”.
No contexto atual, convive-se com diferentes instrumentos de comunicação e
facilidades de deslocamentos. Os intercâmbios culturais e de pessoas são rápidos,
assim acessamos manifestações culturais e contatos fraternos que nos conduzem a
interculturalidade constante. Apesar de não ser um processo positivo para a grande
maioria da população, também fica evidente o desenvolvimento da globalização que,
direta ou indiretamente, atinge a todos. Em função disso, aumentam a interação, os
conflitos fraternos ou não, entre as diferentes culturas.
Sendo assim, o diálogo intercultural fica perceptível. Pois, os diferentes povos,
culturas e identidades se comunicam constantemente, fazendo do mundo a chamada
“aldeia global”. O diálogo intercultural é a superação da concepção de cultura como
algo imobilizado que se encerra em si mesmo, é um projeto ético que considera o valor
do outro. Mobiliza um dever-ser como processo dinâmico entre intersubjetividades com
identidades diferentes que coexistem em uma mesma sociedade, seja ela local,
regional, nacional ou mundial.
A interculturalidade não é tolerar o outro, pois tolerar é uma situação de
superioridade. É necessário respeitar as diferenças e o “diferente” como constituintes
de uma humanidade diversa rica em trocas culturais. Diante do exposto, faz-se
necessário desenvolver outra possibilidade que nos permita visualizar a totalidade.
Segundo Mozart Linhares da Silva (2003, p. 161),

A educação intercultural depende, nesse sentido, da construção de uma outra
narrativa, distanciada das estratégias identitárias da nação moderna e atenta à
igualdade na diversidade. Disso resulta que é preciso estabelecer um novo
“contrato social”, baseado, não na igualdade (no sentido moderno), mas na
alteridade, cujo sentido seja firmado na idéia do outro no eu e não.

Alguns componentes da sociedade, instituições culturais, governamentais ou
não, profissionais da educação e os que trabalham com processos educativos,
trabalham com a ideia que interculturalidade é uma mesclagem ou hibridismo:
[...] a idéia de hybris pode ser instrumentalizada e alargada e, com isso,
estaríamos entrando com mais profundidade no cerne da crítica da
modernidade, homogeneizadora, binária e cronocêntrica. Trabalhar com a idéia
de hybris é abrir possibilidades e deslocamentos conceituais que imagino são
mais prudentes, hoje, pois, comportam a dinâmica da complexidade. É preciso
ressalvar que a idéia de hybris não implica em fusão ou síntese, mas
coexistência, ou seja, é formada por partes que se recusam terminantemente a
se desfazer e a se reunir em uma entidade separada, original e indivisível, o
que não desloca o conflito, mas o redimensiona (SILVA, 2003, p. 156).

A interculturalidade é uma possibilidade de coexistência. Faz-se necessário
destacar que, em relação ao interculturalismo, os grupos de diferença e “diferentes” não
promovem um isolamento ou “blindagem” em relação ao coletivo, porque agindo assim,
seria contraproducente.
Na realidade escolar atualmente, presenciamos depoimentos de professores(as)
expressos em frases como: “Os estudantes de hoje não são mais como no meu tempo”.
Diante de frases como esta, em novembro de 2013, foi realizada uma pesquisa com 10
professores, solicitando que respondessem à seguinte pergunta: “Qual o perfil do(a)
estudante de hoje”? E para estudantes do 3ª série do Ensino Médio (30), foi solicitado
que respondessem o questionamento: “O que é ser estudante hoje”? As respostas
obtidas tanto de professores como dos estudantes foram muito semelhantes.
Entendemos que os professores atribuem

determinada identidade aos

estudantes, como também os estudantes se auto-atribuem uma identidade específica.
Essas ideias de identidades são cristalizações de um modelo que reside nos
imaginários e representações individuais e coletivas, do que é esperado de
determinados segmentos que compõem o campo escolar. O que está velado é que, em

muitos casos, determinadas atribuições de função respondem ao modelo padrão
imposto por deliberado período histórico, dogmas morais e sistemas produtivos.
Daí a necessidade de verificarmos como surgem determinadas identidades. A
composição dessas identidades é espontânea, configuradas no relacionamento das
intersubjetividades do convívio social ou são identidades determinadas ideologicamente
e constituídas para atender determinado objetivo das convenções, políticas, sociais,
culturais, religiosas e do sistema econômico vigente. Segundo Márcia Regina Barroso
(2012, p. 149):
O conceito de identidade, que implica num processo de identificação e de
reconhecimento mútuo, não é construído de forma definitiva. A identificação,
mesmo possuindo condições determinadas de existência, como os recursos
materiais e simbólicos que são capazes de sustentá-la, é sempre condicional,
relativa a condições sociohistóricas específicas alojadas no universo da
contingência. A identidade e os processos de identificação são sempre frutos de
disputas políticas que implicam na seleção de determinados elementos para
compô-los. Enfim, o que estamos querendo aqui elucidar é que apesar do
conceito querer se apresentar como algo imutável e atemporal, ele na verdade
é uma construção social. E pensar uma identidade, significa construir todo um
conjunto de formações discursivas que criarão condições para a atuação
sociopolítica.

Para que as diferenças e as subjetividades presentes no ambiente escolar sejam
respeitadas e valorizadas, faz-se necessária a prática da alteridade. A alteridade
constitui-se um campo muito importante de interação das diferenças, pois, conforme
expõe Reinaldo Fleuri (2003, p. 497), “trata-se do desafio de se respeitar as diferenças
e de integrá-las em uma unidade que não as anule, mas que ative o potencial criativo e
vital da conexão entre diferentes agentes e entre seus respectivos contextos”.
A cultura da mídia com todo seu aparato de convencimento possibilita a
divulgação de um projeto de nação e de classe, bem como de um modelo cultural
hegemônico. Assim, pode veicular um tipo étnico predominante, identidades
determinadas, uma monoculturalidade e necessidades inventadas. Não se quer refutar
o desenvolvimento tecnológico e os diferentes meios da comunicação, o que se quer é
atentar para uma reflexão, análise, crítica, avaliação e debate fraterno sobre a
tecnocultura. Mesmo porque nas sábias palavras de Paulo Freire (1996, p. 33) não
podemos “divinizar ou diabolizar a tecnologia ou a ciência, é uma forma altamente
negativa e perigosa de pensar errado”. As culturas, e entre elas, a cultura das mídias,

devem ser vistas enquanto um processo; devem ser vistas nos “atos de produção, nos
atos que envolvem a divulgação e nos atos de promoção das mensagens, bem como
nos atos de recepção daquilo que é produzido [...] quatro etapas que se entrecruzam
para realizar o fenômeno da criação da cultura midiática” (SETTON, 2011, p. 19).
Assim, entendemos que “o aprendizado das gerações atuais” se realiza pela
articulação dos ensinamentos das instituições tradicionais da educação - família e
escola, entre outros – com os ensinamentos das mensagens, recursos e linguagens
midiáticos. O desafio da educação é assenhorar-se da realidade que existe em seu
entorno. E, a partir dela revalorizar os conhecimentos, os povos, as línguas, as culturas,
entre outros. Em função disso, compreender e praticar outras visões de mundo e de
conhecimento que também são válidas, pois a imposição nos conduz a perda da
totalidade do patrimônio cultural. É necessário desestabilizar a lógica eurocêntrica que
se impôs ao nosso imaginário e construiu nossas representações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
O presente artigo abordou a temática de como ainda permanece no ambiente
escolar

uma

prática

monocultural,

consequência

de

um

modelo

civilizatório

eurocêntrico/etonocêntrico, como também, os elementos que ao longo do processo
histórico brasileiro possibilitaram sua constituição.
A constituição da monoculturalidade no ambiente escolar é resultado da
articulação de diversos fatores. Podemos inferir que sua origem provém do Projeto
Civilizatório e Relações de Poder impostas pelo Eurocentrismo, Etnocentrismo as
sociedades ocidentais, entre elas a brasileira. O êxito do Eurocentrismo e do
Etnocentrismo foram possibilitados pelo respaldo de uma pseudociência que
estabeleceu conhecimentos, conceitos como se fossem verdades absolutas.
Na realidade brasileira, o projeto de monoculturalidade imposto pelo Projeto
Civilizatório eurocêntrico e Etnocêntrico foi proporcionado pela constituição do
Colonialismo e suas regras de dominação. Mesmo com o fim do Colonialismo e as
formulações de um discurso pós-colonial, as regras desse sistema continuaram

influenciando através da permanência de uma Colonialidade do poder, do ser e do
saber.
Os princípios eurocêntricos e etnocêntricos e seus mecanismos universalizantes
e homogeneizantes influenciaram ou determinaram a elaboração dos currículos
escolares a partir do período colonial brasileiro, bem como em períodos subsequentes.
Foram impostos saberes, conceitos, comportamentos e cultura específica. Isso
colaborou para invisibilizar identidades e diferenças.
Os saberes, conceitos, comportamentos e cultura específica não foram a
princípio questionados por autoridades, instituições e profissionais da educação, pois se
acreditava existir uma base comum vista como o conjunto de tudo aquilo que a
humanidade havia produzido de melhor.
Assim, a escola em seu cotidiano pedagógico, adota princípios universais
impostos como verdades, advindos da elaboração e operacionalização de políticas
públicas educativas, marcadas por influências externas à realidade do país e sob o
princípio da homogeneidade. Existe um único saber útil a qualquer lugar e a qualquer
cultura.
Diante disso, faz-se necessário revisitar o processo histórico e o currículo. Pois,
a escola é lugar privilegiado de socialização cultural, da multiplicidade e da diferença.
Na escola, todas as culturas estão envolvidas uma com as outras, cada uma possui sua
especificidade, não são autênticas e singulares, mesclam-se (na perspectiva de
coexistência), não são uniformes e não formam um conjunto rígido.
Sendo assim, no ambiente escolar, estão presentes a Multiculturalidade e a
Interculturalidade. Pois, as diferentes culturas, etnias e identidades relacionam-se.
Assim, é necessário pôr em diálogo fraterno os diferentes projetos dos grupos sociais
diversos, sem que um anule o outro.
É importante atentar, diante das diversas perspectivas de multiculturalidade a
opção por uma multiculturalidade crítica. O sistema econômico em nossa sociedade
apropriou-se do multiculturalismo impondo ao mesmo uma visão mercadológica e de
atitudes de respeito quando na verdade, desrespeita hierarquizando diferenças.
Outro aspecto que deve ser considerado é a cultura das mídias, pois por meio de
seus padrões de manipulação veiculam um projeto hegemônico, um consenso de

classe, propiciam um convencimento a respeito de seus produtos culturais assim como,
dissimulam ideologias, falseiam intenções, ocultam e fragmentam a realidade criando
assim, uma realidade paralela. Devemos atentar sempre para as mensagens, os
sentidos, as necessidades, os mitos, os códigos, as segmentações e manipulações
propostas pelos meios de comunicação, pelas tecnologias e pela cultura das mídias e a
partir disso refletir, analisar, criticar, avaliar e debater de forma fraterna tal fenômeno.
A Multiculturalidade, a Interculturalidade, as Identidades e a Alteridade precisam
ser incorporadas ao nosso discurso e prática cotidianos, como também não devem ser
um adendo ao currículo. Estes devem fazer parte das estratégias e conteúdos. O
professor orientado pela multiculturalidade, interculturalidade e alteridade poderá
instrumentalizar os estudantes para fazer a crítica aos mitos sociais que invisibilizam e
segregam as diferenças e os “diferentes”.
Faz-se necessário destacar que o(a) professor(a) é corolário de um padrão
cultural específico, porém é preciso superar o modelo hegemônico para abrir-se ao
diverso, rompendo com posturas dogmáticas. A educação deve capacitar para a
emancipação dos sujeitos e para a transformação da sociedade com respeito à
dignidade humana.
As discussões e produções realizadas pelos(as) Professores(as) participantes na
Implementação e no Grupo de Trabalho em Rede, realizados como partes integrantes
do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, possibilitaram análises,
discussões, reflexões e avaliações que para um determinado grupo de participantes
favoreceu a constatação dos elementos que propiciam a prática da monoculturalidade
no ambiente escolar. Já para o outro, as temáticas e conceitos trabalhados foi algo
novo, pois nunca haviam dispensado momentos de pesquisa e reflexão sobre tais
temáticas.
Assim, para ambos os grupos de Professores(as) participantes, as produções,
análises, discussões, reflexões e avaliações proporcionaram uma revisita ao processo
histórico e político brasileiro, possibilitando uma desconstrução e ressignificação de
conhecimentos, imaginários e representações há muito tempo cristalizados por um
Projeto de Nação (branco europeu, masculino e cristão) e por um consenso de classe
hegemônica. Ficou elucidado que Projeto de nação e o consenso de classe foi

veiculado pelas instituições e currículos como o correto a ser socializado, porém
provocou a invisibilização da multiplicidade de manifestações culturais, das diferenças e
dos “diferentes”, concluindo que a sociedade brasileira é profundamente marcada pela
multiplicidade cultural.
Evidentemente, as ideias, conceitos, abordagens e perspectivas apresentadas
nesse artigo estão abertas a críticas, não sendo isento de questionamentos e desafios.
Haja vista, que a discussão é, relativamente recente e necessita uma continuidade de
pesquisa respaldada por novas fontes e abordagens.
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