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Este texto está vinculado ao trabalho da equipe relacionado 
a uma das etapas previstas no projeto da pesquisa 
Ressignificando a Didática na Perspectiva Multi/Intercultural: 
levantamento e análise dos “trabalhos referidos à perspectiva 
intercultural apresentados desde o VII ENDIPE (1994) até o XI, 
realizado em 2002, assim como aqueles apresentados nos GTs 
de Didática, Currículo e Formação de Professores da ANPEd, 
durante o mesmo período” (Candau, 2002c, p.14), aborda a 
produção da ANPEd no período acima definido. 
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Critérios de seleção e categorização

O recorte temporal proposto no projeto de pesquisa foi mantido, en-
tendendo-se, portanto, o ano de 1994 como o momento a partir do 
qual percebe-se alguma penetração, no campo educacional, das dis-
cussões do multiculturalismo e educação (ibid., p.12). Por outro lado, 
a busca nos grupos de trabalho inicialmente propostos – Didática, 
Currículo e Formação de Professores – ampliou-se e percorreu todos 
os grupos de trabalho e estudo presentes nas reuniões anuais desde 
aquele ano. Essa alteração deveu-se a uma primeira leitura dos anais 
da ANPEd, quando ficou claro que a temática pesquisada estava pre-
sente nas várias especializações dos estudos em educação, o que é 
explicitado na tabela 1, que indica o número de artigos selecionados 
por ano e por grupo de trabalho/estudo. 

A seleção dos textos – que incluiu trabalhos selecionados para apre-
sentação ou considerados excedentes, pôsteres, comunicações, mesas 
redondas, trabalhos encomendados e sessões especiais – obedeceu a 
um critério amplo, coerente com o objetivo de fornecer uma visão pa-
norâmica do tema, compreendendo todos os textos que se referissem 
à perspectiva multicultural na educação, consideradas como palavras 
e expressões-chave: multi/inter/trans/pluriculturalismo, diversidade 
cultural, pluralidade cultural, universalismo/relativismo, diferença, al-
teridade, racismo, questão racial, discriminação, preconceito, gênero, 
feminismo, homoerotismo, homossexualidade.

O sempre difícil trabalho de definição e enquadramento do material 
selecionado em categorias que facilitem a inteligibilidade dessa produ-
ção tornou-se ainda mais desafiador, na medida em que já existia um 
amplo e criterioso estudo, com recorte temporal e temático bastante 
próximos, empreendido pelo professor Antonio Flávio Moreira (2001). 
Inicialmente, não parecia haver maiores problemas, posto que esse es-
tudo partia do campo do currículo e se propunha a trabalhar questões 
relacionadas com esse campo. No entanto, a leitura do artigo em que 
Moreira relata as conclusões do seu estudo logo evidenciou o que já é 
amplamente reconhecido, dentro e fora da própria ANPEd: a distinção 
entre os campos da Didática e do Currículo explica-se historicamente2, 
porém não se justifica em termos de conteúdo de estudos e preocu-
pações. Assim se explica que as categorias utilizadas por aquele autor 
tenham se inspirado naquelas definidas pelo GECEC para organização 

2  Para um aprofundamento dessa discussão, ver a publicação organizada por Maria Rita Oliveira, 
que reúne reflexões de Alfredo Veiga-Neto, Antônio Flávio Moreira, Antônio Joaquim Severino, 
José Carlos Libâneo, Lucíola Santos e da própria Maria Rita Oliveira, acerca das Confluências e 
divergências entre Didática e Currículo (1998).



Educação Intercultural e Cotidiano Escolar

A perspectiva multi/intercultural na 

79

do seu banco de dados3 (ibid., p.68) e não representem uma aproxi-
mação significativamente diferenciada. Considerando esse dado e a 
especificidade da atual proposta de pesquisa do GECEC, partimos para 
a criação de novas categorias, menos genéricas e mais diretamente 
relacionadas com os objetivos desta pesquisa.

Nesse sentido, as dimensões da educação multicultural, conforme 
identificadas por Banks (apud Candau, 2002b, p.90), apontam para 
uma organização do material selecionado que pode favorecer o tra-
balho de ressignificação da Didática, na perspectiva multi/intercultu-
ral, como proposto no projeto de pesquisa em questão. A reflexão 
sobre essas dimensões, contrapostas a uma primeira leitura dos textos 
selecionados, permitiu a elaboração de cinco categorias: didática in-
tercultural e integração de saberes; didática intercultural e pedagogia 
da eqüidade; didática intercultural e redução do preconceito; didática 
intercultural e construção da identidade; didática intercultural – discus-
sões teórico-conceituais. Um maior detalhamento das características 
e justificativa de cada dimensão/categoria será apresentado na seção 
em que são analisados os textos. Vale ainda lembrar que, como em 
qualquer esforço de categorização, os resultados serão sempre apenas 
aproximados, percebendo-se diversas interseções entre as categorias 
definidas. 

Para introduzir essa análise, apresentamos a seguir um quadro ge-
ral do material selecionado, que já nos possibilita algumas observações 
quanto à apropriação dessa temática pelos grupos de trabalho ou es-
tudo da ANPEd.

A perspectiva multi/intercultural na ANPED

Antes mesmo de iniciar os comentários gerais a que esta seção se 
propõe, é importante esclarecer quanto à concepção de Didática com 
que operamos, o que justifica, por sua vez, o emprego do termo tanto 
no título acima quanto na nomeação das categorias propostas. Na ver-
dade, trata-se de um entendimento já quase consensual no campo da 
educação, estabelecido a partir do seminário A Didática em Questão, 
quando foi postulada a multidimensionalidade do processo de ensino-

3  Categorias criadas pelo GECEC: educação e etnia; educação multicultural, currículo e cultura es-
colar; educação multicultural e formação de professores; educação multi/inter/pluri/transcultural; 
educação, linguagem e cultura; educação e gênero. 

 Categorias criadas por Moreira: currículo e etnia; currículo e diversidade cultural; multiculturalismo 
e propostas curriculares oficiais; multiculturalismo e formação docente; currículo e gênero; currí-
culo, gênero e etnia; currículo e homossexualidade; currículo e classe social  (2001, p.68).
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4  Os números em negrito na tabela indicam o total de textos selecionados em cada gt nas reuniões 
anuais da ANPEd; os números acima desses indicam o total de textos aprovados para apresentação 
em cada gt, o que nos permite uma melhor compreensão do significado quantitativo da produção 
selecionada. No caso da 17ª RA, não foi possível até o momento contabilizar o total de textos 
aprovados em cada gt, devido a uma falha técnica no CD Rom disponibilizado pela entidade.

 No anexo 1, encontram-se listados todos os títulos dos textos selecionados, bem como todas as 
faltas eventualmente registradas (não aconteceram em número significativo). No anexo 2, infor-
mam-se os anos de realização e as temáticas propostas para as reuniões anuais investigadas. 

80

aprendizagem de que se ocupa a Didática, superando a visão tradicio-
nal que privilegiava a dimensão técnica/instrumental, em detrimento 
dos aspectos políticos e afetivo-relacionais implicados nesse processo 
(Candau, 2002a). Desta forma, justifica-se a inclusão de trabalhos re-
feridos a questões sociais mais amplas e não apenas à sala de aula 
propriamente dita. Observe-se ainda que, aos noventa e quatro textos 
indicados na tabela 1, devem-se acrescentar as produções das sessões 
especiais e mesas redondas, não vinculados aos gt’s, que serão trata-
dos na próxima seção deste trabalho.

Uma primeira informação que a tabela 14 nos oferece é de que a 
temática do multiculturalismo, ainda que relativamente restrita, vem 
ganhando mais espaço na ANPEd, apesar de um período de retração 
observado de 1997 a 1999. Um espaço que se amplia não somente no 
sentido de um maior número de trabalhos apresentados, como tam-
bém de grupos de trabalho/estudo que se ocupam dessas questões. 
Na última reunião anual da ANPEd, destacou-se, nesse sentido, o re-
cém-criado Grupo de Estudos de Relações Étnicas/Raciais e Educação, 
o que parece anunciar um incremento ainda maior dessa produção nos 
próximos anos. Percebe-se na ANPEd, de forma ainda tímida, o que já 
está visível na mídia e na sociedade em geral: a emergência das reivin-
dicações por reconhecimento e igualdade social dos grupos historica-
mente excluídos da sociedade brasileira, em que se destaca o debate 
gerado pelas ações afirmativas recentemente implementadas.

O grupo de trabalho com maior produção acumulada até 2002 foi 
o de Movimentos Sociais e Educação, o que não deve surpreender, 
pois é sabido que esse objeto teórico originou-se justamente nos movi-
mentos sociais. Logo a seguir, encontramos o gt de Currículo com sig-
nificativa produção, o que tampouco pode ser considerado surpresa: 
pelo menos desde a divulgação no Brasil das discussões propostas pela 
Nova Sociologia da Educação, de reconhecida influência no campo 
do Currículo, a percepção da arbitrariedade da seleção dos conteúdos 
curriculares das escolas e das relações de poder contidas nessa seleção 
levou ao questionamento da escola universal. Além disso, também é 
reconhecida a influência do pensamento pós-moderno e pós-estrutural 
nesse campo, que traz para a discussão do currículo o questionamento 
da própria razão moderna predominante na escola, abrindo caminho 
para a reivindicação da inclusão de outras lógicas geradas pelas cultu-
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total 
Seleção

Didática
18 20

1 1 1 3

Currículo
20 16 11 16 19 26 19

1 2 3 1 2 3 4 16

Mov. Sociais
e Educação

10 28 18 14 17 13 19

1 2 5 2 2 5 1 2 20

Educação
Popular

15 14 15 22 17 23

3 2 1 1 3 2 12

Formação de 
Professores

24 17 29
2 1 1 4

Educação
Fundamental

23 18 17 23 16
2 3 1 1 1 8

Sociologia da
Educação

13 12 10

1 2 1 1 5

Educação e
Comunicação

18 18

2 1 3

Relações 
Raciais/étnicas

13
8 8

Educação
Especial

14 16 19
1 1 2 4

Psicologia e
Educação

16
1 1

Estado e Politica
Educacional

17 26

1 1 2

Educação da
Criança 0-6 Anos

16 21
2 2 4

Alfabetização 
Leitura e Escrita

21

1 15 1

Educação Pessoas
Jovens e Adultas

2

2

Educação
Matemática

18
1 1

Total seleção 3 5 10 13 11 8 10 14 20 94

TABELA 1

ras não hegemônicas. O terceiro lugar coube ao gt Educação Popular, 
que também vem concedendo importante espaço para o debate da 
educação intercultural. Surpreende, no entanto, a pouca freqüência 
desse tema nos textos do gt de Didática – apenas três trabalhos no 
período pesquisado, sendo que nos últimos dois anos não houve apre-
sentação alguma nesse sentido, o que compromete a expectativa de 
prováveis incrementos dessa produção em curto prazo. Por outro lado, 
o gt de Educação Fundamental vem apresentando trabalhos acerca 
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dessa temática, o que pode ser entendido como um sinal de incorpo-
ração da perspectiva intercultural no cotidiano escolar. Também o gt 
de Educação Especial parece estar, de forma crescente, incorporando a 
questão cultural nas suas discussões.

Integração de saberes

Esta categoria é resultado da união de duas dimensões da educação 
multicultural proposta por Banks (Candau, 2002b, p.90): a integração 
de conteúdo e o processo de construção do conhecimento, descritos 
pelo autor da seguinte maneira, respectivamente:

“A integração de conteúdo lida com as formas pelas quais os professores 
usam exemplos e conteúdos provenientes de culturas e grupos variados 
para ilustrar os conceitos-chave, os princípios, as generalizações e teorias 
nas suas disciplinas ou áreas de atuação.”
“Visa entender em que medida os professores ajudam os alunos a enten-
der, investigar e determinar como os pressupostos culturais implícitos, os 
quadros de referência, as perspectivas e os vieses dentro de uma disciplina 
influenciam as formas pelas quais o conhecimento é construído.”

Apesar de representarem dimensões distintas, a leitura do mate-
rial selecionado mostrou não serem geralmente abordadas de forma 
visivelmente diferenciada, não justificando a constituição de duas ca-
tegorias distintas tratando dos conteúdos de ensino. Foram, portanto, 
classificados na categoria Integração de saberes  todos os textos que 
se referiam a conhecimentos/saberes/conteúdos escolares, o que inclui 
também referências às questões de linguagem. 

Foi também incluída nesta categoria a dimensão de “uma cultura 
escolar e estrutura social que reforcem o empoderamento de diferen-
tes grupos”, que não constituiu uma categoria em separado, por ava-
liar que o objetivo de empoderamento está implícito nessa e nas outras 
dimensões apontadas pelo autor e aqui propostas como categorias 
de classificação. Por certo, as questões da identidade e da redução 
do preconceito também perpassam as discussões incluídas nesta ca-
tegoria, mas ficou evidente, no decorrer da leitura dos textos, que era 
possível identificá-las como ênfases distintas, apesar da proximidade 
das abordagens. 

Nesta categoria foram selecionados vinte e três artigos, tratando 
basicamente dos seguintes temas: linguagem, livro didático, currículo, 
saber popular versus saber científico, e conhecimento nas disciplinas 
escolares.
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A questão da linguagem é abordada em relação à problemática da 
educação dos surdos (Skliar, 1997) e na discussão da situação de imi-
grantes brasileiros nos Estados Unidos (Mota, 2002), neste caso pensa-
da em termos de políticas públicas. Apenas o primeiro autor refere-se 
explicitamente à perspectiva multiculturalista.

Os conteúdos do livro didático são discutidos principalmente em 
referência ao preconceito, seja racial (Silva, 1999 e 2002) ou relativo 
a gênero e a homossexualidade (Santos, 1997). Tonini (2001) aborda 
o livro didático, questionando a produção de identidades étnicas, na 
linha dos estudos culturais, e Pinto (1999) relaciona esses conteúdos 
com a formação de professor, sem no entanto privilegiar o enfoque 
culturalista.

Quanto ao currículo, predominam as discussões das políticas nacio-
nais (Lopes, 1997; Martinez, 2001; Gonçalves e Silva, 2002), com des-
taque para as análises dos parâmetros curriculares nacionais (Canen, 
1998; Valente, 1998; Maranhão, 2000).  Trata-se ainda dos currículos 
na formação de professores (Paraíso, 1997; Pinto, 1999), onde se res-
salta a presença do racismo.

O saber científico é questionado em confronto com o saber popu-
lar nos trabalhos de Furtado (1995), Ribeiro (1995), ambos sem men-
ção ao multiculturalismo, e Gauthier (1995), que se refere a Deleuze e 
Guatari, aproximando-se do pensamento pós-moderno – todos do gt 
Educação Popular. Relatando um estudo realizado em Moçambique, 
Lopes (1998) defende a valorização da tradição oral no trabalho de 
alfabetização.

Por fim, temos os trabalhos que se referem às didáticas específicas, 
com destaque para a matemática, presente em três artigos: dois sobre 
etnomatemática (Bampi, 2001 e 2002) e um sobre o ensino de mate-
mática para alunos ciganos, em Portugal (Giardineto, 2000). Franco 
(1997 e 1999) traça um paralelo entre o ensino de História e a comu-
nicação televisiva, defendendo o horizonte da pluralidade cultural na 
prática de sala de aula.

Em todos os textos, identifica-se a unanimidade do reconhecimento 
da não naturalidade da seleção dos conteúdos escolares. Não parece, 
no entanto, haver produção significativa na perspectiva de resgate da 
história da construção dos conceitos e lógicas dominantes, conforme 
proposto por Willinsky (2002), com exceção dos já mencionados tra-
balhos de Silva (1999 e 2002), que investiga a construção de estereó-
tipos negativos do negro. Consideramos esta uma importante lacuna 
na construção de uma didática intercultural, que não poderá apenas 
afirmar a construção histórica dos conceitos, noções e verdades domi-
nantes, mas também precisará explicitá-la para viabilizar sua descons-
trução e reconstrução em novos parâmetros. 
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Pedagogia da eqüidade

Esta dimensão foi tomada como categoria, sem maiores alterações, 
apenas ressaltando-se que a dimensão de empoderamento também 
se encontra nela incluída:

“Uma pedagogia da eqüidade existe quando os professores modificam 
sua forma de ensinar de maneira a facilitar o aproveitamento acadêmico 
dos alunos de diversos grupos sociais e culturais. Isto inclui a utilização 
de uma variedade de estilos de ensino, coerente com a diversidade de 
estilos de aprendizagem dos vários grupos étnicos e culturais.” (Candau, 
2002b, p. 90)

Desta forma, foram selecionados nesta categoria todos os arti-
gos que tratam do processo de ensino-aprendizagem, privilegiando 
as relações no dia-a-dia escolar, em um total de dezoito trabalhos. 
Também nesta categoria foi possível a identificação de três ênfases 
recorrentes: cotidiano escolar em geral, formação de professores e 
educação especial.

Uma grande parte dos trabalhos selecionados aborda discussões re-
lativas ao cotidiano escolar: Dayrell (1996), Candau (1999) e Candau & 
Anhorn (2000) destacam a multidimensionalidade das relações entre 
educação e cultura, expressas no dia-a-dia da escola; Coutinho (1997 
e 2001) também discute esse cotidiano, porém referido especificamen-
te à educação infantil, apresentando a noção de adultocentrismo e o 
entendimento da criança como portadora de cultura própria; Cortesão 
e Stoer propõem a incorporação da perspectiva da interculturalidade 
(“ponte entre culturas”) no cotidiano escolar; Francisco (1997) discute 
esse tema, partindo do questionamento pós-moderno da noção de su-
jeito, articulado com a discussão do processo de constituição das iden-
tidades; Ferri (2001) traz essa discussão para a escola indígena, enfati-
zando a necessidade de formação de um professor culturalmente com-
prometido; Canen (2001) relata a pesquisa realizada em uma escola 
pública municipal da periferia carioca, advertindo para uma tendência 
ao que chama de “hierarquização das diferenças”: a questão racial é 
tratada de forma política e militante, enquanto outras formas de discri-
minação são abordadas na perspectiva da diversidade folclórica.

Também a educação especial se fez fortemente presente nesta ca-
tegoria. Boneti (1998) e Franco (2002) analisam as políticas nacionais 
para esse tipo de educação, ambos criticando a pretensão de homoge-
neização dos diferentes. No artigo de Franco, a diferença é articulada 
com a questão cultural, o que não ocorre no texto de Boneti. Ainda 
com respeito à educação especial, foram encontrados dois trabalhos 
que discutem esse cotidiano escolar específico: Jesus, Caetano e Aguiar 
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(2001), que tratam da diferença sem abordar a questão cultural, e 
Magalhães (2001), que defende o interculturalismo, preferindo a idéia 
de diálogo à de tolerância, e questionando a noção de deficiência, à 
qual ele contrapõe a de diferença.

A formação de professores, obviamente relacionada com o coti-
diano escolar, foi tratada nos trabalhos de Canen (1999), Xavier (2001 
e 2002) e Arbache (2002), todos explicitando a opção pelo multicul-
turalismo crítico: para a primeira autora, as pretensões multiculturais 
na formação de professores não estavam se concretizando na prática; 
para Arbache, que focalizou a formação de professores para educação 
de jovens e adultos, o maior problema está no não reconhecimento da 
cultura específica desses alunos, que são submetidos a um processo de 
ensino inadequado e infantilizado. 

Chama a atenção, nessa produção, o fato de um grande número de 
trabalhos enquadrados nesta categoria não trabalhar com a perspec-
tiva cultural, pensando a questão da diferença por outros caminhos, 
tratando da educação especial sem articular o conceito de educação 
inclusiva com o de multi/interculturalismo. 

Redução do preconceito

Também esta dimensão foi tomada como categoria, sem necessidade 
de adaptações, com a mesma ressalva da categoria anterior – a inclu-
são da dimensão de empoderamento:

“Esta dimensão focaliza atitudes dos alunos em relação à raça e como 
elas podem ser modificadas através de métodos de ensino e determinados 
materiais e recursos didáticos.”

Foram selecionados vinte e seis textos para esta categoria, produção 
esta que se intensificou significativamente nos últimos anos, provavel-
mente devido à crescente evidência do preconceito e da discriminação 
racial na sociedade brasileira, por tantos anos escondida pelo podero-
so mito da democracia racial. Além da problemática racial, também 
foram identificadas reflexões sobre preconceitos relativos à condição 
feminina, às populações indígenas e à homossexualidade masculina, e 
alguns trabalhos que procuram cruzar estes temas.

A questão do preconceito e da discriminação racial é abordada sob 
diferentes enfoques: 

• Alguns autores tratam do acesso da população negra à educação: 
Silva, 1995: abordagem histórica; Moraes, Silva, Barros, Halpern e 
Silva, 1996: denúncia da exclusão de estudantes negros pela via 
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da reprovação; Queiroz, 1999: expõe as desigualdades raciais na 
educação baiana da década de noventa; 

• Outros discutem a sua situação na sociedade brasileira: Souza, 
1997: atuação do Movimento Negro no Rio de Janeiro; Silveira, 
1999: questiona o tema transversal pluralidade cultural, incluído 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais, percebido nessa análise 
como uma atualização do mito da democracia racial; Oliveira, 
Teixeira e Muller, 2001: discutem a situação do negro a partir 
dos dados do censo demográfico de 2001; Brandão, 2002: ar-
gumenta que mesmo em situações de extrema pobreza, o negro 
é ainda mais discriminado do que o branco na mesma contin-
gência; Schussler e Muller, 2002: história de vida de professora 
negra trabalhando em comunidade branca; Siss, 2002: políticas 
de ação afirmativa;

• Outros ainda centram a discussão no cotidiano escolar: Siss, 1998: 
questiona o potencial de combate ao racismo no processo de for-
mação de professores; Cavalleiro, 1999 e Souza, 1999: abordam o 
racismo na educação infantil; Boakari e Gomes, 2002: percebem 
em escola freqüentada por negros, no sertão do Piauí, uma fla-
grante alienação da instituição com relação à realidade da escola 
atendida; Gomes, 2002: pesquisa em salão de beleza étnico revela 
a possível conexão entre a experiência escolar e a constituição da 
relação com o próprio corpo; Pessanha, Trindade e Oliveira, 2002: 
representações no cotidiano escolar; Silva, 2002: discriminação ra-
cial no ensino médio.

Apenas um trabalho discutiu a questão do gênero, isoladamente da 
questão étnica/racial: Gobbi (1997), com enfoque histórico. Também 
foi bastante restrita a produção acerca do preconceito em relação às 
populações indígenas: Oliveira (2002), na perspectiva dos estudos cul-
turais. Um número um pouco mais expressivo de artigos tratavam da 
questão de gênero articulada à da cor: Soares (1996); Silva, Barros, 
Halpern e Silva (1997); Paraíso (1998); Schmidt (2002).

A homossexualidade é assunto de três textos selecionados: Cunha 
Jr (1996): discute a homossexualidade nas aulas de Educação Física, re-
cuperando historicamente a construção desse preconceito e dialogan-
do com a pós-modernidade na voz de autores como Deleuze, Derrida, 
Guatari e Lyotard; Ferrari (2000): também discutindo o homoerotismo 
masculino; Sabat, (2001): teoria queer, proposta de desconstrução das 
identidades, sendo esse o único artigo sobre homossexualidade que 
não se refere exclusivamente à situação masculina.

Duas observações emergem da leitura desses textos: o caráter de 
denúncia que predomina, constatando-se um número ainda restrito 
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de encaminhamentos propositivos; a ainda incipiente discussão da ho-
mossexualidade, assunto que ganha cada vez mais espaço na socie-
dade brasileira, mas que parece ainda não estar incluído na pauta de 
reflexões prioritárias do campo da educação.

Construção da identidade

A criação desta categoria não partiu das proposições de Banks, mas 
sim da insistência com que o tema da identidade era privilegiado em 
muitos artigos, ainda que sempre em relação com alguma das catego-
rias anteriores.

Um grande número dos textos selecionados nesta categoria 
– vinte e três no total – discute a educação indígena, destacando 
exatamente a questão da identidade. Provavelmente isso se explica 
pela trajetória histórica e situação atual das populações indígenas 
situadas em território brasileiro, cuja luta maior é pela sobrevivên-
cia não somente no plano material, como também enquanto na-
ções distintas, portadoras de culturas próprias. A incorporação da 
escrita e das instituições escolares por essas culturas parece acen-
der o debate e pode explicar a profusão de trabalhos relativos às 
identidades indígenas: Silva (1994); Côrtes (1995 e 1996); Paredes 
(1997); Silva (1999); Brando, (2000); Leitão (2000); Claveria (2001); 
Brand (2002); Cavalcante (2002); Paes (2002).

Outros autores recorrem a situações em países estrangeiros, 
com o objetivo de traçar paralelos com a nossa realidade: Ferreira 
(1994) e Vieira (1998) discutem a situação dos ciganos nas esco-
las da Espanha; Gomes (1999) também se ocupa dos ciganos, só 
que na Itália; Valente (1996) pensa a situação belga (trabalhado-
res imigrantes e população bilíngüe – francês e flamengo); Pereira 
(2002) quase chega também ao estrangeiro, ficando na fronteira 
Brasil-Paraguai, para discutir a questão da identidade nas escolas 
de fronteira.

Em menor quantidade, encontramos ainda artigos que tratam 
da questão em termos teóricos gerais (Weigel, 1994; Silva, 2002 
– ambos privilegiando o enfoque dos estudos culturais),  um estu-
do de caso no sertão baiano, que investiga se a escola afirma ou 
afasta seus alunos da sua identidade tradicional, concluindo pelo 
afastamento (Araújo, 1996), uma análise de uma experiência bem 
sucedida de afirmação da identidade negra na Bahia (Guimarães, 
2001), um estudo dos critérios de identificação dos negros no 
Brasil (Queiroz, 2001), e uma pesquisa sobre histórias de vida, que 
busca recuperar o processo de construção da identidade étnica de 
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professoras negras (Jesus, 2002).
Nesta categoria, causou surpresa a pouca freqüência de referências 

aos estudos culturais nos trabalhos estudados, contrariando a expec-
tativa do Grupo no sentido de uma associação da discussão da identi-
dade com esse tipo de abordagem.

Abordagens teórico-conceituais

Esta categoria tem a mesma origem que a anterior, ou seja, foi ditada 
pelo material analisado e não pelas formulações de Banks. Houve, con-
tudo, poucos trabalhos que nela se enquadraram.

Fleury (1998) e Fleury e Falteri (2002) esforçam-se por articular as 
teorias da complexidade com as propostas de educação intercultural; 
Valente (1999) empreende uma retrospectiva histórica da questão da 
diversidade, desigualdade e educação no Brasil, defendendo a pertinên-
cia do enfoque antropológico; Canen, Arbache e Franco (2000) fazem 
um levantamento analítico das dissertações e teses sobre multicultura-
lismo e educação, baseando-se no CD Rom organizado pela ANPEd, 
que reuniu a produção da pós-graduação em educação, no período de 
1981 a 1998; Souza (2002) destaca a polissemia do termo cultura.

Em que pese a qualidade dos trabalhos aqui referidos, parece-nos 
que este tipo de reflexão é da maior importância para a construção de 
uma proposta de educação multi/intercultural consistente e para uma 
maior difusão dessas propostas teóricas junto aos educadores em geral. 
Identificamos, portanto, uma lacuna importante no número tão limita-
do de artigos de aprofundamento de questões teóricas mais amplas.

Considerações finais

É inegável que a produção relacionada com a temática do multi-
culturalismo e educação vem crescendo nos últimos anos nas reuniões 
anuais da ANPEd. Detectamos, entretanto, importantes lacunas nessa 
produção, que passamos a discutir, à guisa de conclusão desta refle-
xão, por considerá-las cruciais para o avanço deste debate. Tecemos, 
ainda, alguns comentários quanto às referências teóricas presentes nos 
textos selecionados.

As anotações registradas a partir da leitura dos textos e dos resu-
mos não apontam na mesma direção das críticas de Moreira (2001): 
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McLaren é um autor citado com freqüência, mas não chega a dominar 
a discussão. Stuart Hall, por outro lado, é uma constante nas biblio-
grafias dos textos selecionados, assim como é freqüente a referência a 
autores brasileiros, bem como a publicações estrangeiras, de autores 
relativamente desconhecidos no nosso meio acadêmico. 

Quanto às “lacunas”: como visto, a questão racial vem sendo tra-
tada com uma freqüência crescente nas reuniões anuais da ANPEd, 
porém a tônica ainda é a da denúncia. O artigo sobre ações afirmativas 
(Siss, 2002), por exemplo, faz importante retrospecto dessa prática no 
Brasil e nos Estados Unidos, mas poderíamos discutir também acerca 
das experiências atuais de ação afirmativa e aprofundar as questões te-
óricas que permeiam essa polêmica tão atual na sociedade brasileira.

Consideramos de igual importância o incremento dos debates so-
bre homossexualidade na escola, mas não apenas a masculina, como 
também a feminina. Ainda que essencialmente diferenciado da ques-
tão racial, o preconceito contra homossexuais não é pequeno e traz 
conseqüências sérias para esse grupo, permanente expostos a toda 
sorte de hostilidades, inclusive agressões físicas, nos ambientes esco-
lares e fora desses.

Por fim, retomamos a observação quanto à quase ausência des-
tas discussões no gt de Didática, apontando esta como a lacuna mais 
fundamental revelada por este levantamento. Fica patente ausência 
destas temáticas nesse campo de reflexão, assim como o diálogo com 
a produção pós-moderna e pós-estruturalista.
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5 Observações: a ANPEd não disponibiliza os textos integrais dos trabalhos, pôsteres e comunica-
ções apresentados nas reuniões anuais anteriores a 1995, por isso a produção da 17ª reunião 
anual foi comentada a partir dos resumos. O texto de autoria de Alicia Bonamino – Diversidade 
e desigualdade na educação básica – apresentado em mesa redonda da 22ª reunião anual, em 
1999, foi selecionado pelo título, porém apenas o seu resumo se encontrava disponível para 
análise, não tendo se demonstrado suficiente para uma definição quanto à sua inclusão neste 
levantamento, que permanecerá em aberto. Todos os textos avaliados apenas pelo resumo estão 
assinalados com um asterisco. Naqueles marcados com dois asteriscos, não foi possível localizar o 
resumo, porém o texto integral estava disponível.

ANEXO 15

Perspectiva multi/intercultural e integração de saberes

AMARAL (1994) – GT Didática
Os saberes escolares e as escolas 
normais. Estudos e reflexões

REALI (1994) – GT Currículo
Culturas e conteúdos escolares: a luta 
por um diálogo

FURTADO (1995) – GT Educação Popular
O saber popular e sua relação com os 
saberes curriculares

GAUTHIER (1995) – GT Educação Popular
Para uma pedagogia barroca: instituir 
novas relações de poder na produção de 
conceitos

RIBEIRO (1995) – GT Educação Popular
Relações de poder/saber na formação 
de professores/as – o saber popular e o 
currículo das licenciaturas

LOPES (1997) – GT Currículo
Pluralismo cultural e políticas de currículo 
nacional – análise preliminar do tema 
transversal pluralismo cultural nos PCN

PARAÍSO (1997) – GT Currículo
Currículo, etnia e poder: o silêncio que 
discrimina

SANTOS (1997) – GT Educação 
Fundamental
Mapas de poder e identidade: o corpo 
como uma narrativa

SKLIAR (1997) – GT Educação Especial
Bilingüismo e biculturalismo: uma 
análise sobre as narrativas tradicionais na 
educação dos surdos*

FRANCO (1997) – GT Educação e 
Comunicação
A questão da pluralidade cultural 
no ensino de História de 1º grau e a 
televisão: uma análise comparativa

CANEN (1998) – GT Currículo
Educação multicultural, identidade 
nacional e pluralidade cultural: tensões e 
implicações curriculares

LOPES (1998) – GT Currículo
Cultura acústica e letramento em 
Moçambique: em busca de fundamentos 
para uma educação intercultural

VALENTE (1998) – GT Currículo
A propósito dos parâmetros curriculares 
nacionais sobre a pluralidade cultural

FRANCO (1999) – GT Educação e 
Comunicação
Televisão, ensino de História e pluralidade 
cultural: (re)pensando relações

PINTO (1999) – Mesa redonda
A diversidade étnico-racial e a formação 
do professor

SILVA (1999) – GT Movimentos Sociais e 
Educação
As transformações da representação 
social do negro no livro didático e seus 
determinantes
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GIARDINETTO (2000) – GT Educação 
Matemática
Interculturalismo e educação 
matemática: reflexões a partir da 
experiência portuguesa

MARANHÃO – GT Currículo
A diversidade e seus sentidos nos 
parâmetros curriculares nacionais

BAMPI – GT Currículo
Arte da sedução multicultural no governo 
do currículo

MARTINEZ (2001) – GT Currículo
Diversidad cultural e identidades coletivas 
en los curriculos nacionales de Brasil y 
Argentina en la década de ‘90

TONINI (2001) – GT Educação 
Fundamental
Identidades étnicas: a produção de seus 
significados no livro didático de geografia

BAMPI (2002) – GT Currículo
Na montagem do currículo, as 
tecnologias multiculturais

MOTA (2002) – GT Estado e Políticas 
Educacionais
Políticas de educação bilíngüe na escola 
e na família: cenários de competitividade 
lingüística 

GONÇALVES & SILVA (2002) – GE 
Relações étnicas/raciais e educação
Abordagens do multiculturalismo no 
discurso oficial

SILVA (2002) – GE Relações étnicas/raciais 
e educação
A representação social do negro no livro 
didático: o que mudou?

Perspectiva multi/intercultural e pedagogia da eqüidade

CORTESÃO & STOER (1996) – GT 
Currículo
A interculturalidade e a educação 
escolar: dispositivos pedagógicos e a 
construção da ponte entre culturas

DAYRELL (1996) – GT Movimentos sociais 
e educação
Escola e diversidade cultural: 
considerações em torno da formação 
humana

COUTINHO (1997) – GT Educação 
fundamental
Por uma educação multicultural: uma 
alternativa de cidadania para o século 
XXI

FRANCISCO (1997) – GT Educação e 
comunicação
Ciberidentidades na escola

ARBACHE (1998) – GT Alfabetização, 
leitura e escrita
A formação de educadores de pessoas 
jovens e adultas numa perspectiva 
multicultural crítica

BONETI (1998) – GT Estado e políticas 
educacionais
A educação e a homogeneização dos 
diferentes

CANDAU (1999) – GT Didática
Cotidiano escolar e cultura(s): encontros 
e desencontros

CANEN (1999) – GT Currículo
Multiculturalismo e formação docente: 
experiências narradas

ANDRADE, BATISTA & MÜLLER (2000) 
– GT Educação especial 
As diferenças vão à escola ... 
interatividade, individualização e a 
formação de professores

CANDAU & ANHORN (2000) – GT 
Didática
A questão didática e a perspectiva 
multicultural: uma articulação necessária

COUTINHO (2001) – GT Educação da 
criança de 0 a 6 anos
Infância e diversidade: as culturas infantis
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FERRI (2001) – GT Currículo
Currículo multicultural e a formação do 
professor: a busca por um profissional 
culturalmente comprometido

JESUS, CAETANO & AGUIAR (2001) – GT 
Educação especial 
Convivendo com a diferença: os alunos 
com necessidades educativas especiais na 
escola regular

MAGALHÃES (2001) – GT Educação 
especial 
Construindo um olhar multicultural 
sobre a educação inclusiva: primeiras 
aproximações

XAVIER (2001) – GT Formação de 
professores
A formação de professores para uma 
sociedade multicultural

CANEN & OLIVEIRA (2002) – GT 
Currículo 
Multiculturalismo e currículo em ação: 
um estudo de caso

FRANCO (2002) – GT Currículo
Diretrizes nacionais para a educação 
especial na educação básica: identidades 
e políticas de homogeneização no 
currículo nacional

XAVIER (2002) – GT Formação de 
professores
O contexto e os pressupostos para 
formação de professores em um instituto 
superior de educação: potenciais 
multiculturais

Perspectiva multi/intercultural e redução do preconceito

SILVA (1995) – GT Movimentos sociais e 
educação
Movimento negro, educação e produção 
do conhecimento de interesse dos afro-
brasileiros

CUNHA JR (1996) – GT Movimentos 
sociais e educação
Homossexualidade e educação 
física: estereótipos, preconceitos e 
discriminações

MORAES, SILVA, BARROS, HALPERN & 
SILVA (1996) – GT Educação fundamental
A exclusão escamoteada: reprovação das 
crianças negras

SISS (1996) – GT Movimentos sociais e 
educação
Movimento negro nacional e educação: 
críticas e iniciativas (1970-1995)

SOARES (1996) – GT Educação 
Fundamental
A agenda feminista e anti-racista para o 
currículo e a prática pedagógica

GOBBI (1997) – GT Educação da criança 
de 0 a 6 anos
Lápis vermelho é de mulherzinha: 
desenho infantil, relações de gênero e 
crianças pequenas

SILVA, BARROS, HALPERN & SILVA (1997) 
– GT Educação fundamental
Elas bem comportadas, boas alunas; Eles 
inteligentes, mas indisciplinados

SOUZA (1997) – GT Movimentos sociais 
e educação
O movimento negro no Rio de Janeiro e 
a educação escolar

PARAÍSO (1998) – GT Currículo
Currículo e identidades: a produção de 
gênero, sexualidade e etnia na formação 
do professor

SISS (1998) – GT Formação de 
professores
Formação de professores e cidadania*

CAVALLEIRO (1999) – GT Psicologia da 
educação
Racismo, preconceito e discriminação 
étnicos na educação infantil
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QUEIROZ (1999) – GT Movimentos 
sociais e educação
Desigualdades raciais na educação: a 
Bahia nos anos 90

SILVEIRA (1999) – GT Movimentos sociais 
e educação
Pluralidade cultural ou atualidade do 
mito da democracia racial?*

SOUZA (1999)
Deixei meu coração embaixo da 
carteira – um início de conversa com os 
educadores infantis sobre o preconceito 
e as questões raciais

FERRARI (2000) – GT Sociologia da 
educação
O que se fala e o que se cala sobre o 
homoerotismo masculino: discursos, 
práticas e posturas dos professores 
diante do fato e do assunto

OLIVEIRA, TEIXEIRA & MULLER (2001) 
– GT Sociologia da educação
Cor e magistério

SABAT (2001) – GT Educação da criança 
de 0 a 6 anos
Infância e gênero: o que se aprende nos 
filmes infantis?

BOAKARI & GOMES (2002) – GE 
Relações étnicas/raciais e educação
Algumas comunidades negras rurais do 
Piauí e a escola: o que há para entender

BRANDÃO (2002) – GE Relações étnicas/
raciais e educação
Da escolaridade à ocupação: raça e 
desigualdades sociais em áreas urbanas 
pobres

GOMES (2002) – GE Relações étnicas/
raciais e educação
Trajetórias escolares, corpo negro 
e cabelo crespo: reprodução de 
estereótipos e/ou ressignificação cultural?

OLIVEIRA (2002) – GT Educação 
fundamental
Olhares que fazem a “diferença”: o índio 
em livros didáticos e outros artefatos 
culturais

PESSANHA, TRINDADE & OLIVEIRA 
(2002) – GE Relações étnicas/raciais e 
educação
A travessia das representações culturais 
no cotidiano escolar**

SCHMIDT (2002) – GT Educação popular
A cor e o gênero dos perdedores: lições 
das fotografias dos jornais sobre o povo 
e para o povo

SCHUSSLER & MULLER (2002) – GE 
Relações étnicas/raciais e educação
Professora negra numa comunidade 
branca – superando barreiras na 
conquista de um espaço*

SILVA (2002) – GE Relações étnicas/raciais 
e educação
As insularidades dos discursos e 
as trivialidades das práticas de 
professores(as) de uma escola pública 
perante ao racismo, preconceito e 
discriminação racial

SISS (2002) – GE Relações étnicas/raciais 
e educação
Afro-brasileiros, políticas de ação 
afirmativa e educação: algumas 
considerações

Perspectiva multi/intercultural e construção da identidade 

FERREIRA (1994) – GT Sociologia da 
educação
Dominação e resistência na escola: 
escolarização de crianças ciganas na 
Espanha*

SILVA (1994) – GT Movimentos sociais e 
educação
O movimento dos professores indígenas 

e a construção da identidade das escolas 
indígenas: uma experiência de auto-
gestão*

WEIGEL (1994) – GT Movimentos sociais 
e educação
Educação, cultura e globalização: um 
debate sobre a identidade étnica e a 
escola*
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CÔRTES (1995) – GT Movimentos sociais 
e educação
Os Kiriri: por uma educação pluricultural 
e ambiental

ARAÚJO (1996) – GT Educação popular
Educação e identidade cultural

CÔRTES (1996) – GT Movimentos sociais 
e educação
A educação escolar entre os povos 
indígenas: da homogeneização à 
diversidade

VALENTE (1996) – GT Movimentos sociais 
e educação
Estado, educação e etnicidade: a 
experiência belga

PAREDES (1997) – GT Movimentos sociais 
e educação
Educação escolar indígena: indianização 
da escola oficial ou sistematização das 
práticas de educação indígena?

VIEIRA (1998) – GT Movimentos sociais e 
educação
Identidade étnica, condição marginal e 
papel da educação escolar na perspectiva 
dos ciganos espanhóis

GOMES (1999) – GT Movimentos sociais 
e educação
Crianças ciganas e a escola italiana: breve 
relato etnográfico*

SILVA (1999) – GT Movimentos sociais e 
educação
Balanço dos movimentos dos povos 
indígenas no Brasil e a questão educativa

SILVA (1999) – GT Movimentos sociais e 
educação
A autonomia como valor e a articulação 
de possibilidades: o movimento dos 
professores indígenas do Amazonas, 
Roraima e Acre e a construção de uma 
política de educação escolar indígena*

BRANDO (2000) – GT Educação popular
Educação escolar indígena e o processo 
de “integração” dos povos indígenas 
à sociedade brasileira: um movimento 
histórico de luta e resistência cultural

LEITÃO (2000) – GT Sociologia da 
educação
O papel da educação escolar na 
formação de lideranças indígenas: o caso 
dos Karajá

CLAVERIA (2001) – GT Movimentos 
sociais e educação
Educación intercultural: cuestiones 
teóricas y metodológicas para un diseño 
educacional en comunidades originarias 
de Chile

GUIMARÃES (2001) – GT Movimentos 
sociais e educação
A ação educativa do Ilê Aiyê: reafirmação 
de compromissos, reestabelecimento de 
princípios

QUEIROZ (2001) – GT Movimentos 
sociais e educação
Quem são os negros? Classificação racial 
no Brasil: aproximações e divergências

BRAND (2002) – GE Relações étnicas/
raciais e educação
Formação de professores indígenas – um 
estudo de caso

CAVALCANTE (2002) – GT Formação de 
professores
Formação de professores na perspectiva 
do movimento dos professores indígenas 
da Amazônia

JESUS (2002) – GE Relações étnicas/
raciais e educação
Professoras negras: assumindo a 
identidade étnica e desvelando o 
preconceito e a discriminação no 
cotidiano de vida e profissão

PAES (2002) – GT Movimentos sociais e 
educação
A questão da língua nos atuais dilemas 
da escola indígena em aldeias Paresi de 
Tangará da Serra – MT

PEREIRA (2002) – GT Currículo
Currículo, identidade e diversidade étnica 
e nacional em escolas de fronteira

SILVA (2002) – GT Educação popular
Interculturalidade e educação de jovens: 
processos identitários no espaço urbano 
popular
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Perspectiva multi/intercultural – abordagens teórico-
conceituais

FLEURY (1998) – GT Educação popular
Educação popular e complexidade

VALENTE (1999) – Sessão especial 
Diversidade, desigualdade e educação: 
retrospectiva histórica

CANEN, ARBACHE & FRANCO (2000) 
– GT Currículo
Pesquisando multiculturalismo e 
educação: o que dizem as dissertações 
e teses

FLEURY & FLATERI (2002) – GT Educação 
popular
Rizoma – educação intercultural

SOUZA (2002) – GT Sociologia da 
educação
Diferença e tolerância: por uma teoria 
multicultural da educação
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ANEXO 2

Reuniões anuais da ANPEd pesquisadas:

17ª RA, 1994: Ética, ciência e educação

18ª RA, 1995: Poder, política e educação

19ª RA, 1996: A política de educação no Brasil: globalização e exclusão social

20ª RA, 1997: Educação, crise e mudança. Tensões entre a pesquisa e a política

21ª RA, 1998: Conhecimento e poder: em defesa da universidade pública

22ª RA, 1999: Diversidade e desigualdade – desafios para a educação  
na fronteira do século

23ª RA, 2000: Educação não é privilégio (centenário de Anísio Teixeira)
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1  Uma primeira versão deste texto foi apresentada no dia 8 de agosto de 2005, na mesa-redonda 
Novos atores entram em cena, no Congresso Internacional Cotidiano – Diálogos sobre Diálogos, 
realizado na Universidade Federal Fluminense, Niterói, e está publicada nos anais desse encontro.

2  Doutora em Educação pela Universidade Complutense de Madri, professora titular do 
Departamento de Educação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Puc-Rio) e 
coordenadora do Grupo de Estudos sobre Cotidiano, Educação e Culturas (GECEC) do mesmo 
Departamento.

3 Doutoranda do Departamento de Educação da Pontifícia Universidade do Rio de Janeiro (Puc-Rio) 
e integrante do Grupo de Estudos sobre Cotidiano, Educação e Culturas (GECEC).

4  Os nomes dos/as entrevistados/as são fictícios.
5 <http://www.gecec.pro.br>
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“... a diferença está no chão da escola.”
(professora Ana4)

A afirmação acima vem do depoimento de uma professora de 
Didática entrevistada na pesquisa Ressignificando a Didática na 
perspectiva multi/intercultural, concluída em 2006, no Departamento 
de Educação da PUC-Rio, com apoio do CNPq, sob coordenação da 
professora Vera Candau. Foi destacada por revelar, de forma breve, 
porém expressiva, o reconhecimento da centralidade da questão 
da diferença na educação escolar, similarmente manifesto pelas/os 
demais entrevistadas/os. As entrevistas – semi-estruturadas, realizadas 
com vinte docentes pesquisadoras/es vinculadas/os ao grupo de 
trabalho de Didática da Anped – juntamente com a revisão dos 
trabalhos apresentados nos Endipe e nas reuniões anuais da Anped, 
tiveram o propósito de investigar a penetração da perspectiva multi 
e/ou intercultural no campo da Didática, em uma das etapas da 
pesquisa acima citada. Essa investigação dá continuidade a outros 
trabalhos desenvolvidos pelo GECEC – Grupo de Estudos sobre 
Cotidiano, Educação e Cultura(s)5, que, desde 1996,  desenvolve 
estudos referentes às relações entre educação e cultura(s). 
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Com base na análise das entrevistas e da revisão bibliográfica reali-
zadas, podemos afirmar que, apesar de haver consenso entre os/as 
entrevistados e entrevistadas quanto à percepção da diferença nos es-
paços escolares, a apropriação dos aportes dos estudos multi/intercul-
turais6 parece ser ainda relativamente incipiente no campo da Didática. 
Nessas mesmas entrevistas, contudo, foi recorrente a afirmação de que 
essa questão já vinha sendo tratada pela teoria pedagógica por outros 
caminhos que não nessa perspectiva. De fato, a temática da diferen-
ça na educação não constitui um problema inédito, nem tampouco 
se pretende ignorar as importantes teorizações já construídas a esse 
respeito. Como afirma Gimeno Sacristán, referindo-se a essa mesma 
discussão: “não convém anunciar esses problemas como sendo novos, 
nem lançá-los como moda, perdendo a memória e provocando des-
continuidades nas lutas para mudar as escolas” (2002, p.15).

Nesse sentido, lembramos neste artigo, em diálogo com os depoi-
mentos coletados na pesquisa, alguns marcos da construção do dis-
curso sobre a diferença no campo pedagógico brasileiro, buscando 
identificar a especificidade e o sentido das contribuições da perspecti-
va intercultural.

Olhares a partir da psicologia

“Eu tive uma referência forte do behaviorismo,
eu tive dois anos de formação de psicologia bem dentro
da linha behaviorista... Isso foi uma marca forte, e,
quando passamos para o terceiro ano, mudou o referencial,
não era mais o behaviorista, mas era o cognitivista...
Então, o referencial que eu tive, nessa época de formação,
era esse referencial psicológico.” (professora Lúcia)

O referencial psicológico nos estudos em Didática é uma alusão 
freqüente nas memórias da formação de educadoras/es7, não apenas 
na citação acima. Reflete-se, desse modo, na trajetória de professo-
ras e professores brasileiras/os, uma associação entre a Didática e a 
Psicologia que em muito antecede os cursos de formação por elas/es 
mencionados. Segundo Oliveira (1988), tal associação remonta ao sé-

6 Entendemos o multiculturalismo como uma abordagem das relações entre os diferentes grupos 
culturais nas sociedades atuais, que abriga no seu seio diferentes perspectivas, entre as quais 
a intercultural. Essa discussão será retomada nos itens A perspectiva intercultural e Perspectiva 
intercultural e pós-modernidade deste artigo.

7  Cf., por exemplo, Candau, 1983, ou Soares, 1984. 
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culo XIX, com tentativas de buscar na psicologia os fundamentos da 
prática e da teoria educacionais, mas já teria sido de certo modo anun-
ciada nas teorizações de Locke e de Rousseau acerca da questão da 
educação, nos séculos XVII e XVIII, respectivamente. O primeiro defen-
dia a necessidade de se conhecer o “caráter” da criança, enquanto o 
segundo derivava sua proposta educativa do conhecimento das etapas 
de desenvolvimento do ser humano e enfatizava o respeito à individu-
alidade da/o aprendiz. Um primeiro reconhecimento da diferença do 
ser criança em geral e de cada indivíduo em particular advinha, portan-
to, de um olhar de cunho psicológico.

A forma mais básica de aplicação dessa perspectiva na prática pe-
dagógica sobreviveu até os dias de hoje: a diferenciação tipológica, ou 
seja, o agrupamento de alunas/os em classes homogêneas, em fun-
ção do que seria a sua “capacidade de aprendizagem” (Titone, 1966). 
Com o avanço dos estudos em psicologia, outras tentativas de traba-
lhar didaticamente as diferenças individuais das/os aprendizes chegam 
com força no pensamento pedagógico brasileiro já nas primeiras déca-
das do século XX, por meio das várias versões do movimento da Escola 
Nova que aqui encontraram repercussão.

Falar sobre a questão da diferença na Escola Nova de forma sinté-
tica, como impõe a estrutura deste artigo, é um desafio, se não uma 
temeridade, posto que uma das suas características é a pluralidade 
de tendências abrigadas sob esse rótulo, bem como a dinâmica de 
permanente renovação dos seus postulados teóricos. Apesar de toda 
essa diversidade, existem alguns traços em comum que justificam a 
classificação de tais tendências na Escola Nova. Interessa-nos particu-
larmente sua visão acerca da problemática da diferença na educação, 
dada a sólida influência que exerceu e ainda exerce no pensamento 
pedagógico brasileiro. Di Giorgio (1989) observa que diversos traços 
do ideário escolanovista praticamente se naturalizaram na nossa teoria 
educacional e mesmo no senso comum em geral: 

“Acostumamo-nos a considerar ofensiva a palavra tradicional. Ao mesmo 
tempo, também nos acostumamos a ter impressão melhor de uma classe 
onde os alunos estejam se mexendo, de preferência fazendo alguma coisa 
com as mãos, que de uma classe onde eles se encontrem sentados. [...] 
Educação, para nós, é vida, e não preparação para a vida. Costumamos di-
zer que ‘mais importante que aprender, é aprender a aprender’. Aceitamos 
facilmente a afirmação de que a mais importante ciência auxiliar da edu-
cação é a psicologia.” (p.5)

Como é sabido, as primeiras escolas novas, portando especificamen-
te essa denominação, surgiram na Europa, a partir de 1880, respon-
dendo a um contexto de profundas transformações socioeconômicas, 
marcado pelo industrialismo, crescente urbanização e ampliação da 
escolarização, para o qual se avaliou que a escola tradicional não mais 
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faria sentido (Lourenço Filho, 1978). A partir dessa origem européia, 
o movimento se multiplica em diversos outros países, com diferentes 
encaminhamentos e autoras/es. Palácios (1979) cita três etapas como 
forma de organizar o entendimento dessa trajetória. A primeira só nos 
influenciou indiretamente: foi a etapa romântica, em grande parte 
inspirada em Rousseau. Na segunda etapa, fortemente marcada pela 
psicologia evolutiva e que mais caracteriza a Escola Nova: Claparède, 
Decroly e Montessori, vindos da Europa, e Dewey, dos EUA. Aponta 
ainda uma terceira fase, em que autores, como Freinet, na França, e 
Neill, com sua experiência da escola de Summerhill, na Inglaterra, ra-
dicalizaram a proposta de reforma da escola tradicional, no sentido do 
engajamento sociopolítico – caso de Freinet – ou do antiautoritarismo 
nas relações e práticas escolares, como em Summerhill.

Todas/os as/os autoras/es citadas/os por Palácios deixaram alguma 
marca no pensamento pedagógico brasileiro. Eduardo Claparède, for-
mado médico em 1897, na Suíça, onde atuou profissionalmente na 
área educacional, difundiu, até por meio do título da sua obra clássica 
– A escola sob medida – um dos principais postulados da Escola Nova: 
a necessidade de adequação das práticas escolares às características de 
cada estudante (Lourenço Filho, 1978).

Também com formação em medicina, Ovídio Decroly, belga, e 
Maria Montessori, italiana, propuseram sistemas didáticos que alcan-
çaram ampla difusão, não apenas no Brasil e nos seus países de ori-
gem. Ambos desenvolveram suas propostas a partir de estudos sobre o 
ensino e a aprendizagem de crianças com deficiências mentais, mas se 
diferenciaram em alguns aspectos da sua atuação teórico-profissional, 
como no maior espaço concedido por Decroly à dimensão social na 
educação, ou na opção pela educação infantil, por parte da educado-
ra italiana. Liberdade, atividade, individualidade e interesse da criança 
foram princípios enfatizados pelas duas propostas educativas, ainda 
que desenvolvidos por caminhos distintos, encontrando repercussão 
significativa a proposta da aprendizagem em centros de interesse, de 
Decroly, e os materiais desenvolvidos por Montessori (id.).

As idéias do filósofo estadunidense John Dewey foram trazidas 
para o Brasil, principalmente, por Anísio Teixeira, conhecido educa-
dor brasileiro, talvez o nome com maior freqüência associado à EN 
e ao Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Dewey destacava 
a noção de atividade nos processos de aprendizagem, fundamen-
tando suas proposições na psicologia, e, por esse viés, ocupando-se 
da individualidade das/os estudantes. Estava, por outro lado, pro-
fundamente envolvido na vida política do seu país e considerava os 
espaços escolares como o locus privilegiado para a experimentação e 
desenvolvimento de práticas e valores necessários à vida democrática 
(Moreira, 2002). Também no Manifesto dos Pioneiros, a dimensão 
política encontrava um espaço significativo, o que se justifica pelo 
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momento histórico então vivido pelo Brasil, que passava por um pro-
cesso de reordenação política e econômica, inaugurado pela cha-
mada Revolução de 30. Mas além das afirmações de cunho político 
relativas à educação, como a reivindicação de laicidade no ensino e 
de universalização do acesso à educação escolar, o documento ex-
pressava a opção pelos princípios da Escola Nova, explicitando, em 
diversas passagens, a primazia do referencial psicológico.

Além dessas/es autoras/es, também Piaget aparece no Brasil como 
um nome influente ligado à Escola Nova, com a especificidade de pro-
por uma teorização das etapas de desenvolvimento cognitivo em bases 
científicas. A partir da década de 70, mas principalmente nos anos 80, 
com a difusão do construtivismo, sua teoria renovou a penetração dos 
princípios da Escola Nova, reafirmando mais uma vez a necessidade do 
reconhecimento das diferenças individuais nos processos educativos e 
a importância da atividade e da autonomia discente nesses processos.

Hoje já com presença reduzida no cenário educacional brasileiro, 
Carl Rogers foi outro psicólogo que inspirou escritos e experiências 
didáticas na década de 80, este não identificado com a EN. Segundo 
Oliveira (1988, p.96), o modelo de ensino rogeriano é definido pelo 
próprio autor como o ensino centrado no aluno: “a hipótese básica da 
sua orientação para a terapia, estendida também à área da educação, 
refere-se à crença na capacidade própria do indivíduo para tratar, de 
forma construtiva, sua situação vital”. Chega mesmo a considerar o 
ensino como potencialmente nocivo para os processos educacionais, 
na medida em que pode afastar o estudante da sua própria experi-
ência, essencial para a aprendizagem significativa. Propunha, então, 
a facilitação da aprendizagem por meio de um clima de priorização e 
respeito à individualidade.

Em uma abordagem diferente e contrastante com as perspecti-
vas educacionais até agora abordadas, o ensino programado tam-
bém se ocupou da adequação dos processos pedagógicos ao ritmo 
de cada aluno/a, porém baseando-se em outra teoria da psicologia. 
Fundamentava-se no behaviorismo, em especial nas formulações do 
psicólogo estadunidense Burrhus Frederic Skinner, que propunha em 
seu famoso artigo The science of learning and the art of teaching, 
publicado na Harvard Education Review, em 1954, a aplicação da 
sua teoria do reforço à prática escolar. A partir da concepção do en-
sino como um processo de “modelagem comportamental”, defende 
a importância da construção de seqüências de aprendizagens, dos 
comportamentos mais simples aos mais complexos, por aproxima-
ções sucessivas, que deveriam ser trabalhadas individualmente por 
cada aluno/a, respeitando-se o ritmo de cada um/a. Baseado nesse 
princípio, concebe suportes didáticos, textos veiculados através de 
livros ou das chamadas “máquinas de ensinar”, que liberariam os/as 
professores/as de tarefas mecânicas e rotineiras, para que pudessem 
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se dedicar a um contato mais individualizado com os alunos e as 
alunas. A seqüência linear da matéria disponibilizada permitiria o re-
forço sistemático. À programação linear, proposta por Skinner, foi 
posteriormente incorporada a programação intrínseca ou ramificada, 
concebida por Norman Crowder que, segundo as respostas dadas 
pelas/os alunas/os, oferecia itinerários diferenciados de aprendiza-
gem, previamente definidos. (Candau, 1969).

 Em termos gerais, os aportes da psicologia favoreceram, por-
tanto, uma importante produção sobre a diversificação dos processos 
de ensino-aprendizagem do ponto de vista do indivíduo, reconhecen-
do os diferentes modos e ritmos de aprender. Salta aos olhos, contudo, 
a ausência da dimensão sociocultural nessas abordagens.

A emergência da dimensão cultural

“Na década de 80, eu acho que as questões das diferenças começam a ser 
discutidas em função das críticas da Sociologia – das Ciências Sociais em 
geral – aos saberes pedagógicos da área da didática e da própria psicolo-
gia. Face a isso, a questão das diferenças começa a ser discutida por nós 
em termos de classe social.” (professora Ana)

Fora do Brasil, a partir de meados da década de 60, ganham proje-
ção as abordagens sociológicas – como a Nova Sociologia da Educação, 
desenvolvida na Inglaterra – que tratam da questão do fracasso escolar 
das populações então recentemente ingressas nos sistemas de educa-
ção formal dos países europeus e norte-americanos.

A NSE surgia, de um lado, como desdobramento das discussões 
sobre a desigualdade de oportunidades no sistema escolar, vincu-
ladas teoricamente ao funcionalismo e, em nível político, à social-
democracia, tendências hegemônicas nas décadas de 1950 e 60 no 
campo da sociologia da educação, naquele país; de outro, pelos es-
tudos sobre cotidiano escolar, cada vez mais freqüentes na sociologia 
britânica, a partir dos anos 60. Opunha-se, dessa forma, à teoria do 
déficit lingüístico e cultural, que entendia que as/os alunas/os das 
camadas populares trariam para a escola uma linguagem e um back-
ground cultural deficientes, inadequados ao pensamento lógico e à 
apropriação do que seria o patrimônio cultural da humanidade, expli-
cando dessa forma o quadro freqüente de fracasso escolar dessas/es 
estudantes. Onde essas teorias percebiam déficit, a NSE enxergou a 
diferença cultural, que poderia ser lida como deficiência no espaço 
escolar apenas devido à estrutura social vigente, que determinaria 
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a constituição de escolas voltadas para os grupos sociais de maior 
poder. Enfatizaram, nesse sentido, a construção social dos processos 
de educação escolar, centrando sua reflexão nos conteúdos de en-
sino, cujo valor foi desnaturalizado quando colocado em discussão 
(Forquin, 1993). No final da década de 70, começam a repercutir, no 
Brasil, as proposições desse movimento, mas Moreira (1999) localiza 
apenas no período entre 1988 e 1992, uma maior incidência de refe-
rências a abordagens filiadas à NSE, em artigos publicados no campo 
da educação.

Bem antes disso, entretanto, Paulo Freire, no nordeste brasileiro, 
inovou a prática e a teoria pedagógicas, quando defendeu a importân-
cia de se considerar o universo cultural das/os alunas/os nos processos 
de alfabetização de adultas/os, ainda na década de 50, e tornou-se 
conhecido pelo desenvolvimento do método que tinha como um dos 
seus eixos básicos as palavras geradoras. 

Segundo essa proposta, um primeiro passo no trabalho de alfabe-
tizar adultas/os deveria ser o levantamento do seu universo vocabular: 
“Esta investigação dá resultados muito ricos para a equipe de educa-
dores, não só pelas relações que trava, mas pela exuberância da lin-
guagem do povo, às vezes insuspeita” (Freire, 1979, p.73). As palavras 
a partir das quais a/o alfabetizanda/o construiria seus conhecimentos 
de leitura e escrita – as palavras geradoras – seriam selecionadas se-
gundo sua riqueza e dificuldade fonéticas, mas também pelo “aspecto 
pragmático da palavra, que implica um maior entrosamento da palavra 
numa determinada realidade social, cultural e política” (ibid., p.74). 
Nesse sentido, alinhava-se às tendências sociológicas que criticaram a 
escola por não dialogar com a cultura das/os suas/seus educandas/os: 
“Lições que falam de Evas e uvas a homens que conhecem poucas 
Evas e nunca comeram uvas” (Freire, 1980, p.104).

A importância atribuída à dimensão cultural no seu método tam-
bém se expressava na denominação do espaço de operacionalização 
da alfabetização: não salas de aula, mas “círculos de cultura”. Neles, 
educandas/os e educadoras/es relacionar-se-iam segundo o princípio 
dialógico, que aponta para uma não hierarquização das culturas que 
ali se encontrariam.

O reconhecimento da legitimidade do background cultural da/o 
analfabeta/o não era, para Paulo Freire, uma mera estratégia me-
todológica. Trazia no seu bojo um modo de lidar com a diferença 
cultural que se aproxima em alguns aspectos daquele atualmente 
proposto pela perspectiva intercultural: mais do que um respeito dis-
tante e asséptico por essa diferença, mais do que a tolerância, enfa-
tiza-se e estimula-se a troca entre os sujeitos das relações pedagó-
gicas. Objetivava também o empowerment/empoderamento dessa/e 
adulta/o, mas prioritariamente em um sentido ligado de forma direta 
à classe social (ibid., p.137).
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Para compreender a especificidade da abordagem cultural em 
Paulo Freire é ainda importante explorar o conceito de cultura com 
que opera:

“A cultura como o acrescentamento que o homem faz ao mundo que não 
fez. A cultura como resultado de seu trabalho. Do seu esforço criador e 
recriador. [...] 
Descobriria que tanto é cultura o boneco de barro feito pelos artistas, seus 
irmãos do povo, como cultura também é a obra de um grande escultor, de 
um grande pintor, de um grande músico, ou de um pensador.
Que cultura é a poesia dos poetas letrados de seu País, como também a 
poesia de seu cancioneiro popular. Que cultura é toda criação humana.” 
(Freire, 1980, p.109)

Recusa, portanto, uma concepção tradicional de cultura, restri-
ta ao conjunto de conhecimentos e criações artísticas socialmente 
valorizados, que já traz, por definição, o demérito das formas cultu-
rais divergentes daquelas em posição de hegemonia na sociedade. 
Contudo, trabalha as relações entre cultura e identidade de forma 
restrita, atendo-se com maior ênfase à dimensão de classe social das 
diferenças culturais que se confrontavam nos espaços de ensino. 
Numa de suas últimas publicações, Pedagogia da Autonomia, afirma, 
referindo-se à educação escolar: “A questão da identidade cultural, 
de que fazem parte a dimensão individual e a de classe dos educan-
dos, cujo respeito é absolutamente fundamental na prática educativa 
progressista, é problema que não pode ser desprezado”(p.56-57). 

Pelo reconhecimento da relevância da dimensão cultural nas rela-
ções pedagógicas e pelo método dialógico que propõe implementar 
nos processos educativos, pode-se considerar que o pensamento de 
Paulo Freire já defendia princípios importantes do que hoje se configu-
ra como a perspectiva intercultural na educação.

A perspectiva intercultural

“A questão da diferença vai sendo interpretada e trabalhada
de forma diferente nessas décadas. E aparece com essa conotação, 
no meu modo de entender, mais da discussão de diferentes culturas, 
dentro da escola, a questão da diversidade na sala de aula, na escola...”
(professora Ana)  

Em outros textos, publicados nos últimos anos, Candau (2005, 
2003, 2002, 2000, entre outros) vem contextualizando e problema-
tizando as noções de inter e multiculturalismo, de forma mais desen-
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volvida do que faria sentido neste trabalho. Alguns aspectos, porém, 
valem ser lembrados dentro desta argumentação.

Para além da diferença em termos da psique individual e da identi-
dade cultural de classe, a perspectiva intercultural propõe rever a pró-
pria noção de identidade unificada e estável, questionando o essen-
cialismo que sustenta essa noção e favorecendo, desse modo, a crítica 
às diversas formas que o preconceito pode assumir na sala de aula. 
Opta pelo risco de assumir no cotidiano escolar a tensão entre o ideal 
da igualdade e as demandas pelo reconhecimento da diferença, que 
impõe a prática do diálogo radical e permanente:

“A interculturalidade orienta processos que têm por base o reconhecimen-
to do direito à diferença e a luta contra todas as formas de discriminação e 
desigualdade social. Tenta promover relações dialógicas e igualitárias entre 
pessoas e grupos que pertencem a universos culturais diferentes, traba-
lhando os conflitos inerentes a esta realidade. Não ignora as relações de 
poder presentes nas relações sociais e interpessoais. Reconhece e assume 
os conflitos procurando as estratégias mais adequadas pra enfrentá-los.” 
(Candau, 2003, p.148; grifos nossos)

Os grifos na citação acima têm o objetivo de destacar que essa 
proposta não rompe com a herança da pedagogia crítica, antes busca 
ampliá-la e atualizá-la. Giroux (1995) aponta limites nessa tendência 
do pensamento pedagógico que corroboram nossa argumentação 
pela necessidade da sua atualização: para esse autor, faltou passar da 
linguagem crítica para o que chama de “un lenguaje de possibilidad” 
(p.51), de realização; além disso, operou freqüentemente com um 
entendimento mecanicista e determinista da ordem social, paralelo a 
uma visão liberal e subjetivista da ação humana; por fim, sua crítica foi 
restrita, mantendo um discurso “individualista, eurocéntrico, andro-
céntrico y reproductivo” (p.52).

Mais do que pelas restrições à pedagogia crítica, a perspectiva 
intercultural avança também por incorporar questões que se colo-
cam pelo contexto de transformações socioculturais que marcaram 
as últimas décadas do século XX. O fenômeno da globalização – in-
cluindo aqui as inovações tecnológicas que a viabilizaram – traz para 
o primeiro plano das preocupações político-teóricas problemáticas 
como as questões da identidade e da alteridade, que emergem em 
função das novas formas de relacionamento econômico e cultural 
que se colocam para as populações de todo o planeta. Além disso, 
pode-se também pensar a especificidade da perspectiva intercultural 
se analisando a conjuntura mais geral de produção de conhecimento 
na atualidade. 

A perspectiva crítica já se desenvolve em um contexto de insatis-
fação relativa com os modelos vigentes de explicação: pelo menos 
desde a reação romântica alemã do século XIX contra o racionalismo, 
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passando pela crítica de Marx aos conceitos a-históricos de consci-
ência e de conhecimento, pretensamente “transparentes e capazes 
de dar conta do real” (Marcondes, 1996, p.26), assim como pela 
ruptura nietzcheana com a noção de verdade e de sujeito, o paradig-
ma da modernidade já vinha sendo desestabilizado. Chegamos hoje, 
contudo, a um quadro de radicalização e ampliação dessas críticas, 
que configura um contexto de crise paradigmática, justificando assim 
a busca por novos caminhos: 

“Na manufatura, como na ciência – a produção de novos instrumentos é 
uma extravagância reservada para as ocasiões que o exigem. O significado 
das crises consiste exatamente no fato de que indicam que é chegada a 
ocasião para renovar os instrumentos.” (Kuhn, 2001, p.105)

O pensamento e a prática pedagógicos não poderiam permane-
cer alheios a essa conjuntura. A perspectiva intercultural pretende 
colaborar para a necessária renovação dos instrumentos de análise e 
transformação dessa prática, construindo possibilidades de reflexão e 
intervenção que recusam a visão essencialista da realidade, bem como 
as certezas do sujeito consciente e do conhecimento neutro e objetivo 
do mundo cartesiano.

Trazendo para o “chão da escola” textos e contextos de tal cri-
se, ainda com a intenção de esclarecer quanto à especificidade dessa 
perspectiva, concluímos este item apresentando notícias de algumas 
possíveis contribuições da perspectiva intercultural para o enfrenta-
mento das questões que a diferença coloca no cotidiano das relações 
pedagógicas da atualidade. 

Lembramos, com Silva (2000), as estreitas relações existentes entre 
diferença (“aquilo que o outro é”) e identidade (“aquilo que se é”): 
a afirmação do que se é faz parte de “uma extensa cadeia de ‘nega-
ções’” (p.75). Nesse permanente processo de construção identitária, 
a perspectiva intercultural vai destacar: a provisoriedade dos seus re-
sultados, isto é, a instabilidade do que reconhecemos como identida-
des individuais e coletivas; os aspectos de hibridismo e fragmentação 
presentes tanto nos processos constitutivos como nos resultados que 
estes constituem; as relações de poder que perpassam tal construção 
e vão definir esses traços de instabilidade, hibridismo e fragmentação; 
o importante papel da escola em tais processos, posto ser esse espaço 
fértil na criação de diferenciações, cotidianamente incluindo/excluin-
do, classificando e normalizando os indivíduos que ali se relacionam.

Além disso, autoras/es como Castells (2002) vão partir da discussão 
de questões de identidade para pensar problemáticas da nossa con-
temporaneidade que têm levado professoras e professores à franca 
perplexidade. Por exemplo, a crise dos Estados-nação, que traz o ques-
tionamento de valores outrora estruturantes, como o patriotismo e a 
cidadania, é abordada por esse autor com enfoque nos significados 
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– passados, presentes e potenciais – da identidade nacional. De modo 
semelhante, Castells pensa a decadência do patriarcalismo, ressaltan-
do o esgotamento de determinados padrões identitários e a constru-
ção de novos padrões, possivelmente revolucionários. Trata também 
do crescimento dos fundamentalismos religiosos e dos movimentos 
étnicos, argumentando que: “Via de regra, uma cultura não é o que 
as pessoas compartilham, mas sim algo pelo qual resolvem lutar” (Eley 
& Suny apud Castells, 2002, p.45). Oferece, portanto, elementos para 
o enfrentamento de vários fenômenos globais da atualidade que, de 
um modo ou de outro, terminam por aportar nas salas de aula, reco-
nhecidos com freqüência pelas/os profissionais do ensino como crise 
de valores, barbárie e caos social.

A alteridade constitui outra temática priorizada pela perspectiva 
intercultural, e igualmente presente no cotidiano escolar. Nesse sen-
tido, vêm encontrando repercussão no campo educacional brasileiro, 
entre outras, as reflexões do autor argentino Carlos Skliar, conhecido 
inicialmente pelas suas contribuições acerca da educação de surdos. 
Em suas últimas publicações amplia seu foco de análise e se dedica a 
pensar questões da alteridade em suas implicações pedagógicas em 
termos mais gerais. Seguindo nosso propósito de expor possibilidades 
de concretização, no espaço escolar, das teorizações sobre a diferença 
na perspectiva intercultural, passamos a destacar proposições desse 
autor que podem nos ajudar a pensar sobre as práticas de discrimina-
ção, sobre a tolerância e sobre as relações com o outro nesse espaço. 

A crítica ao essencialismo, basilar nessa perspectiva, está presente 
nas argumentações de Skliar a respeito de tais questões, reconhecen-
do que o racismo, bem como todas as outras formas de discriminação 
por preconceito que perpassam nosso cotidiano escolar, se fundamen-
ta exatamente no essencialismo negativista que marca a percepção da 
identidade do outro:

“O racismo também pode se definir como o fato de fazer do outro, de 
qualquer outro, de todo outro uma mitologia: fixá-lo num ponto estáti-
co de um espaço preestabelecido, localizá-lo sempre no espaço de nós 
mesmos, traduzi-lo para nossa língua e despojá-lo de sua língua, fazer 
do outro um outro parecido, mas um outro parecido e nunca idêntico a 
nós mesmos, e negar a sua pluralidade inominável, a sua multiplicidade.” 
(Skliar, 2004, p.83)

Para além da denúncia da falácia essencialista, Skliar questiona, 
portanto, as pretensões de controle que caracterizam muitas das rela-
ções pedagógicas escolares. Subjaz a esse questionamento a noção de 
“alteridade radical”: não supõe incomensuráveis nossas diferenças – o 
que inviabilizaria a prática educativa intercultural – mas aponta limites 
nas possibilidades de acesso e domínio da diferença que faz o outro, 
reconhecendo-o na sua proximidade e inteligibilidade, mas também 
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“na soberania da sua diferença, no insondável de seu mistério, em sua 
distância, em seu ser sempre irredutível” (Skliar, 2003, p.88). 

Podemos citar ainda dois trabalhos de autoria de doutorandas 
pesquisadoras do já mencionado Gecec – Grupo de Estudos sobre 
Cotidiano Escolar, Educação e Cultura(s) –, em que são discutidos dois 
temas caros a essa perspectiva, referidos a contextos escolares: a lin-
guagem e a diferença deficiente.

As questões da linguagem no dia-a-dia escolar são abordadas por 
Barreiros (2005), em diálogo com recentes reflexões de Peter McLaren, 
autor dos livros Multiculturalismo crítico (1997) e Multiculturalismo 
revolucionário (2000)8. Entre outras discussões, apresenta a proposta 
desse autor no sentido de problematizar a linguagem, cujo poder cons-
titutivo da realidade, em especial no que se refere à construção das 
identidades sociais, para além da sua função representativa, só recente-
mente começa a ser considerado nas reflexões do campo educacional. 
McLaren argumenta que a linguagem “fornece autodefinições a partir 
das quais as pessoas agem, negociam as várias posições do sujeito e 
assumem um processo de nomear e renomear as relações entre elas 
próprias, os outros e o mundo” (apud Barreiros, 2005, p.98). Nesse 
sentido, insiste na concepção de sala de aula como um espaço onde 
possam se colocar múltiplas narrativas, sem a ilusão da neutralidade 
lingüística, em “uma visão de multiculturalismo e diferença que avance 
para além da lógica entre assimilação e resistência” (ibid., p.101). É 
nesse espaço que propõe articular a afirmação das diversas experiências 
trazidas pelos alunos para a escola com o combate a qualquer forma 
de desigualdade, “seja essa desigualdade baseada na posse de pro-
priedade, na posse de credenciais, na persistência do patriarcado ou da 
homofobia” (ibid., p.100). Para tanto, seria necessário explicitar a etni-
cidade branca, visando questionar sua pretensão homogeneizadora e o 
não reconhecimento valorativo de outras culturas, crenças e razões.

Quanto à questão da diferença deficiente, Lacerda (2005) vai ob-
servar como não é usual a referência à identidade deficiente em tra-
balhos que abordam a temática da diferença e das políticas de reco-
nhecimento. Sem negar as especificidades desse grupo social, propõe 
“uma maior articulação dos diversos grupos desfavorecidos” (p.132) 
e discute a possibilidade de construção de um discurso sobre a cultu-
ra deficiente, conforme defendido pelo movimento acadêmico esta-
dunidense conhecido como Disability Studies. Segundo essa linha de 
estudos, o entendimento da dimensão cultural da condição deficiente 
permitiria vislumbrar “que ser uma pessoa com deficiência (PCD) não 
é necessariamente ruim, o ruim é ser discriminado, subjugado, barra-
do nas escolas, nos empregos, pela arquitetura” (p.141). Deriva dessa 

8  Consideramos que o multiculturalismo crítico de McLaren está em sintonia com a perspectiva 
intercultural, conforme assinalado no próximo item deste artigo.
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visão uma bandeira de interesse geral, “plataformas de equivalência 
lançadas pela particularidade deficiente” (id.): o direito à fragilidade, o 
direito à doença, o direito ao envelhecimento. 

Entretanto, nas entrevistas que motivaram este artigo, a perspec-
tiva intercultural foi referida com maior freqüência em crítica do que 
em adesão: questionou-se sua proximidade com o pensamento pós-
moderno, em especial a suposta adesão ao relativismo cultural, assim 
como a priorização das questões da diferença, em detrimento das lutas 
pela igualdade.

Perspectiva intercultural e pós-modernidade

“Eu acho que a questão do multiculturalismo, junto com a dimensão pós-
moderna, as coisas se misturaram aí, quer dizer, com uma compreensão 
que eu acho muito comodista. Agora tudo é assim, tudo pode, e não tem 
valores, não tem crença, ou cada um que fique com a sua... Isso para mim 
é um descompromisso com as necessidades, é uma forma de dizer ‘eu não 
dou conta mesmo das respostas. Então, que a coisa... que flua de qualquer 
jeito...’” (professora Júlia) 

A crítica ao relativismo cultural e a associação entre o pensamen-
to da pós-modernidade e a perspectiva intercultural apareceram na 
fala de várias/os entrevistadas/os, quando indagadas/os a respeito 
dos riscos e limites da incorporação dessa perspectiva na educação. 
Reconhecemos alguma pertinência em tais questionamentos, porém, 
pretendemos argumentar, à guisa de conclusão desta discussão, que a 
exacerbação do relativismo cultural e o rompimento com o horizonte 
de emancipação são opções políticas e não posições constitutivas des-
sa perspectiva.

De fato, esse enfoque vale-se de importantes contribuições de pen-
sadoras/es identificadas/os com o que se costuma chamar de pós-mo-
dernidade, mas não somente. Parece-nos, entretanto, ser mais exato 
pensar em termos de diálogo do que de enquadramento no pensa-
mento “pós-moderno”. Em especial na América Latina, a preocupa-
ção com a questão cultural antecede significativamente esse contexto: 
já no início do século XX, no Peru, foram criados Núcleos Escolares 
Camponeses, com o propósito de oferecer uma educação que reco-
nhecesse as necessidades e as especificidades culturais das populações 
quéchuas e aimaras que deveriam atender (Candau, 2000). Essa an-
terioridade, usualmente pouco mencionada, também constitui um ar-
gumento interessante contra a freqüente desqualificação do enfoque 
cultural no nosso continente enquanto modismo importado de outros 



Educação Intercultural e Cotidiano Escolar 134

contextos sociais.
Também há que se problematizar a expressão “pensamento da 

pós-modernidade” – caberia o termo singular? 
Até certo ponto, alguns traços em comum da reflexão teórica de 

pensadores das últimas décadas do século XX permitem essa gene-
ralização:

“Falando de uma forma ampla, a crítica pós-moderna caracteriza-se por 
uma rejeição ou uma denúncia das fundações epistêmicas do modernismo 
ou metanarrativas, ou ainda, da destituição da autoridade da ciência posi-
tivista que essencializa as diferenças entre o que parecem ser identidades 
autoconstituídas; também um ataque à noção de um objetivo unificado 
para a história e a desconstrução da magnífica fraude iluminista do ego 
autocontido, estável e autônomo que supostamente seria capaz de agir 
independentemente de sua própria história, suas próprias cadeias de cons-
trução de significado, situação cultural e lingüística e sua inscrição em dis-
cursos de gênero, classe, raça, entre outros.” (McLaren, 1997, p.61)

Mas é esse mesmo autor quem pondera essa descrição, apresen-
tando uma primeira divisão nessa linha de pensamento, definindo o 
que seria um “pós-modernismo lúdico” (ibid., p.67): abordagens que 
trabalham com as questões acima, sem comprometimento com a 
transformação social. Cita, nesse mesmo sentido, os termos “pós-mo-
dernismo espectral”, proposto por Scott Lash, e “pós-modernismo cé-
tico”, de Pauline Marie Rosenau, aos quais podemos acrescentar “pós-
modernismo apocalíptico”, construção de Chantal Mouffe (1996) ou 
“pós-modernismo celebratório”, de Boaventura de Sousa Santos (2004) 
– fortes indicativos do reconhecimento de divisões nesse pensamento: 
enquanto as linhas referidas como lúdica/espectral/cética/apocalípti-
ca/celebratória, representadas por nomes como Baudrillard, Lyotard 
ou Rorty, se remetem explicitamente a um amplo relativismo político 
e epistemológico, outras/os autoras/es buscam construir caminhos al-
ternativos de crítica à modernidade – McLaren (1997), por exemplo, 
propõe o pós-modernismo de resistência, e Boaventura (2004) fala em 
pós-modernismo de oposição:

“Em vez da renúncia a projectos colectivos, proponho a pluralidade de 
projectos colectivos articulados de modo não hierárquico por procedimen-
tos de tradução que se substituem à formulação de uma teoria geral de 
transformação social. Em vez da celebração do fim da utopia, proponho 
utopias realistas, plurais e críticas. Em vez da renúncia à emancipação so-
cial, proponho a sua reinvenção. Em vez da melancolia, proponho o opti-
mismo trágico. Em vez do relativismo, proponho a pluralidade e a constru-
ção de uma ética a partir de baixo. Em vez da desconstrução, proponho 
uma teoria crítica pós-moderna, profundamente auto-reflexiva mas imune 
à obsessão de desconstruir a própria resistência que ela funda. Em vez do 
fim da política, proponho a criação de subjetividades transgressivas pela 
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promoção da passagem da acção conformista à acção rebelde. Em vez do 
sincretismo acrítico, proponho a mestiçagem ou a hibridação com a consci-
ência das relações de poder que nela intervêm, ou seja, com a investigação 
de quem hibrida quem, o quê, em que contextos e com que objectivos.” 
(Santos, 2004, p.10)

Ou seja, o questionamento da pretensão de universalidade dos 
valores e saberes tradicionalmente veiculados por nossas escolas não 
precisa implicar a tolerância com o intolerável. Lembramos, contudo, 
que as fronteiras do tolerável não estão dadas a priori: propomos que 
sejam negociadas e permanentemente renegociadas, com base em 
princípios democráticos radicais, como impõe a perspectiva intercul-
tural aqui tratada.

Além disso, é importante destacar que a denominação multi ou 
interculturalismo é atribuída a diversas tendências, algumas das quais 
poderão também justificar a resistência a essa proposta por parte de 
educadoras/es. Várias/os autoras/es vêm organizando mapeamentos 
dessas tendências9, que incluem posições conservadoras de várias ma-
tizes, chegando mesmo ao radicalismo guetificador e separatista. É 
ainda McLaren quem define quatro linhas básicas dentro do multicul-
turalismo: conservador, humanista liberal, liberal de esquerda, crítico/
revolucionário. Identificando-se com este último, esclarece que:

“A perspectiva que estou chamando de multiculturalismo crítico compre-
ende a representação de raça, classe e gênero como o resultado de lutas 
sociais mais amplas sobre signos e significações e, neste sentido, enfatiza 
não apenas o jogo textual e o deslocamento metafórico como forma de 
resistência (como no caso do multiculturalismo liberal de esquerda), mas 
enfatiza a tarefa central de transformar as relações sociais, culturais e insti-
tucionais nas quais os significados são gerados” (ibid., p.123).

Nesse enfoque, próximo ao discutido neste trabalho, o compromis-
so político assumido inviabiliza o descompromisso do relativismo sem 
limites. O prefixo “inter” que propomos incorporar enfatiza a postura 
dialógica que situa essa proposta para além da esfera da tolerância, 
buscando favorecer as trocas entre os sujeitos das diferentes cultu-
ras que se cruzam nos espaços escolares, ao mesmo tempo em que 
recusa os processos de categorização que negam a complexidade e 
a provisoriedade dessas identidades culturais, hierarquizando-as e/ou 
folclorizando-as.

Gimeno Sacristán (2001) observa que a modernidade propôs, ba-
sicamente, dois caminhos para lidar com a diferença: assimilação e 
segregação. A perspectiva intercultural busca caminhos alternativos a 

9  Cf. Forquin, 1993, McLaren, 1997, Torres, 2001, Candau, 2002, Willinsky, 2002, entre outras/os.
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essas opções. A ênfase na postura dialógica demarca distância tanto 
da ameaça segregacionista quanto da assimilacionista, e abre cami-
nho para a construção de práticas e reflexões pedagógicas que reco-
nheçam a tensão dialética que se coloca entre os ideais de igualdade 
e de reconhecimento da diferença. É ainda Gimeno Sacristán quem 
lembra que: 

“Hay muchas razones para defender prácticas educativas diversificadoras 
correctoras de las ahora vigentes, pero también hay otras para defender 
prácticas de convergência, de consenso y de aceptación de determina-
das normas, aunque, quizá, el sentido que les queremos dar tampouco 
puede que tenga mucho que ver com las funciones que ahora realizan.” 
(2001, p.125)

Ou seja, trata-se de reinventar a diferença na escola, para o quê 
torna-se imprescindível abandonar a visão dicotomizante que opõe 
seu reconhecimento e valorização às lutas pela igualdade.

Nesse debate, portanto, é forçoso esclarecer de que multi ou in-
terculturalismo se fala, assim como também demanda explicações a 
opção pelo termo diferença. Apesar de não se apresentar consen-
sual entre os autores que refletem sobre o tema, incorporamos uma 
distinção entre as expressões diversidade e diferença que permite 
definir com maior precisão nosso posicionamento. Silva sintetiza essa 
diferenciação nos seguintes termos:

“Em geral, utiliza-se o termo [diversidade] para advogar uma política de 
tolerância e respeito entre as diferentes culturas. Ele tem, entretanto, pou-
ca relevância teórica, sobretudo por seu evidente essencialismo cultural, 
trazendo implícita a idéia de que a diversidade está dada, que ela preexiste 
aos processos sociais pelos quais – numa outra perspectiva – ela foi, antes 
de qualquer coisa, criada. Prefere-se, neste sentido, o conceito de ‘diferen-
ça’, por enfatizar o processo social de produção da diferença e da identi-
dade, em suas conexões, sobretudo, com relações de poder e autoridade.” 
(2000, p.44-45)

Gimeno Sacristán, por outro lado, não opera com essa distinção, 
porém, define dez possibilidades de interpretação e uso da expressão 
diversidade, uma “pletora de significados”, de fato, uma “sobrecarga 
semântica” (2001), que destitui o termo do rigor necessário para a 
reflexão teórica e impõe a necessidade constante de explicitação dos 
sentidos da sua utilização.

Em conclusão, podemos sumarizar nossas argumentações, afir-
mando que a perspectiva intercultural na educação pretende superar 
as construções da visão didático-psicológica relativamente à diferen-
ça, sem negar suas contribuições. Por outro lado, procura manter 
um diálogo crítico com as contribuições das diversas correntes do 
pensamento da pós-modernidade, reafirmando o compromisso com 
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a transformação política e social, proposto pela pedagogia crítica, ao 
mesmo tempo em que evidencia a importância das questões cultu-
rais, para além da visão em que a diversidade é percebida como algo 
“natural”, e concebe as diferenças como construções sócio-históricas 
que se dão nas relações sociais.   
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