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RESUMO 

 

A pesquisa trata da diferença cultural no curso de pedagogia, representado pelas 

políticas curriculares nacionais e pelos seus respectivos projetos curriculares 

institucionais da UFPE. Procuramos compreender como a diferença cultural é 

tratada nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia e nos 

Currículos dos cursos de pedagogia do Centro de Educação e do Centro Acadêmico 

do Agreste, ambos da UFPE. Procuramos ainda, compreender em que perspectiva 

multicultural os documentos analisados são orientados. Tomamos como categorias 

centrais: a diferença cultural (Hall, 2003; Moreira e Candau, 2008; Costa, 2003; 

McLaren, 1997), entendida através da abordagem dos Estudos Culturais; e o 

currículo (Silva, 2009; Apple, 1989; Pacheco, 2005), enquanto produção social. Para 

atingir aos objetivos propostos e atender às peculiaridades do objeto de pesquisa, 

utilizamo-nos da pesquisa documental, tomando como encaminhamento 

metodológico a abordagem qualitativa, como campo de pesquisa o curso de 

pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco ministrado em dois Campi e 

como fonte de pesquisa os documentos, especificamente as Diretrizes Curriculares 

e os currículos dos referidos cursos de pedagogia. Baseando-se em Bardin (2005), 

empregamos a Análise Temática, da Análise de Conteúdo na apreciação dos 

documentos. A pesquisa revelou que a diferença cultural permeia os documentos 

analisados, sendo encontrada no decorrer dos mesmos, porém surge de maneira 

evidente muito mais nas DCNs do que nos projetos curriculares analisados. As 

funções da diferença cultural foram classificadas em epistemológica, didático-

pedagógica e sociopolítica. Sendo esta última a função mais presente em todos os 

documentos, o que nos permite inferir que os mesmos são orientados na 

perspectiva do multiculturalismo crítico. 
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ABSTRACT 

 

The research deals with the cultural difference in the course of education, 

represented by the national curriculum policies and their respective curriculum 

projects of institutional UFPE. We seek to understand how cultural difference is 

treated in the National Curricular Guidelines for Curriculum and Pedagogy of 

Pedagogy of the Center on Education and the Academic Center of the Wasteland, 

both of UFPE. We also seek to understand multicultural perspective in which the 

documents analyzed are targeted. We take as central categories: cultural difference 

(Hall, 2003; Moreira and Candau, 2008; Costa, 2003; McLaren, 1997), seen through 

the approach of Cultural Studies, and the curriculum (Smith, 2009; Apple, 1989; 

Pacheco, 2005 ), while social production. To achieve the proposed objectives and 

address specific research object, we use in the documentary research, taking as 

routing methodological qualitative approach, as a research field of teaching the 

course at the Federal University of Pernambuco held at two campuses and as a 

source of research documents, specifically the Curriculum Guidelines and the 

curricula of the courses of pedagogy. Based on Bardin (2005), we used the Thematic 

Analysis, Content Analysis in the assessment of the documents. The survey revealed 

that cultural difference permeates the documents analyzed being found over the 

same, however, appears so much more evident than in the DCNS curriculum projects 

analyzed. The functions of cultural difference were classified into epistemological, 

didactic-pedagogical and sociopolitical. The latter being present in the function over 

all documents, which allows us to infer that they are oriented in the perspective of 

critical multiculturalism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: cultural difference, of course pedagogy, curriculum and cultural studies 
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Esta pesquisa, vinculada ao Núcleo de Formação de Professores e Prática 

Pedagógica do Programa de Pós-Graduação em Educação, trata da diferença 

cultural no âmbito do currículo da formação inicial de pedagogo enquanto professor 

dos anos iniciais da Educação Básica. 

Partimos do pressuposto de que o Brasil é um país rico em diversas culturas, 

e por isso que sua educação não poderia ser retratada de forma monocultural. Muito 

pelo contrário, o professor, numa única sala de aula, trabalha com inúmeras culturas, 

em suas mais variadas formas e expressões. E esse é um fato que fomenta a 

discussão a que se propõe esta pesquisa, pois, diante dessa realidade, 

questionamos como acontece a formação desse professor, para que ele atue de 

forma significativa. Uma atuação que não alimente a exclusão, os preconceitos, a 

discriminação, que busque, em suas atividades cotidianas, não deixar à margem as 

culturas não hegemônicas e consequentemente menos reconhecidas 

historicamente, deixando claro que as diferenças culturais existentes são 

construções sociais. 

Dentro dessa discussão, é perceptível que o contexto educacional atual já 

tem relacionado as questões culturais a alguns temas como a Formação de 

Professores, os Saberes Docentes, as Políticas Educacionais, as Representações 

Sociais, entre outros. Isso abre horizontes para possíveis diálogos e análises dos 

profissionais da área. Na Formação de Professores, destacamos, ainda, o Currículo 

de Formação Docente, que também se insere nesses diálogos e análises vinculados 

à cultura, pois se apresenta como um dos motivos de preocupações e discussões na 

área Educacional. 

Entre as preocupações e discussões em torno do Currículo de Formação do 

Professor, ressaltamos uma: o desafio de trabalhar com as diferentes culturas na 

perspectiva de valorizar cada uma sem sobreposições. Esse desafio, implica por um 

lado, um tratamento igualitário entre as diferenças e, por outro, o respeito às 

peculiaridades de cada cultura. Esta é uma das justificativas dos profissionais da 

área e tem, por consequência, evidentes desdobramentos, principalmente nos 

espaços oficiais, como documentos, políticas, diretrizes, entre outros.  
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Essa preocupação se concretiza através dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, publicados pelo governo, através do Ministério da Educação e do 

Desporto, no ano de 1997, em que um dos cinco temas transversais é o Pluralismo 

Cultural. Expressa-se também, no Referencial Curricular Nacional para Escolas 

Indígenas, publicado pelo MEC no ano de 1998, elaborado com a participação de 

educadores indígenas, assim como na Lei 10.639, publicada no ano de 2003, em 

que o governo federal estabelece a inclusão, no currículo oficial da Rede de Ensino, 

da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Também, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História 

e Cultura Afro-Brasileira e Africana, publicadas em 2004, confirmam o compromisso 

com o enfrentamento do desafio de trabalhar com as diferentes culturas. 

Além desses exemplos, constatamos o crescente número de políticas de ação 

afirmativa sendo implementadas no país. Essas vêm se concretizando por meio de 

medidas tomadas ou determinadas pelo governo1, a fim de extinguir desigualdades 

acumuladas historicamente, buscando a garantia de igualdade de direitos e 

tratamento. Os programas de ação afirmativa são 

conjuntos de ações políticas dirigidas à correção de desigualdades 
raciais e sociais, orientadas para oferta de tratamento diferenciado 
com vistas a corrigir desvantagens e marginalização criadas e 
mantidas por estrutura social excludente e discriminatória. Ações 
afirmativas atendem ao determinado pelo Programa Nacional de 
Direitos Humanos, bem como a compromissos internacionais 
assumidos pelo Brasil, com o objetivo de combate ao racismo e a 
discriminações, tais como: a Convenção da UNESCO de 1960, 
direcionada ao combate ao racismo em todas as formas de ensino, 
bem como a Conferência Mundial de Combate ao Racismo, 
Discriminação Racial, Xenofobia e Discriminações Correlatas de 
2001 (PARECER CP/CNE 03/2004, p 7). 

Essas ações buscam a promoção da compensação de perdas provocadas 

pela discriminação e marginalização, sejam elas decorrentes de motivos raciais, 

étnicos, de gênero, entre outros. Nesse sentido, Fonseca afirma que o objetivo 

dessas ações é 

garantir igualdade de oportunidades individuais ao tornar crime a 
discriminação, e têm como principais beneficiários os membros de 
grupos que enfrentam preconceitos (2009, p.11). 

                                                 
1
 Terminologia utilizada a partir da discussão iniciada em 1995,  no Grupo de Trabalho Interministerial 

(GTI) criado no Governo FHC. Essa discussão foi fortalecida e ampliada no Governo Lula. Sobre 

Políticas de Ação Afirmativa, ver Moehlecke (2002) e Silvério e Moehlecke (2010). 
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Em suma, as políticas de ação afirmativa têm como objetivo combater os 

efeitos acumulados socialmente em virtude das discriminações ocorridas no 

passado. Como exemplo de políticas de ação afirmativa, temos as polêmicas cotas 

para negros e índios no ingresso em universidades públicas. 

As diretrizes e políticas supracitadas se apresentam como ações concretas 

oriundas dessas discussões e preocupações sobre a cultura que abarcam não 

somente o âmbito educacional, mas o contexto social como um todo. Tais políticas 

chamam a atenção  até mesmo das pessoas que não haviam despertado para essas 

questões, fato que contribui significativamente para que se reconheça esta 

sociedade como plural, multicultural, entre outras características.   

Com esse despertar vem a intimação para um posicionamento crítico (ou 

não), sobretudo a fim de que consigamos nos enxergar como seres sociais atuantes 

e participantes dessas múltiplas culturas. Vale ressaltar que essa aproximação com 

as questões culturais é uma oportunidade de as percebemos de forma concreta, 

possibilitando-nos novos contornos e olhares. Para Santos isso ocorre porque 

a discussão sobre cultura pode nos ajudar a pensar sobre nossa 
própria realidade social. De fato, ela é uma maneira estratégica de 
pensar sobre nossa sociedade, e isso se realiza de modos diferentes 
e às vezes contraditórios (2003, p. 9). 

Como já comentado anteriormente, essas questões sobre cultura estão 

presentes não somente nas discussões e questionamentos científicos: elas se 

apresentam nas salas de aula, convocando o professor a trabalhá-las no seu 

cotidiano. E hoje, diante do contexto social e educacional atual, não mais como na 

Educação Tradicional, a partir da qual se atuava de forma a reconhecer-se apenas 

uma cultura, geralmente a das elites, necessita-se de uma perspectiva Multicultural, 

Intercultural. Multicultural e Intercultural no sentido de promover a interação e o 

diálogo entre as várias culturas, de reconhecer e legitimar as culturas marginalizadas 

historicamente. 

Quando falamos em multicultural e intercultural, é perceptível, como já 

dissemos acima, não somente no âmbito educacional, mas no social, que as 

questões sobre cultura ganham várias nomenclaturas, inclusive este também é um 

motivo de discussão e de embates. Assim como outras terminologias, o  

Multiculturalismo tem sido objeto de discussões e tem trazido grandes contribuições 

não só para a formação de professores, mas para a educação de forma geral.  
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No entanto, para fins desta pesquisa, optamos por discutir este tema na 

formação de professores. Nossa discussão se justifica a partir do momento em que o 

professor precisa trabalhar com diferentes culturas, no entanto, devido ainda à forte 

presença da educação numa perspectiva mais Tradicional, que legitima apenas uma 

cultura, pressupomos que, na maioria das vezes, ele não sabe como fazer isso. A 

saída para o professor tem sido continuar trabalhando de maneira a legitimar apenas 

uma cultura, ou seja, reproduzir o monoculturalismo, pautando-se no modelo 

hegemônico, que contribui e fomenta a exclusão de crianças e jovens que possuem 

uma cultura diferente da cultura modelo existente nas escolas. Inclusive, porque, 

presumimos, muitos professores foram formados nessa perspectiva. Stoer e 

Cortesão (1999) denominam essa postura monocultural de daltonismo cultural, pois 

o professor ―daltônico‖ não consegue enxergar o ―arco-íris‖ de culturas existente em 

sua sala de aula. Sobre essa postura Giroux e McLaren, assim se colocam: 

Para muitos professores que se vêem lecionando para alunos de 
classe operária ou integrantes de minorias, a falta de uma estrutura 
bem articulada para o entendimento das dimensões de classe, 
cultura, ideologia e gênero, presentes na prática pedagógica, 
favorece a formação de uma alienada postura defensiva e de uma 
couraça pessoal e pedagógica que freqüentemente se traduz na 
distância cultural entre ―nós‖ e ―eles‖ (1994, p.134). 

Ao professor é facultada a promoção e a possibilidade de uma prática 

pedagógica emancipadora, crítica, diferenciada, que redimensiona o currículo com o 

qual trabalha, para construir, reorientar, conceber o processo educativo em função 

de novas demandas sociais. Por isso, não queremos afirmar que a formação do 

professor, pautada no reconhecimento da diferença cultural, ou ainda, numa 

perspectiva que considere essa diferença, necessariamente garanta a efetivação 

dessa prática emancipadora, pois, como já dito, ao professor é facultada essa 

possibilidade. Entretanto, fazemos o seguinte questionamento: sem uma formação 

que considere e promova uma orientação sobre o reconhecimento da diferença 

cultural, enquanto uma construção social, essa possibilidade não ficaria ainda mais 

difícil? Entendemos que, mesmo este profissional estando disposto a assumir tal 

postura, ele não teve subsídios teóricos e práticos na sua formação.  

A resposta ao nosso questionamento sobre as questões culturais na formação 

dos professores foi encontrada em Imbernón (2004), para quem o enfrentamento 

das problemáticas referentes à desigualdade social e econômica e à diversidade 

cultural são aspectos que a formação docente, neste século, não poderá mais 
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ignorar. Nessa mesma direção, Leite nos aponta que à formação de professores é 

necessário 

como premissa o desenvolvimento de competências que permitam 
aos Professores configurar e desenvolver projectos que adequem o 
discurso oficial às especificidades locais e ao mundo em que 
vivemos ou, dito de outro modo, que tornem significativo para quem 
aprende os conhecimentos seleccionados pela escola e os 
processos dessa aprendizagem criem condições para o exercício 
activo da cidadania (2003, p. 45). 

Entendemos  que, para o desenvolvimento de tais competências, é necessária 

uma formação que permita ao professor essa construção e aquisição de 

conhecimentos socioculturais, que lhe possibilite a compreensão das relações que a 

cultura, a língua, a economia têm no desenvolvimento escolar dos seus alunos. Uma 

formação capaz de promover uma prática pedagógica preocupada com o global sem 

esquecer o local, com as diferenças culturais construídas; uma formação direcionada 

para o compromisso de formar professores investigadores, pesquisadores, ativos, 

principalmente na construção e reconstrução diária dos currículos escolares. Essa 

formação poderá proporcionar conhecimentos que lhes possibilitem a capacidade de 

se assumirem como autores de uma prática educativa crítica.  

Nessa linha, faz-se necessário que o professor seja compreendido como 

agente da transformação social e não apenas como cumpridor do papel de instruir 

seus alunos, sem provocar, nem contribuir com a emancipação dos discentes. Ainda 

segundo Leite, 

é preciso que os professores não sejam meros ensinantes mas que 
sejam, principalmente, educadores. Dito por outras palavras, não 
basta que os professores dominem conhecimentos da disciplina ou 
disciplinas a que se encontram ligados; é preciso que eles próprios, 
professores, tenham consciência das situações que ocorrem na 
comunidade e no mundo e que sejam militantes emprenhados na 
compreensão dessas situações e na criação de um mundo mais justo 
e plural (2003, p. 47). 

Dessa maneira, a formação de professores para a atuação numa perspectiva 

cultural crítica éaquela que, de acordo com Candau e Canen (2001), prepare o 

futuro professor para a compreensão de que a diversidade de culturas que compõe 

a sala de aula é um fator enriquecedor da prática pedagógica e não um mal a ser 

erradicado. Contudo tal diversidade de culturas e valores exige do professor, como 

já mencionado, uma prática educativa comprometida que contribua com a 

emancipação e com a transformação do indivíduo que se propõe formar. 
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Questionamos, então, que formação está sendo oferecida para esse professor. Será 

que o currículo do curso de formação inicial do docente e até mesmo as Diretrizes 

Curriculares Nacionais que orientam a construção do currículo do curso de 

graduação contemplam essa discussão da diferença cultural? E como é tratada a 

diferença cultural nas Diretrizes Curriculares e nos Currículos do Curso de 

Pedagogia? 

A presente pesquisa surge dessas inquietações que, ao mesmo tempo são 

pessoais e profissionais. Desejamos saber como o pedagogo, enquanto professor 

dos anos iniciais da Educação Básica, é formado na graduação, ou seja, se dispõe 

de subsídios teóricos e práticos para trabalhar com as diferentes culturas que a 

prática educativa lhe impõe no exercício de sua profissão. Buscamos entender se o 

currículo deste curso está ou não contemplando esse tipo de debate, imprescindível 

à formação, devido à demanda que é inerente ao exercício da profissão. 

Devido a isso, o objetivo geral desta pesquisa é compreender como é tratada 

a Diferença Cultural nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia e 

nos Currículos dos Cursos de Pedagogia do Centro de Educação e do Centro 

Acadêmico do Agreste da UFPE. E como objetivos específicos, estabelecemos o 

seguinte: compreender o lugar, a dimensão e a função da diferença cultural nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais; o lugar, a dimensão e a função da Diferença 

Cultural nos Currículos do Curso de Pedagogia; e identificar qual a perspectiva que 

as Diretrizes Curriculares Nacionais e os Currículos analisados são orientados. 

Este trabalho se estrutura em três capítulos, além da introdução e das 

considerações finais. Na introdução, registramos o problema, a justificativa da 

pesquisa, os objetivos dela e o percurso metodológico adotado. Também nessa 

parte, contextualizamos nossa pesquisa em relação a dois eventos científicos e ao 

Programa para o qual ela se oferece, apresentando um levantamento de estudos e 

produções científicas que tratam da temática por nós trabalhada. 

A primeira categoria é a diferença cultural, discutida no primeiro capítulo, em 

que apresentamos a conceituação de cultura, a perspectiva histórica dos Estudos 

Culturais e as vertentes e tendências das nomenclaturas mais utilizadas nessa área, 

relacionando-a com a educação. Também discutimos sobre as aproximações e 

distanciamentos do paradigma da diversidade e da diferença cultural.  

O segundo capítulo é constituído pelo aporte teórico. Buscamos, a partir do 

problema, compreender a categoria teórica ―Currículo‖, trazendo à discussão as 
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conceituações e análises de alguns autores: Lopes (2005), Pacheco (2005), Silva 

(2009). Apresentamos, ainda, a conceituação, a evolução histórica e as perspectivas 

principais do Currículo, a Tradicional, a Crítica e a Pós-crítica. Além disso, fizemos 

algumas pontuações sobre políticas curriculares.  

No terceiro e último capítulo, apresentamos os resultados da pesquisa, 

contextualizando o curso de pedagogia e o processo de construção das Diretrizes 

Curriculares Nacionais, chegando aos dois cursos que são os nossos campos de 

investigação: o curso de pedagogia da UFPE, Campus Recife, e do Campus 

Agreste. Neste capítulo, inserimos ainda a análise dos resultados a partir do 

referencial teórico adotado, produzindo inferências baseadas na técnica de Análise 

de Conteúdo proposta por Bardin (2005). 

Por fim, apresentamos as considerações finais acerca do tratamento 

dispensado à diferença cultural no curso de pedagogia, assim como prováveis 

conjecturas e desdobramentos, oriundos dos resultados desta pesquisa. 

 

 

Percurso Metodológico Trilhado 

 

Na construção do nosso percurso metodológico, encontramos caminhos e 

descaminhos de questionamentos e indagações, inclusive no que se refere à própria 

solidez do objeto dessa pesquisa, visto que esse objeto foi sendo lapidado e 

delimitado ao longo do caminho. Isso foi possível devido ao olhar criterioso e 

constante, que se deslocava do objeto para o marco teórico e, ao mesmo tempo, do 

marco teórico para o objeto. Esse movimento permitiu, não de maneira fácil, que 

vislumbrássemos as possibilidades para melhor apropriar-nos do nosso objeto, o 

que resultou na definição dos objetivos e do percurso trilhado. 

Como referência para este estudo, entendemos pesquisa como um processo 

sistematizado que visa gerar novos conhecimentos, podendo ser considerada como 

um conjunto de atividades planejadas e orientadas, através de uma metodologia 

definida.  

Ainda sobre o conceito de pesquisa utilizada para fins de deste trabalho, 

concordamos com Lakatos e Marconi, para quem 

 



23 
 

 

A pesquisa pode ser considerada um procedimento formal com 
método de pensamento reflexivo que requer um tratamento científico 
e se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para se 
descobrir verdades parciais (1987, p.15). 

Considerar a pesquisa como formal não significa entendê-la como um 

processo definido de forma estática, mas, ao contrário, como um processo dinâmico, 

porque a realidade se apresenta dessa forma. Sendo um processo dinâmico, 

também compreendemos que uma pesquisa envolve mais de uma área de 

conhecimento.    

Portanto, nosso percurso metodológico baseou-se nessa concepção de 

pesquisa, a partir da qual selecionamos os procedimentos e instrumentos que 

consideramos adequados para o conhecimento da realidade pretendida, o alcance 

dos objetivos traçados e, consequentemente, a concretização deste trabalho.  

Esse percurso foi constituído, também, pelas concepções teóricas da 

Abordagem Qualitativa, escolhida devido à especificidade do objeto: um objeto 

social que envolve tanto objetividades quanto subjetividades presentes nas relações 

estabelecidas socialmente, não podendo simplesmente ser quantificado, ou seja, é 

necessária a compreensão das subjetividades e dos significados que as constituem. 

Isso justifica, então, a escolha dessa abordagem neste trabalho, na medida em que 

―seu propósito fundamental é a compreensão, explanação e especificação do 

fenômeno‖ (SANTOS; GAMBOA, 1997, p. 43) , ou seja, do lugar, do papel e do 

sentido da diferença cultural nas DCN e nos currículos do curso de pedagogia. 

Para Minayo (2000), esse tipo de abordagem é adequada quando o objeto de 

estudo implica um olhar histórico, processo dinâmico e mutável que a sociedade 

vivencia, e pelo fato de o conhecimento das Ciências Sociais ser relativo, não 

ultrapassando dados da realidade do desenvolvimento social. Essa autora aponta 

ainda que o objeto é essencialmente qualitativo quando implica considerar sujeito de 

estudo como gente, em uma determinada condição social, pertencente a um grupo 

social, que tem seus valores e sentidos. 

No caminho percorrido com vistas à realização de nossa investigação, 

escolhemos, conforme já indicamos, como campo de pesquisa o curso de 

Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco, ministrado em dois Campi, o 

do Centro de Educação, em Recife, e o do Centro Acadêmico do Agreste, em 

Caruaru. Esta é uma instituição de referência, tendo sido avaliada como a melhor no 
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Nordeste2. Além disso, foi meu campo de formação inicial, onde surgiram as 

primeiras inquietações direcionadas a este objeto de estudo. 

 A escolha pelo Campus Recife, através do curso ofertado no Centro de 

Educação, deu-se pelo fato de tratar-se de um curso que já é oferecido por esta 

instituição desde a década de 1970, sendo considerado como um dos cursos de 

Pedagogia mais antigos no Estado de Pernambuco. Devido à publicação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais, esse curso passou por reformas na estrutura 

curricular. Além disso, este foi meu campo de formação inicial, concluído em 2005, 

antes da publicação das Diretrizes Curriculares e , consequentemente, antes da 

reforma curricular sofrida. Enquanto aluna do curso, senti falta de enfoques e 

debates sobre as questões culturais. No decorrer de minha formação, poucos foram 

os contatos e oportunidades de trabalhar esta temática 3.  

Em contrapartida, o outro campo de pesquisa selecionado, apesar de 

pertencer à mesma Instituição, é oferecido um Campus novo, onde o curso de 

Pedagogia foi um dos primeiros oferecidos (a partir do ano de 2006) e o 

reconhecimento dele pelo Ministério da Educação, ocorreu há pouco tempo, mais 

precisamente no final do ano de 2010. Esse reconhecimento se deu com nota 

máxima e o projeto curricular foi arquitetado em conformidade e paralelamente às 

discussões e embates trazidos pela construção e publicação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais. Ressalta-se ainda que, apesar de ser a mesma instituição, a 

estrutura política e organizacional se configura de forma diferenciada do Campus 

Recife, além do currículo se configurar de forma diferente. É um curso constituído e 

implementado após a publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais.   

Em resumo, a escolha, dos campos de pesquisa, deu-se pelos motivos: o do 

Campus Recife está em um Centro que oferece esse curso há bastante tempo, ou 

seja, trata-se de um curso sólido, cujo projeto curricular foi construído muito antes da 

publicação das Diretrizes e, por isso, após a publicação dessas Diretrizes, sofreu 

uma reformulação no projeto; o do Centro Acadêmico do Agreste é um curso 

recentemente criado, cujo projeto curricular foi construído concomitantemente à 

publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais. 

                                                 
2
 Em 2009 foi considerada a melhor Instituição Pública de Ensino Superior do Nordeste, avaliada pelo 

Índice Geral de Cursos (IGC) do Ministério da Educação. 
3
 O despertar para o objeto desta pesquisa ocorreu após o curso da disciplina Currículos e 

Programas, ministrada pela Profª Drª Rosângela Carvalho. Essa disciplina, eletiva no currículo do 
curso e obrigatória apenas para os alunos que queriam habilitar-se em Supervisão Escolar ou 

Orientação Educacional.  

http://www.vooz.com.br/blogs/ufpe-e-a-melhor-do-nordeste-14775.html
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Delimitamos como sujeitos da pesquisa, a título apenas de aproximação com 

o campo, objetivando o acesso às fontes, as quais visualizaremos a seguir, os dois 

coordenadores dos cursos de Pedagogia dos campos selecionados. O critério de 

escolha desses sujeitos se deu pela ligação direta que eles têm com o curso e, 

consequentemente, como já dito, por serem eles os sujeitos que iriam apontar e 

possibilitar o acesso às fontes de nossa pesquisa, os documentos que tratam da 

organização curricular do curso. Justifica, ainda, essa escolha o fato de, sendo 

coordenadores, terem uma visão integral do curso.  

Como instrumento de coleta, uti lizamo-nos da entrevista em seu formato 

semiestrutural. Nosso objetivo foi levantar, ter acesso e conhecer os documentos 

que se referem ao curso: atas, pareceres, relatórios e o próprio projeto curricular do 

curso. Ou seja, o objetivo maior da utilização desse instrumento foi, além de 

conhecer melhor o curso ofertado pelos dois Campi, conhecer também todo o 

material relativo ao projeto curricular vigente. 

Esta pesquisa, que é documental, caracteriza-se, de acordo com Marconi e 

Lakatos (1990), pelas fontes de coleta de dados que são restritas aos documentos, 

podendo eles ser escritos ou não. Assim, para esta pesquisa os documentos são 

relevantes, porque ―constituem uma fonte estável e rica (...), constituem também 

uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas evidências que fundamentam 

afirmações e declarações do pesquisador‖ (LÜDKE, 1986, p. 39).  

O valor da utilização de documentos decorre da riqueza de informações que 

eles encerram. Assim, são usados em várias áreas das Ciências Humanas e Sociais 

por possibilitarem a ampliação do entendimento dos objetos, cuja compreensão 

necessita de contextualização histórica e sociocultural, como é o objeto de 

investigação desta pesquisa. 

A seleção dos documentos desta pesquisa possibilitou a construção do 

corpus documental. Este foi constituído da legislação nacional vigente sobre o curso 

e também das informações e documentos descobertos a partir da realização das 

entrevistas com os coordenadores. Classificamo-los de duas maneiras: nacionais e 

institucionais. Os nacionais são aqueles que fundamentam e regulam nacionalmente 

o curso de Pedagogia, como o Parecer e a Resolução do Conselho Nacional de 

Educação. E os institucionais são os oriundos de cada campo de pesquisa, e 

indicados pelos sujeitos da pesquisa, como os Projetos Pedagógicos Curriculares e 

os Programas de Disciplinas. Isso está registrado no quadro que segue: 
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QUADRO I 

CORPUS DOCUMENTAL 

NACIONAIS 

INSTITUCIONAIS 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
CENTRO ACADÊMICO 

DO AGRESTE 

Parecer CNE/CP nº de 

dezembro de 2005. 

Projeto Pedagógico 

Curricular 

Projeto Pedagógico 

Curricular 

Resolução CNE/CP nº 01 
de maio de 2006. 

Programas das Disciplinas 
Programas das 

Disciplinas 
 

No percurso que resultou na seleção dos documentos, utilizamo-nos dos 

critérios propostos por em Bardin (2005): o critério da exaustividade, a partir do qual 

se empreendeu a leitura de inúmeros documentos4 relativos à temática, buscando-

se esgotar a totalidade da comunicação; o da representatividade, no qual se 

procedeu à seleção do que era mais significativo e representativo referente à essa 

temática; o critério da homogeneidade, que requereu o cuidado para que os dados 

se referissem ao mesmo tema, assim como fossem obtidos por técnicas iguais e 

colhidos por indivíduos semelhantes; o da pertinência, que foi utilizado na adaptação 

dos documentos ao conteúdo e ao objetivo da pesquisa para que se tornassem 

condizentes e pertinentes ao nosso estudo; e , por último, o critério da exclusividade, 

segundo o qual se manteve o foco, para que um elemento não fosse classificado em 

mais de uma categoria. 

Após a categorização do marco teórico que, pela natureza da pesquisa, está 

em permanente construção, realizamos o procedimento de coleta dos dados. Para 

isso, empreendemos, além das entrevistas semiestruturadas, a pesquisa 

documental. Importante salientar que tais entrevistas foram realizadas com os 

coordenadores do curso, objetivando uma maior aproximação com o campo. A 

entrevista teve como função não apenas a indicação dos documentos a serem 

analisados, como o caminho para se ter acesso a eles. Esse tipo de entrevista foi 

escolhido, por ser necessária uma certa flexibilidade na sua aplicação, para que os 

objetivos fossem atingidos, sem deixar, porém, de partir-se de um esquema básico 

que orientasse a realização dela. Segundo Lüdke, 

                                                 
4
 Estavam entre os documentos inicialmente analisados: Parecer CNE/CP nº 03/2006; Parecer 

CNE/CP nº 03/2007; Parecer CNE/CP nº 09/2009; Manual Acadêmico do Curso de Pedagogia do CE; 

Instrumento de Avaliação dos Cursos Superiores de Pedagogia.  
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o tipo de entrevista mais adequado para o trabalho de pesquisa que 
se faz atualmente em educação aproxima-se mais dos esquemas 
mais livres, menos estruturados. As informações que se quer obter, 
e os informantes que se quer contratar, em geral professores, 
diretores, orientadores, alunos e pais, são mais convenientemente 
abordáveis através de um instrumento mais flexível (1986, p. 34). 

A pesquisa documental foi realizada, num primeiro momento, através da 

organização dos documentos, e o critério estabelecido para a organização e 

classificação deles foi a própria fonte documental. As leituras e fichamentos foram 

utilizados para categorização e classificação das informações, procedimento central 

nessa fase. Para cada documento foi criada uma grelha/tabela contendo as 

categorias de análise, as transcrições e as inferências. 

A organização desse material implicou uma leitura segundo critérios da 

Análise Temática que advém da Análise de Conteúdo, comportando técnicas, como 

fichamento e a categorização dos dados dos documentos. Desse procedimento 

surgiram quadros que foram uti lizados na fase da análise e interpretação inferencial 

dos dados, abaixo, segue exemplo da formatação do quadro. 

QUADRO II 

MODELO DE CATEGORIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

DOCUMENTO MENSAGEM 

 

LUGAR 
 

 

FUNÇÃO  

PROJETO 

PEDAGÓGICO 
CURRICULAR 
DO CENTRO 

ACADEMICO 
DO AGRESTE 

Demonstrar consciência da diversidade,  

respeitando as diferenças de natureza 
ambiental-ecológica, étnico-racial, de 
gêneros, geracionais, classes sociais, 

religiões, necessidades especiais, 
escolhas sexuais, entre outras (PPC 
CAA, p. 16) 

Identificar problemas socioculturais e 
educacionais com postura investigativa,  
integrativa e propositiva em face de 

realidades complexas, com vistas a 
contribuir para superação de exclusões 
sociais, éntico-racias, econômicas,  

culturais, religiosas, políticas e outras  
(PPC CAA, p. 17). 

APTIDÃO DO 
PEDAGOGO 

SOCIOPOLÍTICA 

Perspectiva Pós -Crítica da Teoria do 

Currículo:  
Multiculturalismo;  
Interculturalismo (PROGRAMA C.P, 

p.1).  

DISCIPLINA 
OBRIGATÓRIA 

(CURRÍCULOS 
E 

PROGRAMAS) 

EPISTEMOLÓGICA 
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Tendo como referência o marco teórico, o procedimento de análise consistiu 

na sistematização e na interpretação dos dados coletados e buscou a compreensão 

da realidade pesquisada a partir dos objetivos desenhados inicialmente na pesquisa. 

No procedimento de análise, uti lizamos, para tratamento dos dados coletados, a 

Análise de Conteúdo através da Análise Temática, objetivando uma análise precisa 

das informações obtidas, pois, para Bardin, 

a análise de conteúdo aparece como um conjunto de técnicas de 
análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e 
objectivos de descrição do conteúdo das mensagens (2005, p. 33). 

Foi a partir dessa análise que realizamos o trabalho com os documentos e as 

análises das respostas das entrevistas, sempre obedecendo às etapas da técnica. 

Na primeira etapa, fizemos uma pré-análise, que se configurou basicamente na 

organização do material e numa leitura de forma geral, que também se pode chamar 

de leitura flutuante. Nessa fase, procuramos buscar e definir o corpo de investigação 

da pesquisa e as questões principais que a norteavam. 

Após essa etapa, iniciamos a descrição analítica, que se deu a partir de um 

estudo mais aprofundado do material, da codificação, classificação e categorização 

dos dados. Na separação e categorização dos dados, utilizamo-nos de quadros e 

tabelas que serviram para nos auxiliar na compreensão deles. 

Finalizando a categorização das respostas das entrevistas e dos documentos, 

a última compreendeu, especificamente, a interpretação dos dados, que aconteceu 

de maneira inferencial. Essa interpretação consistiu na reflexão e na intuição da 

interpretação dos dados a partir dos materiais empíricos coletados. Para tanto, nos 

utilizamos do referencial teórico que fundamentou esta pesquisa. 

Através da metodologia descrita, assim como da interpretação de dados 

realizada, pensamos ter compreendido os aspectos e as questões sobre a cultura e 

especificamente sobre a diferença cultural no currículo do curso de Pedagogia; ter 

entendido e analisado que sentido a instituição, campo desta pesquisa, tem dado a 

essa temática, que ultimamente tem sido evidenciada no contexto educacional. 
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Um olhar sobre as produções científicas da ANPEd, do EPENN e do 

PPGE/UFPE: a diferença cultural no currículo da formação inicial do pedagogo 

 

Na busca pela compreensão das questões que envolvem o objeto desta 

pesquisa, o Currículo e a Diferença Cultural, tratamos de conhecer e entender como 

estão se dando as pesquisas nesta área. Analisamos a produção dessas pesquisas 

em dois eventos científicos da área educacional e também a produção das 

pesquisas desenvolvidas pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE, 

especialmente, os trabalhos que discutem a questão cultural na educação e o 

Currículo e Formação Docente. A escolha desses eventos e desse Programa, se fez 

devido à necessidade de visualizar nossa pesquisa em nível global e local. Em nível 

nacional, através das produções da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Educação (ANPEd); em nível regional, através das produções do 

Encontro de Pesquisa Educacional do Norte Nordeste (EPENN); e, por último, em 

nível estadual, através das produções do Núcleo de Formação e Prática Pedagógica 

do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de 

Pernambuco (PPGE/UFPE). Ressaltamos que apenas as produções em formato de 

comunicação oral foram objeto de nossa análise e que, do Programa, consideramos 

os trabalhos em nível de Mestrado e Doutorado do Núcleo de Formação de 

Professores e Prática Pedagógica. 

Seguindo a lógica espacial, do global para o local, iniciaremos com a 

apresentação das análises da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 

em Educação (ANPEd), que realiza reuniões anualmente e que, no ano de 2010, 

organizou e promoveu sua 33ª edição. 

Essa associação tem como finalidade buscar o desenvolvimento e a 

consolidação do ensino de pós-graduação e da pesquisa na área da Educação no 

Brasil. Ao longo dos anos, tem se projetado, no país e fora dele, como um 

importante fórum de debates das questões científicas e políticas da área. Tornou-se 

referência no que diz respeito ao acompanhamento da produção científica brasileira 

no campo educacional. As atividades da ANPEd estruturam-se em dois campos: no 

Fórum de Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação em Educação e nos 

Grupos de Trabalho Temáticos, que congregam pesquisadores de áreas de 

conhecimento especializado da educação. Salientamos que todos os encontros 
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foram realizados em Caxambu, Minas Gerais, sempre no mês de outubro de cada 

ano. 

 Dentro desse contexto, selecionamos quatro Grupos de Trabalho (GTs): o de 

Currículo, o de Formação de Professores, o de Educação e Relações Étnico-Raciais 

e o de Gênero, Sexualidade e Educação. Esses grupos foram escolhidos devido à 

proximidade que têm com nosso problema e à possibilidade de esta pesquisa ser 

concebida dentro da discussão deles. 

 Iniciamos as análises na 28ª reunião, realizada no ano de 2005, ano em que o 

Parecer e a Resolução que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Pedagogia foram publicados após grandes debates e discussões. E finalizamo-las 

na 32ª reunião, que aconteceu no ano de 2009. Estabelecemos esse período devido 

ao fator tempo e ao acesso das informações dessas reuniões, que se encontram 

disponíveis até o último ano citado (2009). 

Na 28ª edição, cujo tema foi QUARENTA ANOS DA PÓS-GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO: PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS, PODERES E PRÁTICAS , que 

aconteceu no mês de outubro de 2005, no GT de Formação de Professores foram 

apresentados 45 (quarenta e cinco) trabalhos, mas apenas 3 (três) abordavam e 

traziam a discussão sobre a questão cultural: o primeiro contempla o tema 

Interculturalidade e Formação Docente através de uma experiência em um 

assentamento rural; o segundo aborda a questão homossexual e a formação de 

professores de maneira geral; e o terceiro trata da formação continuada de 

professores, trazendo a diversidade de culturas como questão.  

No GT de Currículo, dos 18 (dezoito) trabalhos apresentados através de 

comunicação oral, quatro abordam a discussão sobre a questão cultural relacionada 

ao currículo e à formação docente: o primeiro trabalho refere-se ao multiculturalismo 

na formação docente; o segundo levanta as tensões entre a recontextualização e o 

hibridismo nas políticas curriculares; o terceiro discorre sobre a interculturalidade, 

através da educação indígena no currículo; e o quarto trata da diferença em si no 

currículo de maneira geral. 

No terceiro GT analisado, intitulado de Afro-Brasileiros e Educação5, foram 

apresentados 24 (vinte e quatro) trabalhos, dentre os quais somente 2 (dois) 

                                                 
5
 Criado no ano de 2002, inicialmente este GT tinha como t ítulo Relações Étnico-Raciais e Educação, 

mas no ano seguinte passou a ser chamado de Afro-Brasileiros e Educação. No ano de 2009, em sua 

32ª edição, este Grupo passou a ser intitulado de Educação e Relações Étnico-Raciais. 
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referiam-se a currículo e formação de professores: o primeiro relaciona os estudos 

culturais, a escola e o currículo a partir da raça negra; e o segundo trata do 

multiculturalismo dentro da formação de professores no Brasil.  

No GT Gênero, Sexualidade e Educação foram apresentados 13 (treze) 

trabalhos, porém nenhum deles relacionou esta temática com o currículo ou com a 

formação docente.  

  Em 2006, na 29ª reunião, cujo tema foi EDUCAÇÃO, CULTURA E 

CONHECIMENTO NA CONTEMPORANEIDADE: Desafios e Compromissos, 

localizamos no GT de Formação de Professores, 29 (vinte e nove) trabalhos 

apresentados dentre os quais não identificamos nenhum que tratasse da questão 

cultural na formação. Enquanto que no GT de Currículo, dos 12 (doze) trabalhos, 

apenas 1 (um) aborda o currículo sob a perspectiva da diferença cultural. No GT 

Afro-Brasileiros e Educação foram apresentados 11 (onze) trabalhos, e 2 (dois) faz 

referências à temática pesquisada: no primeiro foram tratadas as relações étnico-

raciais como um desafio para a formação docente; e no outro foi contemplado o 

trabalho dos professores de arte frente à Lei 10.639/20036. No GT Gênero, 

Sexualidade e Educação, nenhum dos 12 (doze) trabalhos apresentados tinha 

relação com o currículo ou formação de professores. 

 No ano de 2007, na realização da 30ª reunião, cujo tema foi ANPED: 30 Anos 

de Pesquisa Compromisso Social, encontramos, no GT de Formação, 31 (trinta e 

um) trabalhos apresentados, dentre os quais somente 1 (um) relaciona o 

multiculturalismo com a formação continuada de professores de escola pública. No 

GT de Currículo, dos 15 (quinze) trabalhos analisados, encontramos apenas 1 (um) 

trabalho que se relaciona com nossa temática. Ele diz respeito às disputas 

identitárias ocorridas na construção de um currículo de formação de professores. No 

GT Afro-Brasileiros e Educação, dos 6 (seis) trabalhos discutidos, apenas 1 (um) 

discutiu a formação de professoras no estado do Pará sob a égide das relações 

étnico-raciais. Enquanto que, no GT de Gênero e Sexualidade, dos 16 (dezesseis) 

trabalhos, 2 (dois) foram apresentados sob a perspectiva da temática pesquisada: o 

primeiro trata da sexualidade dentro do curso normal, cuja maioria dos alunos é de 

mulheres; e o segundo, sobre como a sexualidade marca as relações pessoais e 

como ela interfere no currículo de formação de professores.   

                                                 
6 Altera a LDB/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para incluir no 

currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira". 
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 Na 31ª reunião, ocorrida em 2008, cujo tema foi CONSTITUIÇÃO 

BRASILEIRA, DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO, no GT de Formação foram 

apresentados 18 (dezoito) trabalhos e, destes, 3 (três) trouxeram discussões sobre a 

questão cultural: o primeiro abordou multiculturalmente a formação continuada de 

professores e gestores escolares; o segundo tratou das tensões e possibilidades da 

formação multicultural do docente/gestor; e o terceiro trabalho tratou da alteridade da 

formação na escola. No GT de Currículo, houve 17 (dezessete) trabalhos, mas só 1 

(um) abordou a discussão cultural, tratando o currículo do curso de educação física 

frente à diversidade cultural. No GT Afro-Brasileiros e Educação, foram 

apresentados 11 (onze) trabalhos, porém nenhum tratou da formação ou currículo 

docente. Já no GT de Gênero e Sexualidade também foram 11 (onze) e apenas 1 

(um) se referia à formação do professor relacionando-a com intervenções da 

pedagogia queer7. 

No ano de 2009, foi realizada a 32ª edição cujo tema foi SOCIEDADE, 

CULTURA E EDUCAÇÃO: Novas Regulações? No GT de Formação foram 

apresentados 21 (vinte e um) trabalhos, mas apenas 1 (um) traz a discussão da 

educação intercultural a partir da prática pedagógica do professor indígena. No 

Grupo de Currículo, dos 17 (dezessete) trabalhos, 3 (três) teceram discussões sobre 

a temática pesquisada: o primeiro discute currículo, identidade e multiculturalismo; o 

segundo, a construção de identidades negras dentro do currículo; e o terceiro trata 

dentro da perspectiva pós-colonial do currículo, o local da cultura. O outro GT, 

Educação e Relações Étnico-Raciais se inseriu no evento através de 9 (nove) 

trabalhos, dentre os quais apenas 1 (um) tratou da temática. Nele se buscou analisar 

e identificar quais foram as aprendizagens de alunos do curso de Licenciatura em 

Química sob a perspectiva da Lei 10.639/03. No GT Gênero e Sexualidade foram 12 

(doze) trabalhos, porém nenhum tratou do currículo ou formação docente na 

perspectiva traçada do nosso trabalho. 

 No total dos cinco anos do evento, obtivemos o resultado que apresentamos 

no quadro que segue  

 

 

 

                                                 
7
 A Teoria ou Pedagogia Queer tem origem nos EUA e Inglaterra, como uma espécie de unificação 

dos estudos gays e lésbicos (SILVA, 2009).  
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QUADRO III 

COMUNICAÇÕES ORAIS DA ANPEd ENTRE OS ANOS DE 2005 E 2009 NOS 

GTs DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CURRÍCULO, EDUCAÇÃO E 

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E GÊNERO, SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO. 

GT TRABALHOS 
CULTURA 

Currículo/Formação 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES  144 8 (5,5%) 

CURRÍCULO 79 10 (12,7%) 

EDUCAÇÃO E RELAÇÕES ÉTNICO-

RACIAIS 

61 6 (9,8%) 

GÊNERO, SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO 64 3 (4,7%) 

TOTAL 348 28 (8%)  

Fonte: www.anped.org.br 

 

De maneira geral percebemos que a questão cultural tem sido tratada de uma 

forma ou de outra nas reuniões da ANPEd. É notável que essa discussão está mais 

presente no Grupo de Trabalho do Currículo do que nos outros pesquisados. No GT 

de Currículo, 14% (quatorze por cento) dos trabalhos relacionaram as questões 

culturais ao currículo de formação docente. Enquanto que, no GT de Formação de 

Professores, essa relação da cultura com a formação é um pouco menor: de 5,5% 

(cinco vírgula cinco por cento). No GT de Educação e Relações Étnico-Raciais, há 

muitas discussões que contemplam as questões sobre cultura e, especificamente, as 

questões de raça, porém poucas delas se detêm ao currículo e à formação docente. 

Nele, dos 61 (sessenta e um) trabalhos apresentados, apenas 6 (seis) tratam disso, 

o que representou 9,8% (nove vírgula oito por cento) dos trabalhos apresentados. 

Percebe-se um percentual ainda menor no GT de Gênero e Sexualidade, pois, dos 

64 (sessenta e quatro) trabalhos, apenas 3 (três) fazem referência ao currículo e à 

formação de professores, o que representa somente 4,7% (quatro vírgula sete por 

cento) dos trabalhos apresentados. 

Dos 348 (trezentos e quarenta e oito) trabalhos apresentados entre o ano de 

2005 e o de 2009, nos quatro GTs selecionados, 28 (vinte e oito) abordavam 

questões sobre cultura relacionadas ao currículo ou à formação docente, o que 

representa 8% (oito por cento) do total dos trabalhos. Não encontramos nenhum 

trabalho que fizesse referências ao currículo do curso de Pedagogia e à questão 

cultural especificamente, que é objeto desta pesquisa. Há alguns trabalhos no GT de 

http://www.anped.org.br/
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Formação que tratam do curso de Pedagogia, porém não fazem relação com a 

temática das questões culturais ou assuntos correlatos.  

Um fato, porém, que nos chamou atenção: na 29ª reunião, cujo tema estava 

relacionado à cultura, não identificamos nenhum trabalho, dentro do GT de 

Formação de Professores, que trouxesse a questão cultural, um tema que, 

aparentemente, não foi discutido neste Grupo nessa reunião. 

Outro evento científico que utilizamos para situar nossa pesquisa foi o 

Encontro de Pesquisa Educacional do Norte Nordeste (EPENN). Selecionamos os 

encontros realizados, com o mesmo critério do anterior, a partir de 2005, devido à 

publicação dos documentos oficiais das Diretrizes Curriculares. Nesse período foram 

realizados três encontros, tendo em vista que esse evento ocorre a cada dois anos. 

Então foram selecionados os ocorridos nos anos de 2005, 2007 e 2009. 

No ano de 2005 o evento aconteceu em Belém, capital do estado do Pará, 

entre os dias 14 e 17 de junho. O tema deste décimo sétimo encontro foi 

―EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL‖. Como feito nos trabalhos 

da ANPEd, também analisamos quatro grupos de trabalho: o de número oito, 

Formação de Professores; o de número doze, Currículo; o de número vinte e um, 

Afro-Brasileiros e Educação; e o de número 23, Gênero, Sexualidade e Educação. 

No primeiro GT analisado, Formação de Professores, foram apresentados 

130 (cento e trinta) trabalhos, mas nenhum deles tratou do currículo ou formação 

docente relacionando-os com a cultura. No GT de Currículo houve a apresentação 

de 36 (trinta e seis) trabalhos e apenas 1 (um) abordou a temática. Ele analisou, a 

partir da formação de professores indígenas da etnia mura, suas respectivas 

concepções de currículo. 

No GT Afro-Brasileiros e Educação, dos 19 (dezenove) trabalhos 

apresentados, 2 (dois) se aproximaram das questões pesquisadas: um tratou da 

formação docente cristianizada frente aos saberes do legado ancestral africano no 

recôncavo baiano e o outro estudou sobre os processos de formação de professores 

negros, formados no estado do Pará, durante as décadas de 1970 e 1980. No outro 

GT, de Gênero e Sexualidade, foram apresentados 12 (doze) trabalhos, dentre os 

quais 2 (dois) trataram de formação de professores: um apresentou a experiência de 

formação do professorado e do alunado de uma escola municipal de João Pessoa 

na Paraíba, desenvolvida com ênfase na articulação entre relações de gênero, jogos 

eletrônicos (games) e violência na escola; e o outro tratou da questão de gênero no 
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curso de Pedagogia, destacando o sexismo presente nele e na sociedade em 

relação aos seus egressos. 

O décimo oitavo EPENN aconteceu entre os dias 01 e 04 de julho do ano de 

2007, em Maceió, estado de Alagoas. O tema do encontro foi ―POLÍTICA DE 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA E FORMAÇÃO DO PESQUISADOR EM EDUCAÇÃO‖. 

 Ao analisar o GT de Formação, identificamos 206 (duzentos e seis) trabalhos, 

dos quais 3 (três) discutiram questões culturais relacionadas à formação docente: o 

primeiro relata uma experiência de pesquisa e formação com professores indígenas 

mura, da região de Autazes, na Amazônia; o segundo discute a formação de 

professores e o multiculturalismo a partir da poesia de Fernando Pessoa; e o terceiro 

discorre sobre os professores em formação e a educação das relações étnico-

raciais, discutindo sobre referenciais que orientam as políticas, as concepções 

epistemológicas e as práticas docentes em relação aos estudos multiculturais. 

No GT de Currículo, foram apresentados 44 (quarenta e quatro) trabalhos, 

dentre os quais 2 (dois) se aproximam da temática pesquisada: o primeiro discute o 

currículo da formação docente a partir da emergência do multiculturalismo, focando 

as implicações da Lei 10.639/03 no Programa AFROUNEB realizado na Bahia; e o 

segundo busca estabelecer conexões entre atos de currículo, perspectivas teóricas e 

investigativas dos estudos culturais e educação. 

O GT Afro-Brasileiros e Educação apresentou 22 (vinte e dois) trabalhos; 

dentre eles, 2 (dois) têm relação com tema pesquisado: um discutiu as relações 

étnico-raciais na educação e na formação de professores tendo como foco a 

implementação da Lei 10.639/2003; e o outro discutiu a formação de professores e 

as implicações dela nas relações étnico-raciais inseridas no espaço escolar. 

No GT de Gênero, Sexualidade e Educação Rural e Indígena8, foram 

apresentados 33 (trinta e três) trabalhos, dentre os quais 2 (dois) trataram de 

formação de professores: um discute a formação de professores índios num curso 

de magistério indígena; e o outro investiga a contribuição da proposta curricular da 

Faculdade de Educação da Bahia (FEBA) para a constituição da identidade 

feminina, no período de 1967 a 2000, a partir das egressas do curso de Pedagogia. 

                                                 
8
 Na realização do EPENN, em 2007, ao GT de Gênero, Sexualidade e Educação acrescentou-se a 

temática Educação Rural e Indígena.  
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O décimo nono EPENN aconteceu em João Pessoa, na Paraíba, entre os 

dias 05 e 08 de setembro de 2009, com o tema EDUCAÇÃO, DIREITOS HUMANOS 

E INCLUSÃO SOCIAL. 

O GT de Formação contou com a apresentação de 290 (duzentos e noventa) 

trabalhos, dos quais apenas 3 (três) se aproximaram da temática desta pesquisa: o 

primeiro relaciona a formação docente com a diversidade étnico-racial objetivando 

verificar como os professores percebem as relações raciais no seu cotidiano escolar; 

o segundo relaciona a alteridade e a docência nos programas de formação 

continuada; e o terceiro trata da formação continuada de professores em educação 

sexual. Porém, no GT de Currículo, dentre os 50 (cinquenta) trabalhos 

apresentados, não foi identificado nenhum que se aproximasse da nossa pesquisa.  

  Nos GTs Afro-Brasileiro e Educação e Gênero, Sexualidade e Educação 

também foram apresentados 50 (cinquenta) trabalhos, em cada um deles. No 

primeiro, encontramos apenas um trabalho que se aproximou do nosso: ele trata do 

racismo e da formação docente. Também no GT de Gênero e Sexualidade, 

encontramos apenas um trabalho que discutiu sobre homossexualidade e formação 

inicial de professores de ciências e biologia. 

No total de três eventos realizados, obtivemos o resultado que apresentamos 
no quadro que segue. 

 

QUADRO IV  

COMUNICAÇÕES ORAIS DO EPENN ENTRE OS ANOS DE 2005 E 2009 NOS 

GTs DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CURRÍCULO, AFRO-BRASILEIROS E 

EDUCAÇÃO E GÊNERO, SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO. 

GT TRABALHOS 
CULTURA 

Currículo/Formação 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES  626 6 (0,9%) 

CURRÍCULO 130 4(3%) 

AFRO-BRASILEIROS E EDUCAÇÃO 91 5 (5,5%) 

GÊNERO, SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO 95 5 (5,3%) 

TOTAL 942 20 (2%)  

Fonte: Anais do EPENN (2005, 2007, 2009). 

 
De forma geral, percebemos que a questão cultural tem sido discutida nas 

realizações do EPENN. É notável que essa discussão está mais presente no Grupo 

de Trabalho Afro-Brasileiros e Educação do que nos demais, porém o quantitativo 
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não difere muito de um GT para outro, só se os compararmos com o GT de 

Formação. No GT de Formação, apenas 0,9% (zero vírgula nove por cento) dos 

trabalhos tratou sobre questões culturais. No GT de Currículo, temos 3% (três por 

cento) dos trabalhos que se aproximam da temática de nossa pesquisa. 

Encontramos a maior parte dos trabalhos no GT Afro-Brasileiros e Educação e no de 

Gênero, Sexualidade e Educação, em que, média, 5% (cinco por cento) dos 

trabalhos, contando com os três eventos, se aproximavam de nossa temática. Assim 

como na ANPEd, nota-se um grande número de trabalhos que tem alguma categoria 

da cultura como objeto, porém poucos relacionam essas categorias à formação ou 

ao currículo docente.  

Dos 942 (novecentos e quarenta e dois) trabalhos analisados do ano de 2005 

ao de 2009, nos quatro GTs selecionados, apenas 20 (vinte) abordavam questões 

sobre cultura relacionado-a ao currículo ou à formação docente, o que representa 

2% (dois por cento) desses trabalhos. A exemplo dos trabalhos da ANPEd, também 

não encontramos nenhum trabalho que fizesse referências ao currículo do curso de 

Pedagogia e à questão cultural especificamente, que é objeto desta pesquisa. Há 

alguns trabalhos no GT de Formação que tratam do curso de Pedagogia, porém não 

fazem relação com a temática das questões culturais ou assuntos correlatos. 

Também nos GTs específicos, que trazem alguma categoria cultural como tema, são 

escassos os trabalhos que se relacionam com a formação ou o currículo docente. 

O terceiro espaço de pesquisa e análise em que buscamos a 

contextualização do objeto problematizado desta pesquisa está no próprio Programa 

de Pós-Graduação em Educação a que este trabalho vincula-se: o da Universidade 

Federal de Pernambuco. Neste Programa são oferecidos cursos de Mestrado e 

Doutorado  que têm como objetivo a formação de alto nível acadêmico para 

profissionais do setor educacional. Selecionamos apenas os trabalhos realizados no 

Núcleo de Formação de Professores e Prática Pedagógica, nos níveis de Doutorado 

e Mestrado, do ano de 2005 até o de 2009.  Este Núcleo investiga a formação de 

professores e a prática pedagógica em diferentes espaços educacionais e   

níveis  e   modalidades de  ensino,  na perspectiva  da  cultura, da profissionalização 

e  dos  saberes docentes, do currículo e das representações sociais. O critério 

utilizado para escolha do período foi o mesmo dos dois eventos anteriores: o ano de 

publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia (2005).  
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Salientando que esses dados fazem parte de um levantamento dos trabalhos 

oriundos do Programa, dos que foram defendidos em nível de doutoramento, que 

somente foi oferecido a partir do ano de 2006, encontramos 44 (quarenta e quatro) 

teses até o ano de 2009. Especialmente no Núcleo de Formação de Professores, 

onde concentramos nossa busca, encontramos 8 (oito) trabalhos de pesquisa, o que 

representa 18% (dezoito por cento) como produção do Núcleo, no universo do 

Programa. Dentre esses estudos, 4 (quatro) se voltaram para a discussão do 

currículo nas suas várias dimensões: um trata da prática curricular no Curso técnico 

profissional de Edificações do CEFET-PE; o segundo, também sobre a prática 

curricular, porém no curso de Educação Física da Universidade de Pernambuco; o 

terceiro trabalho trouxe a discussão do currículo a partir das políticas curriculares 

para a formação de professores; e o quarto discutiu a constituição dos saberes 

curriculares na Educação Básica. 

Dentre os outros 4 (quatro) trabalhos defendidos, em dois encontramos como 

temáticas a prática pedagógica nas aulas universitárias e as políticas de avaliação 

do curso de Pedagogia de Instituições de Ensino Superior. Dois desses trabalhos 

também, porém, nos chamam a atenção: um traz a representação social de alunos e 

professores sobre a disciplina matemática no próprio curso de formação de 

professores de matemática; e o outro trata da prática pedagógica e diversidade 

sexual na rede pública do Recife. Ou seja, no universo de 8 (oito) trabalhos 

defendidos no Núcleo, 1 (um) se aproximou da questão cultural a partir da dimensão 

da diversidade sexual, o que representa 12,5% (doze vírgula cinco por cento) das 

pesquisas do Núcleo. 

Na análise dos trabalhos em nível de Mestrado, especificamente do já citado 

Núcleo, localizamos 62 (sessenta e duas) dissertações produzidas de 2005 a 2009. 

Destas, apenas 4 (quatro) se aproximam da discussão sobre questões de formação 

ou atuação do professor a partir da perspectiva da cultura: uma delas aborda a 

questão de gênero na representação social das educadoras infantis; outra trata 

sobre a representação do negro nos livros didáticos de história da rede pública de 

ensino do Recife; uma terceira dissertação aborda a homofobia a partir da 

representação dos licenciados da Universidade Federal Rural de Pernambuco; e 

finalmente a quarta discute a construção de identidades e práticas de 

enfrentamentos do racismo no espaço escolar, a partir do olhar de professoras 

negras. Os resultados encontrados no Núcleo de Formação de Professores e Prática 
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Pedagógica, do ano de 2005 ao de 2009, estão representados no quadro que se 

segue. 

QUADRO V  

TRABALHOS DE PESQUISAS EM NÍVEL DE MESTRADO E DOUTORADO DO 

NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PRÁTICA PEDAGÓGICA DO 

PPGE/UFPE, ENTRE OS ANOS DE 2005 E 2009. 

NÍVEL TRABALHOS CULTURA 

MESTRADO 62 4 (6,4%) 

DOUTORADO 8 1 (12,5%) 

TOTAL 70 5 (7%) 

Fonte: www.bdtd.ufpe.br  

 
Observamos, no quadro acima, que no PPGE e especificamente no Núcleo 

de Formação de Professores e Prática Pedagógica, dos 62 (sessenta e dois 

trabalhos) defendidos entre os anos de 2005 e 2009, em nível de mestrado, apenas 

quatro trataram sobre a questão cultural, o que representa 6,4% (seis vírgula quatro 

por cento) dos trabalhos neste nível. Já no Doutorado, dos oito trabalhos defendidos, 

um tratava da questão de cultura. Este, apesar de ser um quantitativo menor, tem 

uma maior representatividade, 12,5% (doze vírgula cinco por cento). No total de 

trabalhos produzidos no Núcleo, dos setenta, 5 (cinco) abordaram o tema, o que 

representa 7% (sete por cento) dos trabalhos. Em relação à nossa pesquisa, não 

identificamos nenhum trabalho que se aproximasse do nosso objeto. 

Diante dessa realidade, percebemos que a discussão sobre questões 

culturais, tanto no âmbito regional, através do levantamento das pesquisas do 

EPENN e do PPGE/UFPE, quanto no âmbito nacional, visto através das reuniões da 

ANPEd, ainda é muito escassa e tímida, tendo em vista a relevância e necessidade 

de maior conhecimento sobre a temática, pois poucos são os trabalhos encontrados 

que a discutem.   

Chama-nos atenção o fato de que essa temática aparentemente é muito 

debatida e problematizada nacional e internacionalmente, inclusive porque é tema e 

título de tantos encontros científicos realizados, além de nos últimos anos terem sido 

criados grupos temáticos de estudos em grandes eventos da área educacional.  

Porém, após esse levantamento, entendemos que o conhecimento produzido 

sistematicamente, a partir de pesquisas científicas, sobre ela é muito reduzido. 

http://www.bdtd.ufpe.br/
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Poderíamos dizer que há muitas discussões, porém poucos estudos sobre isso, 

tendo em vista a relevância social destas questões. Diante desse panorama, nossa 

pesquisa não só demonstra a necessidade de conhecimento sobre essa área, como 

aponta a urgência de construir novas e reconstruir antigas concepções sobre as 

diferenças culturais, que se fazem presentes em qualquer parte do mundo e que se 

inserem e se apresentam inevitavelmente no contexto educacional.  

Dentre os anos e eventos analisados é perceptível que muitos dos trabalhos 

contemplam as questões sobre a cultura, ora tratando-a como diferença cultural, ora 

como multiculturalismo, interculturalidade, ou especificamente cada dimensão, como 

raça, etnia, sexualidade e gênero, relacionando-a com o currículo escolar ou com a 

própria educação nas escolas de Ensino Fundamental. Pensamos que essas 

discussões são de grande relevância e pertinência para corroboração da discussão 

no âmbito educacional. Porém as discussões sobre o Currículo de Formação 

Docente relacionados a essas questões também são de grande pertinência, de 

acordo com os PCNs – que trata da Pluralidade Cultural, 

A necessidade imperiosa da formação de professores no tema 
Pluralidade Cultural. Provocar essa demanda específica na formação 
docente é exercício de cidadania. É investimento importante e 
precisa ser um compromisso político pedagógico de qualquer 
planejamento educacional/escolar para formação e/ou 
desenvolvimento profissional dos professores (1997, p. 123).  

Entendemos que esse debate, teoricamente tem que acontecer antes de se 

chegar às salas de aula, ou seja, o professor teria que se formar dentro dessa 

perspectiva para que fosse possibilitada a discussão acerca da ausência ou da 

presença dessas questões na sala de aula ou no âmbito da escola.  

A propósito, quando Moreira (2001) realizou o estado da arte, através do 

levantamento das produções científicas do Brasil, no período de 1995 a 2000, 

relacionando multiculturalismo e currículo, principalmente no que se refere ao 

Currículo de Formação Docente, esse autor concluiu que 

são pouco numerosos (...) os estudos que procuram verificar se e 
como os currículos dos cursos de formação docente evidenciam uma 
orientação multicultural. Trata-se, penso, de lacuna a ser preenchida 
(2001, p.71) 

Baseando-nos no levantamento apresentado acima, pretendemos com este 

trabalho fomentar e contribuir com as discussões e estudos que se voltam para esta 

temática e principalmente colaborar significativamente com a formação de 



41 
 

 

pedagogos, por serem eles profissionais com grande atuação e contribuição na 

formação de indivíduos na Educação Básica do nosso país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO I 
 
 
ESTUDOS DA CULTURA 
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Este capítulo tem por objetivo a discussão sobre cultura, seu conceito, suas 

várias maneiras de manifestação, assim como as teorizações e embates que 

vivenciamos na realidade atual e que se fazem necessárias para compreensão do 

nosso estudo.  

A compreensão do conceito de cultura é importante porque, entre outros 

elementos, é facultado determinar e justificar o comportamento dos indivíduos nas 

relações e interações que estabelecem entre si, ou seja, a reflexão em torno da 

noção de cultura é essencial para se encontrar a resposta mais satisfatória à 

questão das diferenças entre os indivíduos, de que trata esta pesquisa. 

Inicialmente buscamos o conceito de cultura, partindo da origem da palavra 

até a compreensão do termo nos dias atuais, apresentando seu significado a partir 

dos olhares de alguns autores. Trazemos também a perspectiva histórica dos 

Estudos Culturais, discutindo suas origens, conceitos e características, isto porque 

este trabalho foi construído no seio desta abordagem. Logo após, trabalhamos as 

possibilidades da cultura, como o multiculturalismo e a i nterculturalidade na 

Educação, assim como suas características e formas de apresentação, que 

consideramos ser inerentes à compreensão deste trabalho de pesquisa.  

Após trazermos as perspectivas sobre cultura, apresentamos uma discussão 

sobre algumas questões que cercam o tema ―identidade‖ e também contemplamos a 

discussão dos paradigmas da diversidade e da diferença cultural. Esta última é o 

objeto deste trabalho. 

 

 

1.1 Conceitos e Contextos da Cultura 

 

Ao iniciarmos os estudos sobre cultura, compreendemos que, ao longo da 

história, o desenvolvimento da humanidade é marcado principalmente por conflitos 

entre modos diferentes de organização da vida social. As realidades dos 

agrupamentos humanos e as características que os assemelham e os diferenciam 

são complexas demais, no entanto, na maioria das vezes, a cultura as expressa. 
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Nesse caso, seria o estudo da cultura uma forma de compreender a 

humanidade em sua totalidade e ao mesmo tempo cada um dos povos, sociedades, 

entre outros, em suas particularidades. Cada realidade cultural tem sua lógica a qual 

buscamos conhecer para que façam sentido, em suas práticas, costumes e 

concepções. É necessário relacionar a variedade de procedimentos culturais com os 

contextos em que são produzidos. O estudo da cultura, nesse sentido, pode 

contribuir no combate ao preconceito e levar as diferentes culturas a se 

reconhecerem e se respeitarem entre si. 

 As preocupações com a cultura se voltam para a compreensão das 

sociedades modernas, assim como das sociedades mais antigas que, devido a 

contatos e influências externas, desapareceram. Nessa perspectiva histórica é que 

buscamos a origem e o significado da palavra cultura.  

A palavra cultura é de origem latina e seu significado inicial está ligado à 

atividade agrícola. Deriva do verbo latino colere, que significa cultivar. Os antigos 

pensadores ampliaram esse significado e a usaram para se referirem ao refinamento 

pessoal. E ainda hoje, também é utilizado para esse fim. 

Não há, portanto, uma definição única para cultura, inclusive em um 

Dicionário da Língua Portuguesa, encontramos quatro definições: ―ato ou efeito ou 

modo de cultivar‖; ―o complexo dos padrões de comportamento, das crenças, das 

instituições, das manifestações artísticas, intelectuais, etc, transmitidos 

coletivamente e típicos de uma sociedade‖; ―o conjunto dos conhecimentos 

adquiridos em determinado campo‖; ―criação de certo animais, esp.microscópicos: 

cultura de germes‖ (FERREIRA, 2000). 

Na literatura também encontramos vários autores que nos apresentam 

inúmeros significados. Dentre esses autores, Santos (2003) nos aponta que várias 

definições de cultura derivam de duas concepções básicas. A primeira estaria mais 

preocupada com todos os aspectos de uma realidade social, como tudo aquilo que 

caracteriza a existência de uma nação ou de grupos sociais, como modo de vestir, 

falar, comer, entre outros. A segunda concepção se refere ao conhecimento, às 

idéias e às crenças de um povo. 

Porém, as duas concepções apresentadas podem levar ao entendimento de 

cultura como algo acabado, mas, para esse autor, ocorre exatamente o contrário, ou 

seja, as culturas humanas são dinâmicas e sempre estão em processo. 

De acordo com Santos, 
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Cultura é uma dimensão do processo social, da vida, de uma 
sociedade. Não diz respeito apenas a um conjunto de práticas e 
concepções, como por exemplo se poderia dizer da arte. Não é 
apenas uma parte da vida social como por exemplo se poderia falar 
de religião. Não se pode dizer que cultura seja algo independente da 
vida social, algo que nada tenha a ver com a realidade onde existe. 
Entendida dessa forma, cultura diz respeito a todos os aspectos da 
vida social, e não se pode dizer que ela exista em alguns contextos 
e não em outros. Cultura é uma construção histórica, seja como 
concepção, seja como dimensão do processo social. Ou seja, a 
cultura não é algo natural, não é uma decorrência de leis físicas ou 
biológicas. Ao contrário, a cultura é um produto coletivo da vida 
humana (2003, p. 44). 

Nessa perspectiva, pode-se ampliar o conceito de cultura entendendo-a como 

o que engloba os modos de vida em vários segmentos da nossa sociedade, religião, 

política, raça, economia, etnia, entre outros. Assim, entende-se como uma 

consequência ou produto da ação humana na vida em sociedade.  

Ainda nessa direção, Santos (2003) aproxima-se da concepção de Raymond 

Williams e Edward Thompson (2006), no entanto estes últimos trazem um enfoque 

mais voltado para as práticas e relações sociais. Para eles, cultura é uma rede de 

práticas e relações que constituem a vida cotidiana dentro da qual o papel do 

indivíduo está em primeiro plano.  

Já Costa, Silveira e Sommer (2003) nos direcionam para uma perspectiva 

histórica do conceito que antes significava apenas sofisticação e aos poucos o 

popular também passou a ter como referência a mesma palavra. O termo ―cultura‖ 

deixou, gradativamente, de ser domínio exclusivo da erudição, passando a 

contemplar também o gosto das classes de baixo poder aquisitivo, começou a 

contemplar o popular, que pode indicar tanto a ―breguice‖, como gostos e condutas 

comuns de um determinado povo. Isso tudo pode ser chamado de cultura. 

Na busca pelos significados da palavra cultura, pensamos ter encontrado uma 

das conceitualizações mais densas em Hall, para quem 

A cultura é uma produção. Tem sua matéria-prima, seus recursos, 
seu ―trabalho produtivo‖. Depende de um conhecimento da tradição 
enquanto ―o mesmo em mutação‖ e de um conjunto efetivo de 
genealogias. Mas o que esse ―desvio através dos seus passados‖ faz 
é nos capacitar, através da cultura, a nos produzir a nós mesmos de 
novo, como novos tipos de sujeitos. (...) Paradoxalmente, nossas 
identidades culturais, em qualquer forma acabada, estão à nossa 
frente. Estamos sempre em um processo de formação cultural. A 
cultura não é uma questão de ontologia, de ser, mas de se tornar 
(2003, p. 44). 
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 Para fins de entendimento deste trabalho, nos aproximaremos da concepção 

de cultura defendida por Hall. Para ele nos encontramos sempre imersos num 

processo cultural, onde a cultura não é uma questão natural, uma questão de ser, 

mas de se estar e intervir na sociedade e no mundo. 

No entanto, independentemente dos vários significados da palavra cultura que 

encontramos e apresentamos anteriormente, entendemos ser necessário levar em 

consideração, antes de qualquer coisa, que se trata de uma concepção que valorize 

a luta contra a exploração de uma parte da sociedade por outra, a superação da 

opressão e da desigualdade. Percebemos que, mais do que uma simples descrição 

teórica de significados, cultura pode ter uma significação bem maior e mais relevante 

na história, práticas e relações de nossa sociedade. 

 

 

1.2 Os Estudos Culturais: uma abordagem 

 

 Dentre os estudos contemporâneos que abordam as questões culturais, 

situam-se os Estudos Culturais, que apresentam novas perspectivas para a análise 

da diferença cultural e das relações de poder e dominação que devem ser 

questionadas. Ele surge no final da Segunda Guerra Mundial como um novo 

paradigma dos movimentos intelectuais que passaram a considerar a cultura e a 

forma de organização social dos povos, antes desconsiderados, como fonte de 

estudos e pesquisas.  

Dos anos 1940 ao início dos anos 1950, destaca-se o projeto de um grupo de 

historiadores do Partido Comunista, também conhecidos como marxistas 

humanistas, que adaptaram o marxismo à situação britânica da época. Esses 

intelectuais9 estavam mais preocupados com a compreensão da longa transição 

britânica, que passou do feudalismo para o capitalismo, assim como com as lutas 

populares e as tradições híbridas que estavam associadas a essa transição, do que 

com a cultura contemporânea ou mesmo com o século XX.  

Depois disso, surgem as primeiras publicações com relação aos Estudos 

Culturais, a partir das obras The uses of literacy (Richard Hoggard, 1957), Culture 

and society (Raymond Williams, 1958) e The making of the english working-class (E. 

                                                 
9
 Sob a influência de Maurice Dobb estavam: Christopher Hill, John Saville, Raphael Samuel, 

Raymond Williams, Eric Hobsbawm, Dorothy e Edward Thompson.  
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P. Thompson, 1963). Esses trabalhos precursores dos Estudos Culturais10, apesar 

de não serem realizados dentro de uma mesma perspectiva de problematização, 

aproximam-se na abordagem cuja ênfase se dá na relevância da análise do conjunto 

das produções e das práticas culturais de uma sociedade. Foram eles que 

estabeleceram as bases dos ECs. 

Duas das contribuições importantes para o surgimento e desenvolvimento dos 

ECs foram a reorganização do campo das relações culturais, devido ao impacto do 

capitalismo, e o fenecimento do império britânico em decorrência, principalmente, da 

experiência diaspórica que traz para um primeiro plano as preocupações com as 

questões coloniais. 

Silva justifica as influências do marxismo nos ECs, baseando-se em três 

premissas principais:  

A primeira é que os processos culturais estão intimamente 
vinculados com as relações sociais, especialmente com as 
formações de classe, com as divisões sexuais, com a estruturação 
racial das relações sociais e com as opressões de idade. A segunda 
é que cultura envolve poder, contribuindo para produzir assimetrias 
nas capacidades dos indivíduos e dos grupos sociais para definir e 
satisfazer suas necessidades. E a terceira, que se deduz das outras 
duas, é que a cultura não é um campo autônomo nem externamente 
determinado, mas um local de diferenças e de lutas sociais (2006, 
p.13). 

Ainda tratando da ligação dos ECs com o marxismo, Hall (2003), considerado 

um dos pais desses estudos, aproximou-se inicialmente de Marx, devido à Teoria do 

Capital que trata das questões de classe social, de poder e exploração e da prática 

da produção de conhecimentos críticos. No entanto, distanciou-se dele ao discordar 

do pequeno espaço que a teoria marxista dava à cultura e à ideologia. 

Os ECs atribuem à cultura uma relevância que não pode ser totalmente 

compreendida a partir das perspectivas de esferas econômicas, base da Teoria 

Marxista. De acordo com Escosteguy, 

A relação entre o marxismo e os Estudos Culturais inicia-se e 
desenvolve-se através da crítica de um certo reducionismo e 
economicismo daquela perspectiva, resultando na contestação do 
modelo base-superestrutura (2006, p. 144). 

Conforme Hall (2006), nesse distanciamento do Marxismo, os ECs se 

aproximam de Gramsci, trazendo suas contribuições, sobretudo, no que diz respeito 

                                                 
10

  Neste trabalho trataremos Estudos Culturais a partir da abreviatura ECs.  
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às questões importantes nos estudos de culturas, destacando a hegemonia. Ou 

seja, o estudo da cultura a partir do ponto de vista da produção , com um enfoque 

mais geral nas dimensões culturais das lutas e das estratégias como um todo. Para 

Silva (2006), Gramsci foi talvez o primeiro importante teórico marxista e líder 

comunista a considerar as culturas de classes populares como objeto sério de 

estudo e de prática política.  

O campo dos ECs surge, então, de forma organizada, sistematizada e 

institucionalizada através do Centre for Contemporany Cultural Studies (CCCS), da 

Universidade de Birmingham, na Inglaterra, em 1964, dirigido inicialmente por 

Richard Hoggard. Porém, foi sob a direção de Stuart Hall, de 1968 a 1979, que os 

ECs se consolidaram, pois ele, ao substituir Hoggard, incentivou o desenvolvimento 

de estudos etnográficos, as análises dos meios massivos e a investigação de 

práticas de resistência dentro de subculturas. 

Nesse período, os ECs transformaram-se em objetivo de estudo da cultura 

intelectual de esquerda, mudando sua base, de forma que o conceito de classe 

deixou de ser o conceito crítico central para ser uma das variáveis. Desde então, na 

maioria das vezes, começa a ser entendido como um modo de opressão, de pobreza 

enquanto que a atenção principal deslocou-se para questões subjetivas e 

identitárias. 

Ainda entre os anos 1960 e 1970, outras questões se inserem no campo dos 

ECs; entre elas estão as questões de gênero, que se inserem na discussão através 

do movimento feminista. Esse movimento começou a mostrar, entre outras coisas, 

que o poder da sociedade estava alicerçado não apenas no capitalismo, mas 

também no patriarcado. 

Uma das principais contribuições desse movimento, nessa época, foi um 

maior reconhecimento de que resultados produtivos dependiam também de relações 

que se baseiam em apoio mútuo, influenciando diretamente nas formas de trabalho. 

A partir de então, a presença da crítica feminista dentro dos ECs tem alcançado 

grande relevância nas análises culturais que traduzem como as mulheres estão 

ocupando os espaços dentro da sociedade contemporânea.  

Além da discussão de gênero, outras questões como raça, etnia e 

sexualidade, por exemplo, também fizeram e fazem parte do campo e das 

discussões dos ECs, sendo totalmente necessárias para a compreensão do objeto 

desta pesquisa, que discute a diferença cultural a partir dessas quatro dimensões. É 
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no seio dessa abordagem dos ECs que o problema da diferença cultural se 

apresenta neste trabalho.  

É necessário salientar que a abordagem e leitura deste trabalho a partir dos 

ECs se fazem devido ao entendimento de que os espaços formativos — como 

faculdades, escolas e o próprio currículo — podem possibilitar uma formação crítica 

voltada às questões culturais que compõem a sociedade. Silva corrobora essa 

posição nos dizendo que 

As análises feitas nos Estudos Culturais não pretendem nunca ser 
neutras ou imparciais. Na crítica que fazem das relações de poder 
numa situação cultural ou social determinada, os estudos culturais 
tomam claramente o partido dos grupos em desvantagem nessas 
relações. Os Estudos Culturais pretendem que suas análises 
funcionem como uma intervenção na vida política e social (2003, p. 
134). 

 Pretendem ainda, que suas análises possibilitem a superação de uma prática 

pedagógica que tem como característica restringir à reprodução de conhecimento, 

viabilizem o rompimento com aspectos disciplinares tradicionais e apostem em um 

trabalho mais amplo, dinâmico e democrático culturalmente; um trabalho em que, 

segundo COSTA, SILVEIRA e SOMMER (2003, p.54), “questões como cultura, 

identidade, discurso e representação passam a ocupar, de forma articulada, o 

primeiro plano da cena pedagógica”.  

Nesse caso, os ECs promovem um olhar diferenciado, crítico em relação ao 

contexto em que a educação se concretiza, em que não somente a escola e o 

professor são responsáveis pela educação, uma vez que podem ser considerados, 

nesse processo, outros mecanismos que estão presentes no nosso cotidiano e que 

contribuem para a nossa formação. 

Uma leitura crítica da organização escolar nos possibilita perceber o 

envolvimento histórico entre a escola e o currículo como instrumentos de 

materialização das ideologias hegemônicas. Para os ECs, tanto aquela quanto este 

currículo são elementos indispensáveis para a análise dos processos de formação 

dos sujeitos e dos fenômenos culturais.  

As reflexões propostas pelos ECs em relação à produção do conhecimento 

nas universidades e o papel da escola na formação dos indivíduos são fundamentais 

para se questionar como a dinâmica do poder etnocêntrico e a monocultura se 

legitimam na sociedade. Diante disso, Giroux (2003) apresenta algumas 
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considerações a respeito do trabalho que pode ser desenvolvido pelas faculdades 

de educação e pelas escolas, segundo a abordagem teórica dos ECs. 

Essas considerações possibilitam uma nova perspectiva cultural para a 

educação, particularmente na formação de professores. Por meio do currículo, esse 

campo se fundamenta numa prática educativa democrática e social, valorizando as 

diferenças e as novas possibilidades de construção de conhecimento através delas, 

ressignificando o papel da educação e, consequentemente, o da atividade docente  

(este último como mediador entre o aluno e a sociedade), direcionando para que se 

coloque à prova as relações entre cultura e poder, assim como os discursos 

presentes nos artefatos culturais. Nessa direção, a educação é um ato político, em 

que as diferenças culturais são ressaltadas na formação das identidades dos 

professores e dos educandos, modificando o estar deles no mundo e na sociedade. 

No entanto, centrar as questões de formação educativa nos fenômenos 

culturais não implica reduzir tudo à cultura, mas assumir que “a cultura é uma das 

condições constitutivas de existências de toda prática social, que toda prática social 

tem uma dimensão cultural. Não que haja nada além do discurso, mas que toda 

prática social tem seu caráter discursivo”. (Hall, 2006, p.33). Discurso neste caso, 

entendido como manifestações que estruturam a maneira como uma coisa é 

pensada e a maneira como atuamos baseados no que pensamos, sendo um 

conhecimento particular sobre o mundo e como as coisas são feitas nele. 

 

 

1.3 Possibilidades e Tessituras da Cultura 

 

O surgimento da sociedade multicultural11 se dá na medida em que cada vez 

mais presenciamos o convívio de diferentes sujeitos, povos, num mesmo espaço. 

Sujeitos que se constituem pelos processos de contato e enfrentamentos culturais 

presentes no cotidiano, formando-se em processos de intercâmbios intensos, muitas 

vezes inconscientes, que geram outras formas de comunicação e de produção 

cultural, não mais sustentadas por matrizes únicas, monoculturais.  

                                                 
11

 Podemos dizer que não houve um surgimento de uma sociedade multicultural de uma hora para 

outra, pois, na verdade, ela sempre existiu. Em diversos momentos da história, nos deparamos com 
várias culturas convivendo e relacionando-se dentro de um mesmo ambiente, e isso pode caracterizar 
uma sociedade multicultural.  
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Nesta sociedade, temos um cenário educacional que vem sofrendo grandes 

alterações desde os finais do século XVIII, na Europa, com o surgimento de 

pequenas escolas direcionadas aos filhos dos trabalhadores. Na época, a escola, 

que tinha sido criada apenas para as elites, começou a atender outras clientelas 

sociais, transformando-se num espaço de massas e de contato entre grupos de 

diferentes culturas. 

 O termo ―multiculturalismo‖ é originário das lutas contra o racismo, 

empreendidas pelos negros americanos. Nos anos 1960, estudantes, líderes 

religiosos negros do sul dos EUA travam uma luta pela igualdade no exercício dos 

direitos civis. Apoiados pelas lideranças de Martin Luther King e Malcom X, e pelos 

grupos Black Panther e Black Power, esse grupo torna-se forte, intensificando o 

movimento e trazendo mais aliados para a construção de estratégias contra a 

opressão da época. 

A luta dos negros americanos conduz a uma nova postura na construção de 

identidades que se vão fortalecendo e possibilitando alternativas diversas. A 

consolidação desse movimento serviu de base para o surgimento de novos 

movimentos e associações, como o movimento contrário à guerra do Vietnã, a 

associação dos estudantes mexicanos e americanos, o movimento feminista, entre 

outros. Este último com ações voltadas para valorização da experiência de ser 

mulher na sociedade da época, marcada pelo destaque das diferenças étnicas, de 

classe, de profissão, sexo, etc. 

 O multiculturalismo nasce dentro deste contexto de lutas e vai constituindo-se 

aos poucos. No início preconizava que as diferentes culturas existentes no interior 

do território norte-americano seriam assimiladas pela cultura dominante. Pautadas 

nessa compreensão, foram implantadas diversas políticas para levar adiante essa 

visão assimilacionista, entre elas a educação compensatória, traduzida em 

programas de reforço escolar para crianças, filhos de imigrantes, que não 

dominavam ou não tinham o conhecimento satisfatório da língua e da cultura 

tradicional americana. 

 Essa concepção assimilacionista defendia que os grupos externos , acolhidos 

pela cultura dominante, deveriam assimilar e tornar-se parte desta cultura, ou seja, 

fundir-se com a cultura dominante. Para Candau, 
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A abordagem assimilacionista parte da afirmação de que vivemos 
numa sociedade multicultural, no sentido descritivo. Nessa sociedade 
multicultural não existe igualdade de oportunidades para todos/as. 
Há grupos, como os indígenas, negros, homossexuais, pessoas 
oriundas de determinadas regiões geográficas do próprio país ou de 
outros países e classes populares, e/ou com baixos níveis de 
escolarização, com deficiência, que não têm o mesmo acesso a 
determinados serviços, bens, direitos fundamentais que outros 
grupos sociais, em geral, de classe média ou alta, brancos 
considerados ―normais‖ e com elevados níveis de escolarização. 
Uma política assimilacionista – perspectiva prescritiva – vai favorecer 
que todos/as se integrem na sociedade e sejam incorporados na 
cultura hegemônica (2008, p. 20). 

 Nessa abordagem, a diferença cultural é silenciada através da proposta de 

assimilar a cultura dominante. A diferença aos poucos seria eliminada do contexto 

social, pois todos teriam que participar e ter como prática apenas um modelo de 

cultura.  

Na educação, essa concepção teórica deixa claras suas influências 

predominando desde o surgimento dos primeiros estudos até a década de 1990. Os 

autores John Dewey e Hebert Spencer são alguns dos educadores que 

apresentaram à sociedade americana os perigos que essas ideias traziam para a 

democracia. Por conta dessa concepção, promove-se uma política de 

universalização da escolarização, porém sem colocar-se em questão o caráter 

monocultural, os valores privilegiados, os conteúdos do currículo, entre outros. A 

educação assume o papel de unificadora da cultura racional como forma de garantir 

a coesão social. 

 Outra concepção multiculturalista, mas também assimilacionista , era a de que 

a absorção das culturas externas não traziam qualquer contribuição para o 

enriquecimento da cultura dominante. Os imigrantes deveriam aceitar os valores, 

costumes, crenças, tradições americanas. Nesse caso, a diferença cultural também 

é deixada de lado, sobrepondo-se o interesse de valorização da cultura dominante, 

considerada como a correta e verdadeira. 

 Essa concepção se corporificava na educação através do ensino dos fatos 

históricos, da imposição de valores nacionalistas, do distanciamento dos reais 

problemas sociais, acreditando-se que, à medida que os imigrantes fossem 

conformando-se aos padrões e assumindo a cultura dominante, os conflitos culturais 

acabariam.  
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 Na década de 1950, inicia-se um processo de luta pela garantia dos direitos 

civis. As ideias do assimilacionismo passam a ser rejeitadas por pressuporem 

menosprezo e desvalorização do patrimônio cultural das populações minoritárias. 

Paralelamente, origina-se, nos Estados Unidos, um processo de reforma 

educacional buscando a inserção de uma perspectiva multidisciplinar que 

possibilitasse, através dos estudos cívicos, uma aproximação com os problemas da 

nação. 

 Nos anos 1980 e 1990, outras iniciativas no campo educacional trataram de 

propor mudanças no conteúdo dos currículos de história e estudos sociais, 

objetivando a abertura de espaço para as minorias e a superação de uma visão 

estereotipada de suas culturas. No âmbito das universidades americanas, vários 

cursos e programas de estudos multiculturais foram implementados com a criação 

de especialidades, como os estudos afro-americanos, de mulheres e de 

homossexuais. Ao longo das últimas décadas, o debate sobre o multiculturalismo 

assume várias faces e concepções através dos processos gerados por lutas e 

movimentos sociais, ou por grupos minoritários no interior das sociedades.  

 Outra concepção do multiculturalismo é a diferencialista, que se caracteriza 

basicamente por conceber as diferentes culturas em diferentes espaços, sendo cada 

uma delas no seu lugar, formando espaços e comunidades homogêneas. Dessa 

maneira é possível preservar as matrizes das diferentes culturas de nossa 

sociedade, sem influências das variantes de outras culturas.  

Alguns estudos não apontam essa concepção como a ideal e afirmam que ela 

não favorece o reconhecimento das outras culturas e nem o diálogo entre elas. 

Revelam que ela pode levar à manutenção e à validação da sociedade monocultural, 

em que se teria uma cultura maior, superior, e outras seriam manifestadas em seus 

devidos lugares, apenas para aqueles que pertencem à sua base. O convívio com 

as diferenças seria negado à sociedade, pois todos deveriam manifestar-se 

culturalmente apenas em seus devidos lugares.  

Como apresentado anteriormente, o termo ―multiculturalismo‖ é polissêmico, 

ou seja, tem vários significados e entendimentos. Além dos entendimentos 

apresentados, podemos encontrar outros sentidos associados ao termo, como: 

conservador, liberal, crítico, emancipador, revolucionário, interativo. Essas 

expressões, entendimentos e compreensões podem variar de acordo com autores, 

correntes literárias, entre outros.  
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Para Moreira, 

O termo multiculturalismo, todavia, pode indicar diversas ênfases: 
a) atitude a ser desenvolvida em relação à pluralidade cultural; b) 
meta a ser alcançada em um determinado espaço social; c) 
estratégia política referente ao reconhecimento da pluralidade 
cultural; d) corpo teórico de conhecimento que busca entender a 
realidade cultural contemporânea; e) caráter atual das sociedades 
ocidentais (2001, p. 66). 

Essas ênfases trazidas por Moreira também encontramos em outros autores, 

porém cada um faz uma abordagem e, na maioria das vezes, adota nomenclaturas 

diferentes, porém com mesmo sentido. Para Candau (2008), o primeiro passo para 

tratar das questões abordadas sobre o multiculturalismo é a distinção de duas 

abordagens fundamentais, a Descritiva e a Propositiva.  

A Descritiva poderíamos dizer que é o ―normal‖. Multiculturalismo descritivo 

seria o que temos hoje, é uma característica das nossas sociedades, ou seja, a 

justaposição das configurações diversas da cultura, variando de acordo com os 

contextos histórico, político, econômico, social, entre outros. Trazendo para sala de 

aula, poderia ser configurada como um lugar isento de discussões e diálogos, onde 

existem culturas diferentes, porém umas sem conhecimento das outras, um lugar 

onde não existiria diálogo entre as culturas, apenas o conhecimento da existências 

delas. 

A abordagem Propositiva seria o ―novo‖, uma intervenção, de modo que se 

potencializasse a democracia na sociedade e todas as culturas que nela estão 

presentes. Candau afirma que essa abordagem 

entende o multiculturalismo não simplesmente como um dado da 
realidade, mas como uma maneira de atuar, de intervir, de 
transformar a dinâmica social. Trata-se de um projeto político-
cultural, de um modo de se trabalhar as relações culturais numa 
determinada sociedade, de conceber políticas públicas na 
perspectiva da radicalização da democracia, assim como construir 
estratégias pedagógicas nesta perspectiva (2008, p. 20).  

Aproximando essa abordagem do contexto educacional, poderíamos pensar a 

educação sendo constituída através dos sujeitos participantes, os currículos e as 

práticas escolares pensados a partir das experiências de socialização e 

humanização das múltiplas culturas. Nesse caso, seria possibilitado o intercâmbio e 

o diálogo entre as diferentes culturas. 
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Na classificação de McLaren (1997), é possível identificar quatro tendências 

de multiculturalismo: o Multiculturalismo Conservador, o Multiculturalismo 

Humanista Liberal, o Multiculturalismo Liberal de Esquerda e o Multiculturalismo 

Crítico e de Resistência, ou Multiculturalismo Revolucionário. 

O multiculturalismo conservador é visto como um processo padronizador das 

sociedades que se aproxima da perspectiva assimilacionista segundo a qual as 

culturas subordinadas devem absorver a cultura dominante. Suas propostas seriam 

caracterizadas como ―aquelas que negam a descrição multicultural, ou que, apesar 

de não negá-la, defendem uma cultura comum padrão‖ (Macedo, 2007, p. 334).  

Esse multiculturalismo reconhece a existência de outras culturas, porém não 

promove nenhuma ação ou esforço para que elas sejam valorizadas. O processo 

educacional torna-se um mecanismo silenciador, que nega a cultura minoritária ou 

popular, vistas como manifestações inferiores, sem contribuições significativas e 

positivas; e, por consequência, não precisam ser incluídas no currículo. 

Já o multiculturalismo humanista liberal, promove a crença de que existe uma 

igualdade intelectual entre as diferentes culturas. Tendo em vista tal igualdade, 

afirma que todos podem ter as mesmas possibilidades e oportunidades de competir 

na sociedade, e que para isso devem ser criadas as condições para que se produza 

uma igualdade material capaz de diminuir a distância entre um grupo e outro. Para 

McLaren, essa perspectiva  

acredita que as restrições econômicas e socioculturais existentes 
podem ser modificadas e reformadas com o objetivo de se alcançar 
uma igualdade relativa (1997, p.119). 

De acordo com esse autor, a questão central é que essa tendência camufla a 

realidade em que a divisão da sociedade em classes e a desigualdade social 

produzem uma situação que sempre será favorável às classes dominantes.  

A terceira tendência se distancia das duas primeiras acima apresentadas, 

pois, enquanto elas buscam simultaneamente a homogeneidade e a igualdade, o 

multiculturalismo liberal de esquerda enfatiza as diferenças, consideradas 

importantes porque, entre outros aspectos, apostar unicamente na igualdade é 

correr o risco de eliminar as diferenças culturais, como as diferenças de gênero, 

sexualidade, etnia, raça, entre outras.  

Essa tendência poderia ser adotada como concepção teórica que se filia a 

esta pesquisa, se não considerasse a diferença como uma ―essência que existe 
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independentemente de história, cultura e poder‖ (McLaren, 1997, p. 120). Mas, na 

perspectiva desta pesquisa, diferença cultural é construção social em meio às 

relações de poder vivenciadas historicamente. Ao naturalizar-se a diferença, corre-

se o risco de elitizarem-se e priorizarem-se determinados grupos, ao mesmo tempo 

em que se poderá incorrer na não valorização de outros igualmente importantes para 

a discussão multicultural. 

A quarta tendência, o multiculturalismo crítico, é aquela à qual esta pesquisa 

se filia por considerá-la a que mais se aproxima de uma ideia de emancipação social 

e cultural. Essa tendência consiste no empenho e na tarefa de transformar as 

relações nas quais as diferenças são geradas, adota e afirma o compromisso político 

de transformação, não correndo o risco de reduzir-se a outra forma de acomodação. 

Nessa visão, o multiculturalismo crítico privilegia a transformação das relações 

sociais, culturais e institucionais nas quais os significados são gerados, opõe-se à 

ideia de cultura fora de conflito e sustenta que a diversidade deve ser assegurada 

numa política crítica e de compromisso com a justiça social (MCLAREN, 1997). 

O multiculturalismo crítico compreende a representação de categorias como 

raça, classe social e gênero como o resultado de lutas mais amplas sobre signos e 

significações e, nesse sentido, enfatiza não apenas o jogo textual e o deslocamento 

metafórico como forma de resistência, mas toma como tarefa central a de 

transformar as relações. 

Ainda para o multiculturalismo crítico, a diferença é encarada como um 

conceito-chave e deve ser compreendida por meio de uma política de significação e 

de sentidos. Para McLaren, a ―diferença é sempre um produto da história, cultura, 

poder e ideologia‖ (1997, p. 123). 

Assim, o autor destaca as contribuições dessa perspectiva, defendendo a 

elaboração de um currículo crítico, pois, para ele, 

um currículo multiculturalista crítico pode ajudar as educadoras a 
explorarem as maneiras pelas quais alunas e alunos são 
diferencialmente sujeitados às inscrições ideológicas e aos discursos 
de desejo multiplamente organizados, por meio de uma política de 
significação (MCLAREN, 1997, p. 131). 

Sobre a postura do professor, em relação a essa tendência, há a necessidade 

de eles assumirem a diferença de forma a criarem uma política de construção de 

alianças, de solidariedade, que desenvolva a democracia e a cidadania crítica. 
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Por isso, tolerar a diferença não se faz suficiente: é necessário gerar pontos 

que convirjam e dialoguem com o outro, oportunizando a invenção e formação de 

um eu diferente ao desmontar e interrogar as diferentes formas de segmentação 

discursiva que informam e formam suas subjetividades. Assim, o diálogo deve ser 

considerado como uma forma de as pessoas enxergarem tanto a si mesmas quanto 

os outros, sujeitos e não objetos. 

O multiculturalismo revolucionário se aproxima do crítico. Para McLaren 

(2000) é aquele que busca, além do reconhecimento das identidades que são 

plurais, a análise do modo como a sociedade, através de seus próprios mecanismos 

de desenvolvimento, através da fabricação da desigualdade induzida pelo 

capitalismo, atua diretamente na produção, manutenção e segregação das 

diferenças. Para o autor, cabe analisar como que, em nome do lucro de uma única 

classe dominante, tais diferenças são reforçadas e ao multiculturalismo cabe, 

portanto, penetrar na esfera social e econômica a fim de questionar tais diferenças. 

Ele ainda afirma que  

O multiculturalismo revolucionário é um multiculturalismo feminista-
socialista que desafia os processos historicamente sedimentados, 
através dos quais identidades de raça, classe e gênero são 
produzidas dentro da sociedade capitalista. Consequentemente, o 
multiculturalismo revolucionário não se limita a transformar a atitude 
discriminatória, mas é dedicado a reconstituir as estruturas profundas 
da economia política, da cultura e do poder nos arranjos sociais 
contemporâneos. Ele não significa reformar a democracia capitalista, 
mas transformá-la, cortando suas articulações e reconstruindo a 
ordem social do ponto de vista dos oprimidos (2000, p. 284). 

Esse multiculturalismo segue na linha do crítico, pois busca a prática de 

emancipação e de resistência como meio de superar as formas de discriminação e 

subordinação. 

Ainda na literatura sobre cultura, encontram-se também outros dois termos 

com significados distintos e que, junto ao termo ―multiculturalismo‖ são bastante 

utilizados: o interculturalismo e o pluriculturalismo. Segundo Silva, 

Multiculturalismo é visto como o reconhecimento de que em um 
mesmo território existem diferentes culturas. Interculturalismo é uma 
maneira de intervenção diante dessa realidade, que tende a colocar 
a ênfase na relação entre culturas. Pluriculturalismo é outra maneira 
de intervenção que dá ênfase à manutenção da identidade de cada 
cultura (2003, p.27).  
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 Alguns autores não reconhecem essas três categorias, outros preferem 

trabalhar apenas na distinção dos termos ―multiculturalismo‖ e ―interculturalismo‖. 

Outros ainda preferem o uso do termo ―interculturalidade‖ no lugar do 

―interculturalismo‖.  

 Para Zeichner (2003), independentemente das terminologias utilizadas, 

tratando-se de diferença na educação, três momentos principais precisam ser 

trabalhadas para que ocorra uma educação culturalmente eficaz: os professores, os 

alunos e a comunidade. O professor, porque seu posicionamento pessoal e o seu 

compromisso sociopolítico andam juntos para uma elaboração curricular e 

construção de uma comunidade escolar aberta para perspectiva multicultural. O 

aluno, porque, com suas tradições culturais próprias reconhecidas e valorizadas no 

âmbito do processo de ensino, pode encontrar possibilidades de inserção mais ágil 

no dia a dia da escola. Para isso, também a elaboração de um programa curricular 

que valoriza as contribuições de várias culturas de forma explícita dinamiza e 

potencializa o conhecimento numa perspectiva multicultural e intercultural. E a 

comunidade, representada pelos alunos e seus pais, deve ter seus anseios 

escutados para que aconteça o redirecionamento da própria prática pedagógica dos 

docentes, que devem estar sempre se reformulando e refazendo-se na sua ação 

educativa. 

De acordo com Silva (2003), pesquisadores dos estudos sobre cultura, como 

Jordan, Verma, Carreras, entre outros, reelaboram paradigmas explicativos da 

ciência, aproximando-os do campo da interculturalidade, que seria a 

interdependência, o diálogo, o respeito às diferenças, a integração de saberes 

marginalizados, revisão de antigas tradições; seria educar considerando o periférico 

e excluído e a mestiçagem cultural, valorizando a pluralidade. Esses autores 

ressaltam, ainda, que esses paradigmas, vistos na perspectiva de esquemas ou 

modos de pensar, orientam as investigações mais no campo da educação 

intercultural do que numa teoria a ser aplicada. 

Entre eles, está o paradigma tecnológico ou positivista, em que a 

interculturalidade é vista como forma de compensar os déficits das culturas 

minoritárias, podendo estes se referir às distintas formas de leitura e escrita. Essa 

concepção está diretamente ligada à educação compensatória e não atinge 

efetivamente os objetivos da democracia (igualdade, respeito, cidadania), ou seja, 



59 
 

 

não considera a diferença cultural e nem tem uma proposta verdadeiramente 

comprometida com a nossa realidade multicultural.  

O paradigma hermenêutico ou interpretativo avança um pouco mais nessa 

discussão. Não chega, porém, a uma transformação de maneira mais profunda nas 

estruturas da sociedade, no entanto pode contribuir de maneira significativa. 

Professores conscientes de sua realidade multicultural, por exemplo, podem 

estimular seus alunos a uma reflexão sobre suas atitudes e práticas discriminatórias, 

podendo produzir mudanças nas relações interpessoais escolares, porém não têm o 

diálogo como instrumento transformador dessas relações 

Aproximando-se dessa perspectiva, temos o paradigma liberal e humanista 

que defende a visão de que todos são iguais porque são humanos e por isso todos 

devem respeitar-se, tolerar-se e conviver pacificamente, pois ―sob a aparente 

diferença há uma mesma humanidade‖ (SILVA, 2009).  

No entanto, nesses dois paradigmas citados acima, um dos entraves é que 

não há questionamentos sobre os limites das culturas dominantes, o que é 

necessário para o reconhecimento da diferença cultural. Como todas as culturas são 

colocadas no mesmo patamar, todas vão ser questionadas, nenhuma será superior 

a outra, ou seja, não deve existir a dicotomia entre cultura erudita e cultura popular. 

Já o paradigma crítico ou sociopolítico salienta a preocupação tanto de 

professores quanto de alunos em modificar as situações sociais e culturais. Essa 

concepção aceita os conflitos que surgem das interações humanas como elemento 

motivador e provocador, promove o reconhecimento das diferenças na igualdade 

sem mascarar os conflitos que surgem do contato entre culturas, apontando o 

diálogo como possibilidade de convivência entre elas. Outro dois elementos 

importantes nessa perspectiva é o fato de não se considerar uma cultura superior a 

outra, mas sim diferentes entre si, e que a diferença cultural não pode ser concebida 

separada das relações de poder. 

Para Silva (2009), esse paradigma pode ainda ter duas ênfases em relação à 

cultura: a primeira seria a pós-estruturalista, segundo a qual a diferença é um 

processo linguístico e discursivo, ou seja, não é uma característica natural, mas 

discursivamente produzida; e a segunda seria a materialista, que se inspira no 

marxismo, enfatizando os processos institucionais e econômicos que estariam na 

base da produção de discriminação e desigualdade, fundamentando-se na diferença 

cultural. 
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Para os autores acima citados, o paradigma que poderia dar um retorno mais 

eficaz e equilibrado à realidade multicultural no campo educativo e social é o 

paradigma crítico ou sociopolítico, que tem por base a política cultural da diferença, 

questiona o monoculturalismo, evidenciando as contradições socioculturais e 

trazendo à tona a diferença e as ausências que foram escondidas pelas 

metanarrativas da Modernidade. Ao rejeitar todo preconceito ou hierarquia, esse 

multiculturalismo baseia-se no respeito ao ponto de vista, às interpretações e 

atitudes do outro, constituindo-se numa fonte de possibilidades de transformação e 

de criação cultural.  

Dentro das definições, abordagens, concepções, perspectivas de diversos 

autores, na maioria das vezes, há muitas aproximações. Mesmo com nomenclaturas 

diferentes, a proposta é o trabalho com as diferentes culturas de forma que aconteça 

um diálogo, por meio do qual todos tenham oportunidades de conhecer e serem 

conhecidos, de se reconhecerem e de serem reconhecidos. 

No entanto, uma abordagem mais próxima dessa proposta seria a de 

McLaren (1997), que trata do Multiculturalismo Crítico. Segundo Silva (2003), a partir 

da perspectiva norte-americana, ele vem defendendo a proposição de um 

Multiculturalismo Crítico que consiga diferenciar-se de outros enfoques de tendência 

humanista liberal, conservadora e empresarial.  Na sua concepção, o 

Multiculturalismo Crítico e de Resistência trabalha na perspectiva de construção da 

democracia, estabelecida como meta, inserida em uma política crítica e de 

compromisso com a justiça social. 

 A outra perspectiva que se aproxima do Multiculturalismo Crítico é a do 

Multiculturalismo Interativo ou a da Interculturalidade, que propõe aberturas e 

interação entre as diferentes culturas. Caracteriza-se principalmente pela valorização 

das culturas e promoção das relações dessas culturas, todas presentes numa 

mesma sociedade. Não concebe a cultura como acabada, mas dinâmica, tendo sua 

base, sua matriz, porém sempre em processo. Isso porque os seres humanos que 

fazem a cultura, que são a Cultura, são seres inconclusos (FREIRE, 2003) e sempre 

estão em transformação, em processo de mudança. De acordo com Candau, essa 

perspectiva 
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quer promover uma educação para o reconhecimento do ―outro‖, 
para o diálogo entre os diferentes grupos sociais e culturais. Uma 
educação para a negociação cultural, que enfrenta os conflitos 
provocados pela assimetria de poder entre os diferentes grupos 
socioculturais nas nossas sociedades e é capaz de favorecer a 
construção de um projeto comum, pelo qual as diferenças sejam 
dialeticamente incluídas (2008, p. 23). 

Como já falado, essa perspectiva se aproxima da abordagem que Freire 

(2009) traz sobre o multiculturalismo, pois consiste na compreensão dos conflitos 

que surgem das interações humanas como elemento motivador e provocador, e que 

dessa maneira se estabelece o reconhecimento das diferenças na igualdade, 

apontando o diálogo como possibilidade de convivência entre elas. Para Freire,  

A multiculturalidade não se constitui na justaposição de culturas, 
muito menos no poder exacerbado de uma sobre as outras, mas na 
liberdade conquistada, no direito assegurado de mover-se cada 
cultura no respeito uma da outra, correndo o risco livremente de ser 
diferente, sem medo de ser diferente, de ser cada uma ―para si‖, 
somente como se faz possível crescerem juntas e não na experiência 
da tensão permanente, provocada pelo todo-poderosismo de uma 
sobre as demais, proibidas de ser (2009, p. 156). 

Nessa direção não se concebe o multiculturalismo como simples justaposição 

das culturas e nem se considera uma cultura superior a outra, mas diferentes entre 

si. Segundo esse autor, a identidade cultural e de classe devem ser sempre 

respeitadas, principalmente por serem fatores constituintes da dimensão individual 

do ser humano. Freire (2009) defende a unidade na diversidade, o que implica o 

reconhecimento da existência de diferenças entre as pessoas, porém dentro de uma 

integração e de um respeito. Isso significa essencialmente respeito ao outro, pois 

todos têm o direito de ser diferente, têm o direito de aprender segundo suas 

potencialidades e limites. 

Complementando, para Freire (2009), a busca por essa unidade na 

diversidade já pode representar um começo, um início da multiculturalidade. Essa 

multiculturalidade aproxima-se da perspectiva da diferença, adotada por esta 

pesquisa, pois ambas não se configuram como algo natural, espontâneo, ou até 

mesmo biológico, mas como algo construído socialmente, como consequência da 

história, da política, da organização de grupos, entre outros. 

É através do olhar dessa abordagem que se fizemos esta pesquisa. 

Procuramos identificar, nas Diretrizes Curriculares do curso de Pedagogia e no 

currículo de formação do pedagogo, por ser ele o professor da Educação Básica, se 
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está sendo trabalhada a questão da diferença cultural e que lugar ela ocupa dentro 

do currículo de Pedagogia. 

 

 

1.4 A Identidade, a Cultura e a Diferença 

 

O objetivo desta parte do trabalho é realizar um aprofundamento na temática 

sobre diferença cultural. Para tanto, discutiremos agora sobre a identidade e seus 

processos de mudança durante a transição da era moderna, pois tratar, discutir 

sobre diferença cultural implica falar sobre identidade. Para tratar-se sobre a 

diferença, discutir-se sobre identidade é condição sine qua non. Conforme Costa 

(2003), identidade e diferença são inseparáveis, dependendo uma da outra. Elas são 

produzidas em conjunto na trama da linguagem, e a identidade e a diferença são 

construídas dentro de um mesmo discurso. 

As questões sobre identidade estão sendo discutidas amplamente na teoria 

social. O que se discute especificamente é que a velha ideia de identidade 

estabilizada, definida, está em declínio. Novas identidades surgem fragmentando o 

indivíduo moderno. Chamam a isso de crise de identidade. 

 Desde o final do século XX, a sociedade se depara com uma mudança 

estrutural, pois vêm ocorrendo fragmentações nos elementos culturais que se 

referem a gênero, classe, sexualidade, raça e etnia. Esse sentimento de mudança 

atinge diretamente o sujeito, podendo caracterizar-se como uma crise de identidade. 

 Hall (2006) apresenta três concepções diferentes de identidade: identidade do 

sujeito do iluminismo, identidade do sujeito sociológico e identidade do sujeito pós-

moderno. Para ele, a primeira, do iluminismo, se caracteriza pelo sujeito centrado, 

unificado, dotado da capacidade de razão, de consciência e de ação. O centro 

essencial do eu era a identidade de uma pessoa. A segunda, do sociológico, se 

caracteriza pela consciência de que o sujeito não é autônomo e auto-suficiente, mas 

formado na relação com os outros, que medeiam à cultura.  

Essa concepção advém da ideia de interação entre o eu e a sociedade, sob a 

perspectiva dos interacionistas simbólicos12. Nesse sentido, o sujeito permanece 

                                                 
12  Concebem a vida social como interações mediadas simbolicamente. O simbólico não é result ado da 
interação do sujeito consigo, nem do sujeito com o objeto, mas do sujeito constituído e do sujeito projetado 
pela linguagem. O sujeito está em si e está no outro em interação, construindo a realidade. Os primeiros 
interacionistas simbólicos foram George Hebert  Mead, Hebert Blumer e Charles Cooley. 
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com seu eu, mas é constantemente influenciado pelo mundo cultural externo, numa 

relação de reciprocidade, em que os dois são estáveis e, por isso, previsíveis e 

unificados.  

Na terceira concepção, a identidade do sujeito é caracteriza pela instabilidade 

e fragmentação, composto não de uma, mas de várias identidades. A chamada 

identidade pós-moderna do sujeito não é fixa, essencial ou permanente. O sujeito 

assume diferentes identidades em diferentes momentos, e elas vão sendo 

constituídas historicamente e não biologicamente. 

A partir dessas concepções sobre identidade, é importante ressaltar que, de 

acordo com os ECs, campo teórico que fundamenta esta pesquisa, os conceitos de 

cultura, identidade e diferença não podem ser utilizados de forma essencializada, 

porque, se assim for, ao invés de contribuírem para a construção de uma sociedade 

não discriminatória, acabam fazendo o contrário, reforçando essas práticas, forjando 

a imagem do ―outro‖ como detentor de uma essência fixa: ―O outro é outro gênero, o 

outro é a cor diferente, o outro é a outra nacionalidade, o outro é o corpo diferente‖ 

(SILVA, 2000, p. 97). 

 Muitos teóricos — entre eles Laclau (1990), Harvey (1989), Giddens (1990), 

Bauman (2003) e o próprio Hall (2006) — discutem sobre a era pós-moderna. Para 

eles, de uma forma geral, as sociedades atuais são sociedades de mudanças 

constantes, rápidas e cambiantes. Baseando-nos nesses teóricos, podemos dizer 

que a sociedade atual é caracterizada pela mudança, especificamente pelo processo 

de mudança conhecido como globalização e seu impacto efetivo sobre a identidade 

cultural. 

 Nessa perspectiva, o sujeito, antes detentor de uma identidade unificada e 

estável, está tornando-se fragmentado, composto não de uma única, mas de várias 

identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas. O próprio processo de 

identificação, através do qual nós projetamos nossas identidades culturais, tornou-se 

mais provisório, variável e problemático.  

Esse processo caracteriza um sujeito pós-moderno, concebido como não 

tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade torna-se móvel, 

sendo formada e transformada continuamente nas relações e nas formas pelas 

quais somos representados e interpretados nos sistemas culturais que nos rodeiam. 

Ela vai se constituindo e se definindo historicamente, e não biologicamente.  
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Para Laclau (1990), as sociedades da modernidade tardia, são caracterizadas 

pela diferença, são perpassadas por diferentes divisões e antagonismos sociais que 

produzem uma variedade de identidades. É como se o sujeito assumisse identidades 

diferentes em diferentes momentos. Essas identidades, muitas vezes contraditórias, 

movimentam-se em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações ficam 

continuamente deslocadas. Para Hall (2006), se sentimos que temos uma identidade 

desde o nascimento até a morte é apenas porque construímos uma cômoda da 

história sobre nós mesmos ou uma confortadora narrativa do "eu‖. Nessa direção, 

Hall afirma ainda que "a identidade plenamente unificada, completa, segura e 

coerente é uma fantasia" (2006, p.13). 

As transformações associadas à modernidade libertaram o indivíduo de 

apoios estáveis que se davam nas tradições e nas estruturas. Antes se acreditava 

que essas eram divinamente estabelecidas, não estavam sujeitas a nenhum tipo de 

mudança.  

Movimentos importantes na nossa história contribuíram para a emergência 

dessa nova concepção de sujeito: a Reforma e o Protestantismo, que promoveram e 

buscaram um maior desprendimento entre os indivíduos e a Igreja; o Humanismo 

Renascentista, que colocou o homem no centro do universo ; as Revoluções 

Científicas, que conferiram ao homem faculdade e a capacidade para inquirir, 

investigar e decifrar os mistérios da natureza; o Iluminismo centrado na imagem do 

homem racial, libertado do dogma e da intolerância, e diante do qual se estendia a 

totalidade da história humana, para ser compreendida e dominada. Na história da 

filosofia também há grandes contribuições, pois parte dela é voltada para as 

reflexões dessa concepção de sujeito, seus poderes e suas capacidades.  

A emergência de noções de individualidade, no sentido moderno, pode ser 

relacionada ao colapso da ordem social, econômica e religiosa da Idade Média. No 

movimento geral contra o feudalismo, houve uma ênfase na existência pessoal do 

homem, no seu lugar e na sua função numa rígida sociedade hierárquica. Houve 

uma ênfase similar no protestantismo, na relação direta ou individual do homem com 

Deus, em oposição a essa posição, descrita antes pela Igreja. 

Ainda no século XVIII, tínhamos os processos de vida centrados no indivíduo, 

chamado ―sujeito da razão‖, no entanto, à medida que as sociedades modernas se 

tornavam mais complexas, elas adquiriam uma forma mais coletiva e social. A partir 

daí, as teorias clássicas, baseadas nos direitos e consentimentos individuais, foram 
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obrigadas a dar conta das estruturas do todo e das grandes massas. Além desses, 

dois outros importantes eventos contribuíram para a articulação do sujeito moderno: 

o primeiro foi a biologia darwiniana, a partir da qual o sujeito foi biologizado com 

base na natureza; e o segundo foi o surgimento das novas Ciências Sociais. 

O estudo do indivíduo e de seus processos mentais se tornou objeto de 

estudo especial e privilegiado na psicologia. Já a sociologia trouxe uma crítica ao 

individualismo racional do sujeito cartesiano, desenvolveu uma explicação alternativa 

do modo como os indivíduos são formados subjetivamente através de sua 

participação em relações sociais mais amplas e, inversamente, do modo como os 

processos e as estruturas são sustentadas pelos papéis que os indivíduos neles 

desempenham.  

Nesse sentido, Hall (2006) destaca cinco grandes contribuições ocorridas na 

teoria social e nas Ciências Humanas, no período da modernidade tardia13, cujo 

maior efeito foi o descentramento final do sujeito cartesiano. A primeira contribuição 

refere-se ao movimento marxista; a segunda, à teoria freudiana; a terceira diz 

respeito ao trabalho desenvolvido por Ferdinand Saussure; a quarta corresponde 

aos estudos de Michel Foucault; e a quinta contribuição foi o impacto do movimento 

feminista, tanto como uma crítica teórica, quanto como um movimento social. 

O movimento feminista, porém, teve uma relação mais direta com o 

descentramento conceitual do sujeito cartesiano e sociológico. Ele abriu para a 

contestação da política, da família, da sexualidade, da divisão doméstica do 

trabalho, do cuidado com as crianças e enfatizou a forma como somos formados e 

produzimos sujeitos, ou seja, ele tornou política a subjetividade, a identidade e o 

processo de identificação, como homens, mulheres, mães, pais, filhos e filhas. 

Posteriormente, o que começou como um movimento dirigido à contestação da 

posição social das mulheres expandiu-se para a formação das identidades sexuais e 

de gêneros. 

 É no posicionamento de Hall (2003) que nosso trabalho se apóia para discutir 

sobre identidade do sujeito. Isso significa que, para a realização desta pesquisa, 

identidade cultural foi considerada como se estivesse sempre em estado de 

transição, resultante do diálogo entre diferentes tradições culturais e misturas do 

mundo globalizado, podendo ainda ser chamada também de identidade híbrida 

                                                 
13

 Terminologia utilizada por Stuart Hall (2006) para referir-se à pós-modernidade.  
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(HALL, 2006). Ou seja, para fins deste trabalho, identidade é construída socialmente 

e desenha escolhas políticas dos vários grupos de que nós, seres humanos, 

fazemos parte, sendo essas escolhas variantes de acordo com os interesses destes 

grupos.  

 

 

1.5 O Paradigma da Diferença, Para Além da Diversidade 

 

Atualmente, encontramo-nos frente à desconstrução de perspectivas 

identitárias em torno da sexualidade, das identidades nacionais e étnicas, raciais, 

religiosas, de classe, entre outras. Vivemos num cenário em que diferentes grupos 

reclamam sua representação diferencial no espaço societário e principalmente na 

escola.  

No entanto, a Constituição de 1988, no que se refere a igualdade e a 

diferença, já garantia um amplo rol de direitos. Nela foi estabelecida a dignidade da 

pessoa humana como principio fundamental (art 1º, inciso III) e os seguintes 

objetivos fundamentais: redução das desigualdades sociais; e a promoção do bem 

de todos, sem preconceitos e quaisquer formas de discriminação (art 3º, inciso III e 

IV). No seu artigo 5º é enfatizada a igualdade entre todos, independente se existe 

diferença em quaisquer de suas dimensões, conforme consta no excerto abaixo, 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade (BRASIL, 1988) 

Na discussão atual sobre direitos e garantias fundamentais, é perceptível uma 

perspectiva emergente de compreensão das diferenças e que indicam uma visão 

mais complexa do ser diferente, para além do paradigma da diversidade. É a partir 

dessa perspectiva que surge o campo híbrido e polissêmico da diferença, que se 

constitui nos centro das enunciações de diferentes sujeitos e identidades 

socioculturais.  

 Há muitas concepções de diferentes autores, sobre o que vem a ser diferença 

e diversidade. A fim de iniciar essa discussão, recorremos ao dicionário para 

definirmos os termos ―diferença‖ e ―diversidade‖. Segundo Ferreira (2000, p. 235), 

―diferença‖ significa: ―1. Qualidade do que é diferente. 2. Divergência; desarmonia. 3. 
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Desigualdade. 4.Distinção.‖ E diversidade significa, ―1. Diferente, distinto. 2. Vário, 

variado. 3. Mudado, alterado. 4. Discordante, divergente‖. Analisando essas 

primeiras conceituações, parece-nos haver uma aproximação quanto às definições 

de diferença e diversidade, ou seja, ambas fazem parte de uma estrutura similar que 

aproxima sentidos na mesma rede discursiva, isto é, em linhas gerais diferença e 

diversidade seria a distinção, a divergência de um com outro. 

Assim como no dicionário, onde encontramos similitudes na definição dos 

dois termos, na literatura, também encontramos autores que igualam as duas 

palavras em um mesmo significado, assim como encontramos outros que as 

distinguem com significados diferentes.  

Como exemplo de autores que aproximam um termo do outro, encontramos 

Abramowicz, para quem ―diversidade pode significar variedade, diferença e 

multiplicidade. A diferença é qualidade do que é diferente; o que distingue uma coisa 

de outra, a falta de igualdade ou de semelhança‖ (2006, p.12). De acordo com essa 

autora, o conceito de diferença está bem próximo da ideia de diversidade, sendo 

esta uma palavra com diversos sentidos, inclusive podendo significar diferença, que 

nesse caso é definida como falta de igualdade. 

Numa outra perspectiva, a de distanciamento entre os termos, Costa (2003) 

afirma que a diferença não é uma marca do sujeito, isto é, não seria uma marca 

inata, mas uma marca que o constitui socialmente, culturalmente, e se estabeleceu 

como uma forma de exclusão, pois ser diferente, na educação, ainda significa ser 

excluído, ou ser subrepresentado nos interesses sociais. 

      Outro autor que discute sobre a temática, distanciando um termo do outro, é 

Bhabha (1998). Para ele, a diversidade cultural refere-se à cultura como um objeto 

do conhecimento baseado na experiência, reconhecendo conteúdos e costumes 

culturais pré-existentes. Já a dif 

erença cultural se constitui, para ele, como um processo de enunciação da cultura, 

ou seja, trata-se de 

um processo de significação através do qual afirmações da cultura 
e sobre a cultura diferenciam, discriminam e autorizam a produção 
de campos de força, referência, aplicabilidade e capacidade 
(1998, p. 63).  

Nesse sentido, o conceito de diferença indica uma nova perspectiva que 

aponta para a compreensão do hibridismo, constituinte das identidades e das 
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relações entre os sujeitos. Essa conceptualização do que vem a ser principalmente a 

terminologia ―diferença‖, já que é objeto de estudo deste trabalho, é uma discussão 

que vem sendo realizada há algum tempo e é uma problemática demarcada por 

limites teórico-filosóficos. 

 Os primeiros estudos no Ocidente sobre a definição conceitual de identidade 

surgem com a discussão entre Heráclito e Parmênides14. A ideia de permanência e 

essência universal eram os principais pontos de reflexão da época. Um pouco 

depois, Platão propõe-se a discutir sobre a essa tensão existente entre Heráclito e 

Parmênides, fazendo surgir nos seus escritos o conceito de identidade que, para ele, 

acontece em decorrência de identificar e distinguir o mundo sensível do mundo 

inteligível. Já para Aristóteles identidade e diferença são sempre algo que se 

estabelece entre os seres. O interesse deste último era na diferença específica. 

 Tanto Aristóteles quanto Platão se apresentavam como adversários da 

diferença pura, concepção trazida por Deleuze (2000). Este último se opõe aos 

fundamentos e princípios da identidade, utilizadas pelos dois pensadores gregos. De 

forma geral, podemos dizer que a diferença pura afirma a própria diferença em si, 

fora da representação das imagens e objetos do mundo real e fora da comparação 

dos conceitos de igualdade ou desigualdade, semelhança ou dessemelhança entre 

as coisas e os sujeitos. 

 Ainda sobre a compreensão do que é diferença, Geertz (1989) explicita que 

esta é uma noção, uma preocupação antiga entre os homens, o que já justificaria o 

seu uso tão comum entre nós, principalmente no século XX. Os movimentos 

culturais e sociais, principalmente da segunda metade dos anos 70, são 

responsáveis não só por reafirmar seu uso, como por estabelecer uma nova relação 

com o termo diferença. Nessa nova relação, mantém-se o direito à igualdade, que 

passamos a desejar menos, e ocupa-se, de forma imperativa, com o direito de 

sermos particulares e coletivamente diferentes. Ou seja, passamos a pensar e a agir 

orientados pelo lema conhecido como o direito à diferença (PIERUCCI, 1999). 

 Nessa busca por entender o sentido de diversidade e de diferença, há autores 

que tratam explicitamente a questão, distanciando os sentidos e significados de 

cada um desses termos. É importante ressaltar, então, que os termos diversidade e 

                                                 
14

 Parmênides e Heráclito eram filósofos chamados pré -socráticos e de pensamentos comumente 
opostos. Para Parmênides, ―o ser‖ não é gerado, é imutável, é incorruptível e uno; enquanto que,  

para Heráclito, não há o imutável, tudo flui, tudo é móvel. 
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diferença, utilizados usualmente como se fossem equivalentes, na verdade são 

contrastantes. Para Skliar, 

Diversidade e diferença parecem termos similares, seus usos 
parecem os mesmos, seu caráter de representação da alteridade 
parece idêntico. Mas não o são ou, em todo caso, o são apenas na 
superficialidade e na artificialidade de um discurso travestido que se 
apropria violentamente, outra vez, do inominável. [...] A tendência de 
fazer deles o mesmo retorna todo discurso a seu trágico ponto de 
partida colonial, ainda que vestido com a melhor roupagem do 
Multiculturalismo — mesmo que seja igualitarista ou diferencialista 
(2002, p. 201). 

Bhabha (1998) considera que a compreensão do termo ―diferença‖ fica 

reduzido quando o concebemos apenas como indicativo do aspecto físico, visível, 

palpável, a exemplo da identificação da cor de pele ou do gênero, por exemplo. A 

diferença, segundo esse autor, também diz respeito às posições que os indivíduos 

assumem no meio social, decorrentes de fatores como gênero, raça, classe, dentre 

outros, pois é a partir dessas posições que se constituem as hierarquias. Nesse 

sentido, os indivíduos participam diretamente dos processos de produção e 

articulação de diferenças, assumem uma posição hierárquica que 

consequentemente cria representações e produz a diferença.  

Ao tomarmos a literatura pesquisada, percebemos que reduzir a diferença a 

sistemas que classificam, homogeneízam e modelam é uma tentativa de tornar 

consensual o que é conflituoso, de fixar como certo o que é incerto, de negar 

histórias de grupos peculiares por histórias idealizadas. Atualmente, temos como 

exemplo disso várias tentativas de mudanças do contexto social e educacional, nas 

quais há inúmeras discussões sobre a temática, através de leis, textos, currículos, 

didáticas e dinâmicas. 

É perceptível que as discussões atuais deslocam-se para uma nova 

percepção do outro, pois ele já não é visto e nem dado como perturbação do que já 

existe e é reconhecido. A ―invasão‖ do outro e seu reconhecimento vão sugerir e 

confirmar o plural, o múltiplo, a descaracterização da sua própria identidade. Para 

Caldeira e Tosta, 

 a diversidade é entendida, assim, como a expressão de 
pertencimentos vários, constituindo-se na forma de manifestação da 
diferença. Buscando a relação entre os dois termos, podemos 
afirmar: diferença é o que somos, isto é, seres exteriores produzidos 
socialmente e simbolicamente diversos; diversidade é a 
manifestação dessa variedade humana (2005, p.3). 
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Ao fazer uma distinção entre diferença e diversidade, vamos de encontro, 

como já registramos, a algumas idéias e teorias. Porém, a partir do que foi exposto, 

percebemos que diversidade cultural não tem o mesmo sentido de diferença cultural. 

Diversidade se configuraria como uma multiplicidade de identidades culturais 

homogêneas, pré-determinadas e justapostas, enquanto diferença se traduz no que 

é desarmônico, contingente, conflituoso e híbrido.  

Para Bhabha,  

A diversidade cultural é um objeto epistemológico – a cultura como 
objeto de conhecimento empírico – enquanto a diferença cultural é o 
processo de enunciação da cultura como conhecível, legítimo, 
adequado à construção de sistemas de identificação cultural. Se a 
diversidade é uma categoria da ética, estética ou etnologia 
comparativas, a diferença cultural é um processo de significação 
através do qual afirmações da cultura ou sobre a cultura diferenciam, 
discriminam e autorizam a produção de campos de força, referência, 
aplicabilidade e capacidade (2003, p. 63). 

A cultura concebida como objeto epistemológico se dá na medida em que ela 

também vista como reinventada e recriada, dinâmica e casual, mas nunca de 

maneira estática. A aproximação desse objeto epistemológico é conduzida por 

relações de poder conflituosas, que classificam a diferença como algo estranho e 

adverso, como algo que não faz parte do ―todo‖ ou da ―normalidade‖. Em 

contrapartida, a cultura é o objeto de disseminação dos discursos de uma 

hegemonia e de uma prática que não reconhece a diferença.  

Percebemos que a política da identidade se articula a partir da perspectiva da 

diversidade cultural, significando harmonia e tolerância. Uma outra política, a da 

diferença, fundamenta-se na perspectiva da diferença cultural, que segue na direção 

oposta: a do conflito, da confrontação. Para Maia (2006, p. 65), 

a preocupação com a diferença é necessária porque serve como 
referência, como sistema de orientação para os homens. É positiva 
porque serve para avançar no conhecimento das diferenças nos 
indivíduos, grupos e sociedades humanas. Porém, pode ser negativa 
quando se presta à manutenção de um grupo e considera apenas 
uma, das muitas formas de variedade existentes entre os homens. 

Nessa direção, reconhecer a diferença seria questionar os conceitos 

homogêneos, estáveis e fixos que excluem aquele que difere deles. As certezas que 

foram socialmente construídas devem ser fragilizadas e questionadas. Para que isso 

ocorra, é preciso desconstruir, pluralizar, ressignificar, reinventar identidades e 

subjetividades, saberes, valores, convicções. De acordo com Candau (2005), somos 
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obrigados a assumir o múltiplo, o plural, o diferente, o híbrido, na sociedade como 

um todo. Se o objetivo é não excluir, não discriminar, não marginalizar, é este o 

exercício a ser feito e refeito, pensado e repensado cotidianamente. 

Isso porque a luta contra os estereótipos e os processos discriminatórios, 

assim como a favor da igualdade de oportunidades e do respeito à diferença não é 

um movimento simples, já que os mesmos argumentos desenvolvidos para defender 

relações mais plurais, dependendo do contexto e do jogo político em que se 

encontram, podem ser utilizados para legitimar processos de exclusão e 

discriminação (FLEURI, 2002). 

Diante disso, no currículo prescrito o paradigma da diversidade tratará a 

cultura como objeto a ser ensinado, como a reprodução de um conhecimento tido 

como verdadeiro e supremo, que é oriundo da cultura hegemônica. Entretanto, na 

práxis curricular, esse conhecimento tido como único e verdadeiro pode ser 

desestabilizado, devido às práticas de significação que ocorrem em meio aos 

conflitos e confrontações das diferenças no cotidiano escolar. Essa desestabilização 

pode ocorrer por meio das relações entre alunos e alunos, assim como entre os 

sujeitos e os saberes de livros didáticos, entre os sujeitos e as políticas a serem 

implantadas, entre alunos e professores, entre outras interações. 

 Baseando-nos na discussão realizada neste capítulo, que aborda os 

conceitos e contextos da Cultura, apresentando conceituações, construímos um 

quadro que representa o que elegemos como significações para fins de 

entendimento deste trabalho de pesquisa. Abaixo está o quadro que configura um 

resumo conceitual:  
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QUADRO VI  

RESUMO CONCEITUAL 

CONTEXTOS DA CULTURA 

MONOCULTURA
LISMO 

MULTICULTURAL
ISMO 

INTERCULTURAL
IDADE 

DIVERSIDADE 
CULTURAL 

DIFERENÇA 
CULTURAL 

Trata-se da 

presença de uma 
cultura maior e 
predominante que 

tem superioridade 
em relação às 
demais culturas. 

Apresenta-se 

em várias  
abordagens. 
Elegemos o 

Multiculturalism
o Crítico, que 
busca a 

superação e 
transformação 
das relações de 

poder, através 
do diálogo. 

Aproxima-se do 

Multiculturalism
o Crítico, sendo 
uma maneira de 

intervenção 
diante da 
realidade 

multicultural, 
que tende a 
colocar a ênfase 

na relação entre 
culturas. 
Diálogo entre as  

culturas. 
 

Configura-se 

como uma 
multiplicidade 
de culturas 

colocadas em 
algum tempo e 
espaço, 

configurando-se 
como uma 
multiplicidade 

de identidades 
culturais 
homogêneas, 

pré-
determinadas e 
justapostas.  

Reconhecimento 

das dimensões 
culturais enquanto 
construção social.  

Traduz-se no que é 
desarmônico, 
contingente, 

conflituoso e 
híbrido. Quando 
tratada de forma 

positiva, considera a 
construção social e 
histórica, sem 

discriminar, 
valorizando cada 
cultura. Quando 

tratada de forma 
negativa é utilizada 
para discriminar e 

deixar à margem 
aqueles que não 
fazem parte da 

cultura hegemônica.  

 

Consideramos diferença cultural, objeto desta pesquisa, numa perspectiva 

crítica e positiva, ou seja, como um fenômeno que pode ser estabelecido e 

representado através de várias dimensões, como a de etnia, de raça, de gênero, de 

sexualidade, de geração, de religião, entre outras. Para esta pesquisa, devido a 

questões de tempo que limitam nosso ir além na fundamentação teórica e no próprio 

campo da pesquisa, concebemos as diferenças a partir das dimensões de raça, 

etnia, gênero e sexualidade; dimensões selecionadas de forma aleatória.  

 

 

1.6 Dimensões da Diferença Cultural: Raça , Etnia, Gênero e Sexualidade 

  

 Como já dito anteriormente, através dos ECs, as questões sobre cultura 

alcançaram mais visibilidade nas discussões sociais e, consequentemente, nas 

educacionais. Atualmente é inegável a necessidade e a importância de desenvolver 

estudos e sistematizar conhecimentos sobre e por meio das dimensões de Raça, 

Etnia, Gênero e Sexualidade. Salientamos, contudo, que outras dimensões — como 
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classe, geração, nacionalidade, religião, dentre outras — se configuram tão 

importantes quanto as quatro eleitas para fins deste trabalho de pesquisa.  

Como fizemos até agora, iniciaremos a discussão de cada dimensão partindo 

de seu significado. Trataremos inicialmente da dimensão ―raça‖ e, posteriormente, 

da dimensão ―etnia‖. Em seguida, ―gênero‖ e, finalmente, ―sexualidade‖. Salientando 

que nossa discussão se limitará na apresentação do conceito e da perspectiva que é 

utilizada para fins de entendimento deste trabalho. 

Iniciando com o de raça, cujo campo semântico e dimensão temporal se 

apresenta como diversa. No latim, o conceito de raça refere-se a descendência, 

linhagem, ou seja, um grupo de pessoas que tem um ancestral comum e que possui 

características físicas em comum. Em 1684, o francês François Bernier emprega o 

termo no sentido moderno da palavra, para classificar a diversidade humana em 

grupos fisicamente contrastados, denominados raças. Posteriormente esse conceito 

faz-se presente na França, sendo utilizado pela nobreza local que se identificava 

com os francos, de origem germânica, em oposição aos gauleses, população local 

identificada com a plebe.  

O conceito de raça ―pura‖ foi transportado da Botânica e da Zoologia para 

legitimar as relações de dominação e de sujeição entre classes sociais sem que 

houvesse diferenças biológicas notáveis entre os indivíduos pertencentes a ambas 

as classes. No entanto na década de 1970, o Movimento Negro Unificado e os 

teóricos que defendiam a causa desse movimento ressignificaram o conceito de 

raça, passando a compreendê-la como uma construção social forjada nas tensas 

relações entre brancos, negros e indígenas. Muitas vezes, simulados como 

harmoniosos, não tinham relação com o conceito biológico de raça cunhado no 

século XIX, que hoje está superado. 

O entendimento do termo ―raça‖, usado nesta pesquisa, é visto através dos 

ECs, que significa entendê-lo como uma conotação política e utilizado com 

frequência nas relações sociais brasileiras, para informar como determinadas 

características físicas — como cor da pele, tipo de cabelo, entre outras — 

influenciam, interferem e até mesmo determinam o destino e o lugar social dos 

sujeitos no interior da sociedade brasileira. O conceito de raça, ao ser usado com 

conotação política, permite, por exemplo, aos negros valorizar a característica que 

os difere das outras populações e romper com as teorias raciais formuladas no 

século XIX, mas que até hoje permeiam o imaginário popular. 
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A segunda dimensão abordada é a étnica. O termo ―etnia‖ pode significar a 

marca das relações tensas por causa das diferenças na cor da pele e nos traços 

fisionômicos que caracterizam a raiz cultural, plantada pela ancestralidade dos mais 

diversos grupos, e que difere em visão de mundo, valores e pri ncípios de origem 

indígena, europeia ou asiática. Tal termo é fundamental para indicar que indivíduo 

pode ter a mesma cor da pele que o outro, o mesmo tipo de cabelo e os traços 

culturais e sociais que os distinguem, caracterizando assim etnias diferentes. 

Durante muito tempo, fomos acostumados a classificar pessoas usando 

categorias baseadas na cor de pele, na textura do cabelo, nos traços físicos etc. 

Assim, criou-se o senso comum das três raças distintas: amarela, negra e branca. O 

conceito de raça, conforme Ferreira (1986, p.1442), é um ―conjunto de indivíduos 

cujos caracteres somáticos, tais como cor da pele, a conformação do crânio e do 

rosto, o tipo de cabelo, etc., são semelhantes e se transmitem por hereditariedade, 

embora variem de indivíduo para indivíduo‖. 

No mesmo dicionário, o termo etnia (1986, p. 733) é definido como ―um grupo 

biológico e culturalmente homogêneo‖. Mas, não somos homogêneos, nem as 

culturas não estão condicionadas à nossa aparência física. Assim, etnia também não 

pode ser usada isoladamente para classificar ou determinar os humanos, pois as 

culturas não são estáticas nem puras, uma vez que as fronteiras são atravessadas, 

possibilitando a inter-relação das tradições e dos costumes entre pessoas que 

participam de uma mesma sociedade. 

A perspectiva de etnia para este trabalho entende-a através dos processos de 

colonização. Pois, em nossa sociedade, desde essa época , houve a tentativa de 

imposição da cultura branca, porém a resistência dos negros e índios promoveu o 

que podemos chamar de cultura brasileira. Portanto, é importante afirmar que, no 

Brasil, estão presentes manifestações culturais desses três grupos étnico-raciais 

formadores dessa sociedade. Raciocinando dessa forma, não podemos supor a 

superioridade de um determinado grupo a outro.  

No que se refere a dimensão de gênero, o Movimento Feminista foi, sem 

dúvida, o que mais contribuiu para a construção de seu significado. Esse movimento, 

além do seu sentido reivindicatório, como a exigência da igualdade de direitos no 

âmbito político e social, constituiu-se como crítica teórica. Obviamente este não foi 

um movimento isolado, mas somou-se a outros igualmente importantes, como os 
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estudantis, dos negros e outros, principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra, 

Alemanha e França. 

O conceito de gênero refere-se a um sistema de papéis e relações entre 

mulheres e homens, determinado pelos contextos sociais, cultural, político e 

econômico. O sexo de uma pessoa é determinado pela natureza biológica, enquanto 

que o gênero é construído, difere de uma sociedade para outra e pode ser alterado 

de acordo com a época. 

Mulheres e homens possuem diferenças sexuais e biológicas que são 

arbitrariamente utilizadas pela cultura para, a partir da ideia de sexo fraco e sexo 

forte, limitar a autonomia feminina, seu potencial e acesso ao poder político 

econômico. 

A construção dos papéis e das relações de gênero é um processo 

permanente. Essas relações sociais, que dividem os sexos, propiciam diferentes 

oportunidades para homens e mulheres. As diferenças biológicas entre o corpo 

feminino e o corpo masculino foram se traduzindo em desigualdades intoleráveis, 

provocando reações por parte das mulheres que, ao não aceitarem essa condição 

de subordinação, lançaram-se em movimentos pela emancipação feminina. 

Começaram com a luta pelo voto e pelo direito a decidir sobre o próprio corpo. 

Foram tão hábeis e corajosas que, em apenas cinquenta anos, mudaram muita coisa 

em quase todas as culturas. Atualmente, temos mulheres atuantes em quase todas 

as áreas e, sobretudo, naquelas que podem mudar o perfil do nosso sistema social 

injusto: movimentos pacifistas, pela preservação do meio ambiente, pela saúde 

integral, por uma educação não discriminatória acessível a todas as pessoas.  

Hall (2006) mostra que o feminismo introduziu aspectos inteiramente novos 

na sua luta de contestação política, na medida em que abordou temas como família, 

sexualidade, trabalho doméstico, cuidado com as crianças. Além disso, o conceito 

de gênero surgiu entre as estudiosas feministas para se contrapor à ideia da 

essência, recusando qualquer explicação pautada no determinismo biológico que 

pudesse explicitar comportamento de homens e mulheres, e, dessa forma, 

consolidar uma visão naturalista, universal e imutável do comportamento. Esse 

determinismo serviu para justificar as desigualdades entre ambos a partir de suas 

diferenças físicas. 

De acordo com Louro (1997) e Braga (2007), a expressão ―gênero‖ começou 

a ser utilizada para marcar essas diferenças que entre homens e mulheres, não são 
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apenas de ordem física e biológica. Como não existe natureza humana da cultura, a 

diferença sexual não pode mais ser pensada isolada das construções socioculturais 

em que estão inseridas. A diferença biológica é apenas o ponto de partida para a 

construção social do que é ser homem ou ser mulher. De acordo com Silva (2009, 

p.91), ―o termo gênero refere-se aos aspectos socialmente construídos do processo 

de identificação sexual‖. O sexo é atribuído ao biológico, enquanto gênero é uma 

construção social e histórica. É importante salientar, então, que a noção de gênero 

aponta para não somente para o feminino, mas também se refere ao masculino.  

Scott (1990) conceitua o gênero mostrando que o corpo se transforma em 

motivo de investigação histórica e sociológica e que seu significado pode ser 

diferente de acordo com cada contexto. O uso do termo gênero representa um 

processo que procura explicar os atributos específicos que cada cultura impõe ao 

masculino e ao feminino, considerando a construção social hierárquica presente nas 

relações de poder entre os sexos. 

As análises feministas mais recentes enfatizam que o mundo social está feito 

de acordo com os interesses e as formas masculinas de pensar e agir. Conforme 

Louro, 

Homens e mulheres certamente não são construídos apenas através 
de mecanismos de repressão ou censura, eles e elas se fazem, 
também, através de práticas e relações que instituem gestos, modos 
de ser e estar no mundo, formas de falar e de agir, condutas e 
posturas apropriadas (e, usualmente, diversas). Os gêneros se 
produzem, portanto, nas e pelas relações de poder (2001, p. 41, 
grifos da autora). 

Esse mundo social aparentemente reflete apenas a história e a experiência do 

ser humano em geral, sem distinguir o que é homem ou mulher. A linha de poder da 

sociedade estava ancorada não apenas no capitalismo, mas no patriarcado. Para o 

movimento feminista, a sociedade está feita e pronta para atender as demandas e 

necessidades apenas do gênero dominante, o masculino. 

Consequentemente o currículo educacional, enquanto reprodutor dos 

interesses e características da sociedade mais ampla, refletia este patriarcado. 

Inclusive os próprios professores e professoras internalizavam e reproduziam essas 

diferenças, quando esperavam que as repostas dos meninos fossem diferentes das 

apresentadas pelas meninas. 
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A dimensão da sexualidade na nossa pesquisa, refere-se a problematização 

das identidades e orientações sexuais presentes na sociedade, sendo uma 

discussão atrelada à de gênero.  

Essa discussão sobre a sexualidade explodiu em meados dos séculos XVIII e 

XIX, entre outros motivos, um deles foi a busca por uma ciência que precisava 

classificar o que se investigava, construir um novo olhar sobre as práticas sexuais. 

Todo esse contexto de classificação ocasionou a ―aparição‖ das chamadas 

sexualidades periféricas. Na verdade, tais práticas sexuais já faziam parte do 

cotidiano, mas não eram marcadas por esse tipo de classificação proveniente dos 

saberes científicos. Surge, então, uma nova especificação de indivíduos: aqueles 

que são perversos, desviantes da sexualidade socialmente ―recomendada‖ para uma 

vida saudável, passando a ser vistos como possuidores de uma natureza perversa  

FOUCAULT, 1988). 

Sobre esses estudos, temos o surgimento da Teoria Queer, como uma 

espécie de unificação dos estudos gays e lésbicos (SILVA, 2009). Essa teoria 

argumenta que a identidade não é uma positividade, não é um absoluto cuja 

definição encerra-se em si mesma, e por isso que ela problematiza a identidade 

sexual considerada normal, ou seja, a heterossexualidade, conforme nos diz Silva, 

o objetivo da teoria queer é o de complicar a questão da identidade 
sexual e, indiretamente, também a questão da identidade cultural e 
social. Através da ―estranheza‖, quer-se perturbar a tranqüilidade da 
―normalidade‖ (2009, p.105). 

Nesse estudo, o queer é uma atitude epistemológica que não se restringe á 

identidade e ao conhecimento sexuais dentro do currículo, mas que se estende para 

o conhecimento e a identidade de modo geral. Significa questionar, problematizar e 

contestar todas as formas ditas normais. Na maioria das vezes em que a 

sexualidade é incluída no currículo, é tratada simplesmente como uma questão de 

informação certa ou errada ligada a questões biológicas e de reprodução. Conforme 

Silva, 

A pedagogia queer não objetiva simplesmente incluir no currículo 
informações corretas sobre a sexualidade; ela quer questionar os 
processos institucionais e discursivos, as estruturas de significação 
que definem, antes de mais nada, o que é correto e o que é 
incorreto, o que é moral e o que é imoral, o que é normal e o que é 
anormal (2009, p. 108). 
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 É nessa perspectiva que compreendemos a dimensão da sexualidade no 

currículo, no sentido da problematização daquilo que foi socialmente construído.  

Para a nossa pesquisa, a diferença cultural, como já dito anteriormente, é 

tratada a partir das dimensões acima elencadas: etnia, raça, gênero e sexualidade, 

conforme visto na figura que segue. 

FIGURA I  

DIMENSÕES DA DIFERENÇA CULTURAL 

 

Esta figura é apresentada para demonstrar que tais dimensões podem ser 

vistas de forma individual, como também, de maneira entrelaçada, em que elas se 

encontram formando novos conceitos e entendimentos. Revendo os conceitos de 

raça, etnia, gênero e sexualidade, destacamos a necessidade de empreender uma 

análise profunda, que vá além de uma avaliação limitada da realidade. Isso, para 

prever as formas que a resistência pode assumir e conscientizar os responsáveis 

pela mudança das razões mais comuns que levam as pessoas a resistir.  

Sobre a resistência, compreendemos que a decidir mudar não se apresenta 

como tarefa fácil, pois, para construir uma sociedade livre de preconceitos, não 

basta só constarem, na Constituição Brasileira, instrumentos que proíbam a 

discriminação. É preciso reconhecer que o preconceito também é fruto de motivação 

do (in)consciente e que as nossas ações para combatê-lo encontram forte 

resistência. O silêncio e a falta de solidariedade para com os discriminados — sejam 

negros, índios ou mulheres — não podem ficar só na constatação. É preciso 

valorizar o debate e enfrentar o tema das relações raciais, étnicas, de gênero e de 

orientação sexual com novos olhares e ações, principalmente na busca pela 

promoção da igualdade. 

Diferença 

Cultural 

Diferença 

Cultural 

Diferença 

Cultural 

Diferença 

Cultural 

ETNIA 

GÊNERO SEXUALIDADE 

RAÇA 
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Esse debate é pertinente à formação do professor, pois, a forma como ele se 

posiciona, atinge diretamente a formação dos educandos. Caso se assuma crítico 

em relação a esses conceitos aqui discutidos, pode instituir discursivamente a 

vontade de um grupo social. Mobilizar uma ação contra os padrões e os processos 

de exclusão instituídos, pois a diferença cultural é socialmente construída e está 

envolvida com as relações de poder, representadas pelas dimensões elencadas no 

nosso trabalho e por outras que não contemplamos neste estudo. 

De acordo com nossos estudos, entendemos que diferença cultural tratada de 

forma negativa, é uma construção social que tem como capacidade distinguir, 

inferiorizando, um indivíduo do outro, devido a sua raça, etnia, gênero ou 

sexualidade. Tratar a diferença numa perspectiva crítica e positiva, seria a prática da 

valorização das diferenças, sejam elas de que dimensão for, e do diálogo entre elas.  

 A partir desse debate, pensamos em como pode a escola interferir na 

sociedade a fim de combater os processos de exclusão decorrentes da 

discriminação, da inferiorização? Entendemos que o currículo é uma das maneiras 

de a prática pedagógica promover mudanças na prática social. Para isso, julgamos 

ser importante rever também os currículos dos cursos de graduação. É preciso que 

os currículos dos cursos de formação docente reflitam sobre os condicionamentos 

produzidos historicamente, que apresentem, de forma equilibrada, questões e 

discussões, dando aos graduandos oportunidade de conhecer os problemas 

oriundos da diferença cultural, para que eles mesmos escolham a forma como 

desejam vivenciar sua prática. 

Entendemos ainda que os currículos de formação de professores, numa 

perspectiva emancipadora, devem ser multiculturalmente orientados para uma 

formação que permita ao aluno compreender a construção da diferença e 

desigualdade. Em outras palavras, o currículo de formação docente deve viabilizar a 

compreensão de que a diferença e a desigualdade não são naturais, mas, ao 

contrário, são invenções e construções históricas passíveis inclusive de serem 

transformadas e desestabilizadas.  

Em vista disso, passaremos agora a discorrer sobre o conceito de currículo e 

de que forma tem sido construído ao longo da história. Nossa intenção é, conforme 

já anunciamos, chegarmos a compreender o tratamento dado à diferença cultural 

nas diretrizes curriculares e no currículo do curso de pedagogia. 
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CAPÍTULO II 

 

ESTUDOS DO CURRÍCULO 
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Neste capítulo é apresentada a segunda categoria teórica deste estudo, 

―Currículo‖. Ele está dividido em seis itens: o primeiro discute o conceito e origem do 

termo ―currículo‖; o segundo e o terceiro tratam das abordagens e perspectivas 

tradicional, crítica e pós-crítica do currículo; o quarto e quinto discutem sobre a 

construção do currículo, que inicia na elaboração das políticas até a sua 

materialização; e o sexto item estuda a relação entre política curricular e currículo 

prescrito. 

Esta discussão e estudo sobre o currículo é essencial à realização desta 

pesquisa, pois, conforme já registramos, ela tem como objeto a presença (ou a 

ausência) da diferença cultural no currículo de formação inicial do pedagogo. 

Portanto, para empreender o estudo deste objeto, entendemos como necessário um 

aprofundamento das concepções, pressupostos e princípios do currículo, a fim de 

conhecermos os desdobramentos, características e consequências que cada 

perspectiva teórica pode trazer para a formação e atuação do pedagogo enquanto 

professor das séries iniciais da Educação Básica. A propósito, Macedo comenta que 

No caso da formação dos educadores, saber nocionar currículo faz 
parte de uma das pautas importantes para se inserir de forma 
competente nas tensas discussões sobre as políticas e opções de 
formação discutidas na nossa crísica sociedade contemporânea 
(2007, p. 17). 

É nessa perspectiva também que se justifica a relevância da nossa pesquisa, 

pois, para o desenvolvimento dos estudos sobre e para a formação docente, é 

necessário o estudo do currículo. Consideramos que tal estudo é intrínseco à 

realização do nosso trabalho, porque além de tratar da formação de professores, 

trata do currículo de formação deles. 

 

 

2.1 Conceito e Origem da Terminologia Currículo  

 

De acordo com os estudos realizados sobre currículo, em busca de entender 

o significado desse termo, compreendemos que não se trata de um conceito 

unívoco, com apenas um sentido, mas ao contrário, o termo se apresenta  
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demasiado complexo, pois se situa em vários momentos, em diversas funções e 

conceitos dependendo da perspectiva adotada. Para Contreras, (1990) apud 

Pacheco (2005, p. 35),  

Dentro desta complexidade do que significa definir currículo, 
qualquer tentativa de sistematização passa, necessariamente, pela 
observação e interrogação destes dualismos: o currículo deve propor 
o que se deve ensinar ou aquilo que os alunos devem aprender? O 
currículo é o que se deve ensinar e aprender ou é também o que se 
ensina e aprende na prática? O currículo é o que se deve ensinar e 
aprender ou incluir também a metodologia entre (as estratégias, 
métodos) e os processos de ensino? O currículo é algo especificado, 
delimitado e acabado que se logo se aplica ou é de igual modo algo 
aberto que se delimita no próprio processo de aplicação?  

Apesar da polissemia do termo, dos inúmeros significados e questionamentos 

que podem existir em seu entorno, o currículo pode ser considerado inicialmente 

como um instrumento de formação, com objetivos muito bem definidos. Pode ser 

considerado também como um instrumento inerente à efetivação da prática 

pedagógica para os fins aos quais se propõe a educação. 

Percebemos que, no estudo de currículo, não podemos deixar de considerar 

fatores que determinam a aproximação dele com a realidade a ser vivenciada, com a 

prática educativa, com os sujeitos a que se destina etc. Esses fatores são 

epistemológicos, políticos, econômicos, ideológicos, técnicos, estéticos e históricos 

(PACHECO, 2005). 

Como já dito, apesar de esses fatores não se reunirem em apenas um 

significado, contribuem na definição do currículo. Eles podem, por exemplo, definir 

aspectos como: do que trata o currículo, para quem trata, como trata, onde trata, 

entre outros.  

Baseando-nos ainda em Pacheco (2005) para compreensão desses fatores, 

verificamos que, quanto ao fator epistemológico, o mesmo compreende o que deve 

contar como conhecimento; o fator político alude a quem deve caber o controle da 

seleção e distribuição do conhecimento; o fator econômico refere-se a como o 

conhecimento está ligado à distribuição de bens, poder e serviços na sociedade; o 

fator ideológico seria o conhecimento de maior valor e a quem ele pertence; o fator 

técnico refere-se ao método por meio do qual se deve colocar esse conhecimento ao 

alcance dos alunos; o estético diz respeito à maneira de atrelar o conhecimento 

curricular ao conhecimento do aluno de forma justa e coerente; e o histórico seria 
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basicamente a busca do que já foi percorrido para atender às questões do hoje e 

para se seguir mais além. 

A partir desses fatores, pode ser construído um currículo favorável ou 

desfavorável à diferença cultural, comprometido ou descomprometido com a 

superação e erradicação dos preconceitos ou com a marginalização das culturas 

não hegemônicas.    

Apesar de não encontrarmos definições unívocas e literais do que se entende 

por currículo, percebemos que, ao longo do tempo, estudos e discussões no meio 

educacional fazem surgirem diferentes entendimentos sobre o mesmo. Essas 

concepções dão origem a diferentes teorias, enfatizando principalmente as questões 

sociais imbricadas no currículo, além de apresentarem os avanços que se originam 

desses estudos e discussões.  

Para Pacheco (2005), a palavra ―currículo‖ é de origem recente, aparecendo 

com o significado de organização do ensino, indicando disciplina, porém essa 

conceituação tem sofrido, ao longo dos tempos, uma erosão natural que o tem 

deslocado desde uma concepção mais restrita até uma concepção mais aberta. 

Vale salientar que a riqueza dos estudos nesse campo decorre exatamente 

dessa diversidade de concepções e perspectivas. A exemplo, uti lizamo-nos da fala 

de Santiago para ratificar a assertiva anterior, pois, para ela, o currículo pode ser 

entendido a partir de três concepções: 

Ele pode ser tomado como uma (1) disciplina curricular; pode 
também ser abordado como (2) campo de investigação científica; e 
ainda, como (3) prática pedagógica (2006, p. 74). 

Como disciplina curricular, o currículo seria como um instrumento de trabalho 

dos docentes que se utilizariam dele como um conteúdo de formação e como um 

saber profissional. No que se refere ao currículo enquanto campo de investigação 

científica, ele seria o objeto de interesse básico de pesquisadores que se preocupam 

com os processos de escolarização básica e formação de profissionais. E, por 

último, como prática pedagógica, seria o interesse nas práticas que ocorrem no 

âmbito escolar e não escolar (SANTIAGO, 2006). Na segunda concepção da autora, 

insere-se a presente pesquisa, que considera o currículo enquanto campo de 

investigação, porque busca no currículo de formação do pedagogo e nas suas 

diretrizes curriculares o tratamento dado à diferença cultural.  
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Não significa dizer que esta pesquisa se restringe à concepção acima 

descrita, porque, como já dito a compreensão do currículo não é unívoca; por isso, 

se buscaram ainda, outras compreensões deste objeto. Nesse percurso, entre outras 

coisas, encontramos a distinção entre currículo teórico e currículo prático, assim 

como o sentido dado ao mesmo, trazendo para ele a cultura vivida na escola e a 

forma como a articulação entre currículo formal e currículo em ação vem sendo feita. 

No entanto, antes de iniciar essa discussão sobre as concepções e 

perspectivas relativas a esse termo, iremos apresentar a origem e definições 

primárias do que é o currículo. A etimologia da palavra ―currículo‖ nos remete a uma 

pluralidade de significados. Vem do termo latino currere, que significa correr, 

derivando para substantivos como cursus, que significa carreira, ou até mesmo 

curriculum, que significa caminho. Para Pacheco, a compreensão desse termo vai 

mais além. De acordo com ele, 

o currículo não é meramente um caminho, um programa, um cursus, 
uma pista de corrida para os aprendentes. Currículo é também um 
projecto, uma práxis sobre um conhecimento controlado, por um 
lado, ―no contexto social em que o conhecimento é concebido e 
produzido‖ e, por outro, no modo ― como esse conhecimento é 
traduzido para ser utilizado num determinado meio educativo‖. A 
dicionarização do termo currículo (...) tem revelado sobretudo a ideia 
tradicional de programa, não incluindo as várias noções que tem 
vindo a adquirir pelas suas práticas de construção (PACHECO, 2005, 
p. 42). 

Para Apple (1989), se o termo ―currículo‖ for considerado apenas como 

caminho que deve ser percorrido para aprender-se com objetivo de alcançar-se a 

escolarização, encobrem-se as vicissitudes do poder e do conflito social 

responsáveis pelas condições que dão significação e existência ao currículo na vida 

social. 

Ao considerar o currículo como forma de produção social, Apple (1989) nos 

diz que este é significativo se concebido a partir de suas conexões com as 

complexas configurações de dominação e subordinação na nação como um todo, 

em cada região ou em cada escola individualmente. Nesse sentido, deve-se levar 

em consideração a forma como ele é organizado, sua estrutura e aplicação, sendo, 

portanto, uma construção ideológica. 

Dessa forma, o currículo seria não somente uma lista de conteúdos a serem 

ministrados mas, principalmente, uma via de acesso à aprendizagem, cujo objetivo 
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prioritário seria a transformação do aluno num sujeito autônomo no processo de 

construção do conhecimento (NEDER, 2005). 

 

 

2.2  Perspectivas do Currículo: primeiras incursões  

 

O conteúdo deste item decorre da necessidade de compreender o objeto de 

pesquisa dentro do seu contexto. Nosso objetivo é, agora, expor os primeiros 

estudos oficiais sobre o currículo, apresentando-o através da Teoria Tradicional. 

Para tanto, recorremos aos autores e aos fatos históricos que contribuem para a 

compreensão do desenvolvimento do currículo até o surgimento das Teorias 

Críticas. 

Nessa direção se justifica a presença dos próximos itens, pois, de acordo com 

Moreira e Candau (2008), Silva (2009) e Costa (2003), que tratam o currículo a partir 

de perspectivas e não de conceituações ou definições, ele não pode ser considerado 

objeto estático, mas dinâmico, pois se apresenta em constantes transformações. 

Partimos, então, do pressuposto de que analisar os currículos significa 

estudá-los no contexto em que se configuram e no qual se expressam em práticas 

educativas. Sobre a origem do termo, encontramo-lo na Antiguidade Clássica, é 

certo que a realidade escolar sempre coexistiu com a realidade curricular.  

Além de diversas teorias e vertentes encontramos, como já dito, diferentes 

definições de currículo. O que temos hoje, a versão moderna, consolidou-se do 

século XIX para o XX e foi constituído por saberes ditos coerentes, assim como por 

uma estrutura didática para sua transmissão. Essa estrutura manteve-se fixa e 

estável por um determinado período, mesmo com surgimento de algumas propostas 

de reformas e mudanças.  

Sobre a perspectiva moderna do currículo, foram os americanos que a 

teceram, dando-lhe características de um artefato comprometido com os ideários 

científicos e administrativos que existiam no início do século XX. É nessa época que 

Bobbit escreve The Curriculum (1918), obra publicada num momento decisivo da 

história da educação estadunidense, quando diversas forças econômicas, políticas e 

culturais, a partir de diferentes visões, procuravam moldar os objetivos e as formas 

educacionais, buscando responder quais seriam as metas da educação 

escolarizada. Essa obra passa, então, a ser considerada como um marco, porque 
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pode dizer-se que foi a partir dela que o currículo passou a ser considerado como 

um objeto de estudo específico. Dentro da perspectiva bobbitiana, orientada pela 

Teoria Taylorista15, a escola e o currículo deveriam ser concebidos e postos em 

prática da forma como se organizava a empresa e a fábrica. 

Para Bobbit, o sistema educacional deveria estabelecer objetivo e resultado 

pretendido, assim como a metodologia para atingir esses resultados. Deveria 

também determinar e utilizar os padrões adotados nas empresas e fábricas. Ele 

propunha que as escolas funcionassem como uma empresa, especificando que 

resultados pretendiam obter, quais métodos usariam para alcançá-los e a que 

formas de mensuração recorreriam para saberem se realmente tinham chegado às 

metas. Em outras palavras, Bobbit concebia o currículo como um processo de 

racionalização de resultados educacionais semelhante ao industrial, cuja 

administração seguia os padrões de Taylor. Nessa perspectiva, a finalidade da 

educação limitava-se a atender às exigências profissionais impostas pela vida 

adulta, passando a ser simplesmente uma questão de desenvolvimento. As 

influências desses princípios refletiram diretamente no currículo, constituído como 

campo de estudo na educação.  

Em 1949, com a publicação do livro de Ralph Tyler , intitulado ―Princípios 

Básicos de Currículo e Ensino‖, o modelo de currículo firmado por Bobbit é 

consolidado, pois, com os estudos de Tyler, a ideia de organização e 

desenvolvimento tornam-se referências na concepção do currículo. Para Tyler, essa 

ideia deveria responder a quatro questões: que objetivos educacionais deve atender; 

como selecionar os conteúdos; como organizar o método de ensino e de instrução 

para alcance dos objetivos; e, por último, como avaliar para confirmar, ou não, o 

alcance desses objetivos. Como Bobbit, ele também postula que os objetivos devem 

ser definidos e estabelecidos. Defende, ainda, que deveriam ser feitos estudos sobre 

os próprios estudantes, sobre a vida contemporânea fora da escola e adotarem-se 

sugestões dos especialistas das diversas áreas. No entanto, o levantamento dessas 

sugestões deveria ser feito a partir da filosofia social e educacional com a qual a 

escola estivesse comprometida, e também através da psicologia da aprendizagem.  

Nesse período, Jonh Dewey apresenta também uma concepção de currículo, 

porém dentro de uma perspectiva mais progressista. Para ele, era importante levar 

                                                 
15

 Teoria desenvolvida a partir da observação de trabalhadores das indústrias, pelo americano 

Frederick W. Taylor (1856-1915). 
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em consideração, no planejamento curricular, os interesses e experiências das 

crianças e jovens. Seu ponto de vista estava mais direcionado à prática de princípios 

democráticos, sendo a escola um local para essas vivências. Dewey não 

demonstrava, porém, preocupação com a preparação para o trabalho e para a vida 

adulta do homem. Não sendo essa perspectiva tão difundida quanto a de Bobbit. 

Nessa época, o currículo predominante nas escolas era o clássico, 

humanista, oriundo da Antiguidade Clássica; apresentava-se, pois, de forma 

monocultural. Esse modelo de currículo é encontrado inicialmente na educação 

universitária medieval e renascentista, e ordenava assim as disciplinas: Trivium 

(gramática, retórica, dialética) e Quadrivium (astronomia, geometria, música, 

aritmética). De maneira geral, esses assuntos tinham como objetivo levar os 

estudantes a dominarem o repertório das grandes obras literárias e artísticas gregas 

e latinas. O conhecimento dessas obras e dessas línguas era considerado a melhor 

e maior realização de um ser humano culto, principalmente se ele desse 

corporificasse os ideais propostos.  

Na perspectiva de ensino do Trivium e do Quadrivium, o currículo era 

concebido como uma forma de organizar a aprendizagem num contexto 

organizacional, previamente planejado a partir de finalidades e com determinação de 

condutas formais precisas, e a partir da formulação de objetivos. Atribuem-se a essa 

perspectiva, também, as definições que apontam o currículo como o conjunto de 

conteúdos a serem ensinados, organizados por disciplina, temas, áreas de estudo e 

com um plano de ação pedagógica, fundamentado e implementado num sistema 

tecnológico. De acordo com Pacheco, 

Na tradição técnica, currículo significa o conjunto de todas as 
experiências planificadas no âmbito da escolarização dos alunos, 
vinculando-se a aprendizagem a planos de instrução que 
predeterminam os resultados, valorizam os fundamentos de uma 
psicologia de natureza comportamentalista. (2005, p. 33)  

No entanto, tanto o modelo tecnocrático quanto o progressista, dentro da 

perspectiva tradicional, faziam críticas ao currículo clássico. O primeiro destacava a 

inutilidade dos conhecimentos inseridos no currículo clássico para a vida moderna e 

para o trabalho. O segundo, o progressista, possibilitava que tal currículo não 

considerava os interesses e experiências para aqueles aos quais era direcionado.  

Esse é um panorama em nível global sobre o currículo, porque no Brasil essa 

temática ampliou-se consideravelmente somente depois dos anos 1980. Hoje 
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avaliamos que a produção científica brasileira, publicada em livros e periódicos, já 

não se faz dependente da literatura dos Estados Unidos e da Inglaterra. Essa 

produção, ao longo dos últimos 20 anos, aponta que a reflexão e as críticas dos 

estudiosos sobre o assunto é hoje bastante superior a que era realizada nos anos 

1980. 

Ressalta-se que o advento dessas reflexões mais aprofundadas e das críticas 

deve-se, sobretudo, ao início do movimento da democratização da escolarização 

secundária, pois o modelo clássico predominava devido, principalmente, ao acesso à 

escolarização, que era privilégio da classe dominante. 

 

 

2.3 Da Perspectiva Curricular Tradicional à Perspectiva Crítica: uma ruptura? 

 

 Seguindo a mesma linha do item anterior e com a mesma justificativa, 

apresentamos este, que trata do movimento que incidiu nos estudos do currículo, 

salientando os novos olhares e possibilidades delineados pela teoria crítica. 

Essa teoria decorre da democratização do acesso às escolas pelas massas, 

quando o currículo humanista clássico foi extinto e ficaram os modelos tradicionais, 

técnicos e progressistas em evidência. Estes últimos começaram a ser contestados 

numa perspectiva crítica, após os anos 1970, a partir do Movimento de 

Reconceptualização do Currículo e da Nova Sociologia da Educação, o primeiro 

movimento de origem norte-americana e a segunda, de origem inglesa. 

O Movimento Reconceptualista surgiu no final dos anos 1960, mas passa a 

ter visibilidade no ano de 1973, em Nova Iorque, com a realização da I Conferência 

sobre currículo, promovida pela Universidade de Rochester, sob a liderança de 

William Pinar. 

Baseados nas teorias sociais — como a fenomenologia, a hermenêutica e a 

teoria crítica da Escola de Frankfurt —, os reconceptualistas defendiam que a 

compreensão de currículo estava muito distante da concepção tradicional, que o via 

como uma atividade administrativa e técnica. 

Dentro desse movimento, as críticas foram feitas a partir de duas 

perspectivas: uma parte do movimento utilizava conceitos marxistas baseados nas 

ideias de Gramsci e na Escola de Frankfurt, enfocando as questões políticas e 
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culturais; a outra parte baseava-se nas teorias sociais, como a fenomenologia e 

hermenêutica, enfatizando as estratégias interpretativas de investigação. 

Apesar de os reconceptualistas considerarem as vertentes fenomenológicas e 

marxistas, e os campos desses movimentos serem caracterizados pela busca da 

superação dos modelos tradicionais tecnicistas que dominavam o contexto 

educacional e, consequentemente, o currículo, os representantes do marxismo 

procuraram se distanciar dos fenomenológicos, por entenderem que estes últimos 

centravam-se mais nas questões subjetivas e davam pouca atenção às questões 

políticas. 

  Devido a esse distanciamento, discorreremos inicialmente sobre os 

reconceptualistas, partindo da corrente Fenomenológica e Hermenêutica, e 

posteriormente, sobre os marxistas. 

 A fenomenologia consiste em colocar o que é senso comum em questão, 

sendo este substituído por aquilo que é vivido, experienciado. Trata de descrever, 

compreender e interpretar os fenômenos que podem ser percebidos. Propõe a 

extinção da separação entre sujeito e objeto, estudando a realidade a partir da 

primeira pessoa. 

A perspectiva fenomenológica de currículo é considerada a mais radical das 

teorias críticas, pois representa um rompimento com a teoria tradicional. Ela 

desconhece a estruturação básica do currículo tradicional que se fundamenta em 

disciplinas. Para os fenomenológicos, o que interessa são as experiências diretas, o 

mundo de ―primeira ordem‖, e o currículo tradicional é justamente estruturado no 

mundo de ―segunda ordem‖, baseado nos conceitos científicos, dividido em 

disciplinas.  

De acordo com Silva, 

Na perspectiva fenomenológica, o currículo não é, pois, constituído 
de fatos, nem mesmo de conceitos teóricos e abstratos: o currículo 
é um local no qual docentes e aprendizes têm a oportunidade de 
examinar, de forma renovada, aqueles significados da vida 
cotidiana que se acostumaram a ver como dados e naturais (2009, 
p. 40). 

É a partir desse exercício de suspender o que já é conceituado e tomado 

como verdade pela literatura educacional — como a aprendizagem, a avaliação, a 

metodologia, entre outras categorias — e de associar isso a nosso objeto, que 

trazemos categorias culturais — como a de raça, etnia, gênero e sexualidade — que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
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se fazem necessárias para compreendermos de fato o que representa cada uma 

delas. Em outras palavras, é como se tivéssemos de esquecer o conceito que 

aprendemos e, por meio da nossa experiência vivida com o objeto, reconstruí-lo e 

reconceituá-lo, dando-lhe um significado peculiar.  

A fenomenologia aponta para um currículo no qual se deixariam de lado 

tópicos tradicionais, elencados e selecionados por outros, como conhecimento 

relevante e indispensável, para se dar um direcionamento ao estudo com temas que 

fazem parte da vida cotidiana dos estudantes, envolvendo situações nas quais se 

fazem presentes tanto alunos quanto professores. Isso significa trazer situações 

vivenciadas cotidianamente sobre a diferença cultural, por exemplo. É importante 

ressaltar que talvez o objetivo não seja a substituição radical e ou completa dos 

tópicos considerados tradicionais, mas deixar claro que esses tópicos possuem 

limites, equívocos e que outros também necessitam de abertura oficial, 

considerando-se que eles, quando lembrados, geralmente são tratados à margem, 

oficiosamente. Ou seja, não têm igualdade no tratamento. 

Ainda na perspectiva reconceptualista, o enfoque fenomenológico, em alguns 

momentos, traz simultaneamente a hermenêutica e autobiografia para criticar a 

teoria tradicional do currículo.  

De maneira geral, a hermenêutica destaca a possibilidade de múltipla 

interpretação dos textos, ao procurar fazer conexões entre o conhecimento escolar, 

a história de vida e o desenvolvimento intelectual, contribuindo para a formação da 

―identidade‖, que implica um agir consciente e comprometido. A autobiografia, por 

sua vez, enfatiza os aspectos formativos do currículo, recorrendo à psicanálise, 

investigando as formas pelas quais a subjetividade é formada, permitindo conectar o 

individual ao social.  

Como dito anteriormente, os reconceptualista acabaram se dividindo em duas 

vertentes: a primeira, que acabamos de apresentar, voltada para a interpretação da 

subjetividade; e a segunda, sobre a qual passaremos a discorrer, voltada para o 

marxismo. 

No que se refere à perspectiva marxista, Michel Apple pode ser considerado 

um dos principais críticos à teoria curricular educacional. Em 1979, nos Estados 

Unidos, publica seu primeiro livro, Ideologia e Currículo, em que aborda questões 

sobre produção e educação. A partir da perspectiva marxista, enfatiza as relações 

de classe e aborda, em alguns momentos de forma secundária, as relações de 
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gênero e de raça como importantes no processo de reprodução cultural e social. 

Trata, também, do currículo concebido pelas teorias educacionais críticas e postula 

que o currículo está estreitamente ligado às estruturas econômicas e sociais, não 

sendo um corpo neutro, inocente e desinteressado de conhecimento (SILVA, 2009). 

Apple (1999) levanta questionamentos de grande relevância para o campo do 

currículo. Ele questiona por que alguns conhecimentos são escolhidos para compor 

determinados currículos e outros são desprezados; porque certos conhecimentos 

são tidos como legítimos e outros não. Busca desvendar qual o papel e a 

contribuição do currículo na reprodução cultural e social. 

Dentro dessa abordagem crítica, surge outro teórico que também contribuiu 

significativamente para a teorização do currículo: Henry Giroux. Esse teórico 

fundamenta suas críticas nos estudos da Escola de Frankfurt, discordando 

principalmente do tecnicismo, característica da teoria tradicional. Discorda, também, 

das teorias críticas que se utilizavam dos modelos interpretativos de teorização 

social. 

Giroux (2002) propõe a ―Pedagogia da Possibilidade‖, contrapondo-se ao 

imobilismo posto pela teoria tradicional. Considera que o indivíduo deve tomar 

consciência do seu papel diante da sociedade, assim como do papel de controle que 

as instituições exercem sobre ele mesmo. Dessa forma, ele pode libertar-se e 

emancipar-se. Para esse autor, são três os pilares necessários para acontecer essa 

emancipação do indivíduo: a esfera pública, o intelectual transformador e a voz. Em 

relação a isso, Silva nos diz que 

Giroux argumenta que a escola e o currículo devem funcionar como 
uma ―esfera pública democrática‖. A escola e o currículo devem ser 
locais onde os estudantes tenham a oportunidade de exercer as 
habilidades democráticas da discussão e da participação, de 
questionamento dos pressupostos do senso comum da vida social. 
Por outro lado, os professores e as professoras não podem ser vistos 
como técnicos ou burocratas, mas como pessoas ativamente 
envolvidas nas atividades crítica e do questionamento, a serviço do 
processo de emancipação e libertação [...] Finalmente, o conceito de 
―voz‖... aponta para a necessidade de construção de um espaço 
onde os anseios, os desejos e os pensamentos dos estudantes e das 
estudantes possam ser ouvidos e atentamente considerados (2009, 
p. 55). 

Percebemos que, a partir dessas discussões, a escola e o currículo recebem 

um novo olhar, uma conceituação bem mais ampla do que a pensada anteriormente. 
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Tanto um como o outro começam a ser concebidos como um espaço democrático, 

onde todos podem ter vez e voz. E, nessa perspectiva, 

define-se currículo como um projecto que resulta não só do plano 
das intenções, bem como do plano da sua realização no seio de uma 
estrutura organizacional (PACHECO, 2005, p. 33). 

O currículo passa a ser concebido como um projeto constituído pelas 

experiências educativas vividas pelos alunos dentro do contexto escolar; 

experiências que dependem de intenções prévias. Esse projeto deve, contudo, ser 

bastante flexível e aberto, uma vez que depende das condições de sua aplicação. 

Ao contrário da perspectiva tecnicista, esta não considera o currículo como um plano 

totalmente prescritivo e previsível, mas como um todo organizado em função de 

propósitos educativos e de saberes, atitudes, crenças e valores. 

Giroux (2002) é influenciado pelo pensamento de Paulo Freire e aproxima-se 

dele em questões como a crítica à educação bancária. Posteriormente, ele também 

recebe influências dos ECs, por meio das pesquisas de Paul Willis, aluno do Centre 

for Contemporany Cultural Studies, da Universidade de Birmingham, como vimos no 

capítulo sobre Cultura, que faz parte deste trabalho.  

Apesar de o currículo especificamente não se constituir como objeto de 

estudo para Freire e, por isso mesmo, ele não ser considerado como um especialista 

na área, esse autor apresenta, na totalidade de sua obra, contribuições significativas 

para teoria curricular. Além disso, curriculistas importantes desenvolveram seus 

estudos tomando como referência a pedagogia freireana.  

Também foram importantes para a teoria crítica do currículo os estudos 

advindos de uma nova abordagem sociológica: a Nova Sociologia da Educação, um 

movimento que tece críticas às teorias educacionais. Assim como em outras 

correntes, um livro publicado com o título ―Conhecimento e Controle‖ (Knowledge 

and control), em 1971, na Inglaterra, organizado pelo sociólogo Michael Young, 

marca o início desse movimento, cuja essência é a análise dos processos de 

seleção e organização dos conhecimentos veiculados pela escola. Como ponto de 

partida, esse movimento tomou o desenvolvimento da Sociologia do Conhecimento. 

Verificamos, contudo, um distanciamento entre os adeptos desse movimento: 

os norte-americanos criticavam principalmente as teorias educacionais; já as críticas 

dos ingleses, advindas da antiga Sociologia da Educação, não questionavam a 
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natureza do conhecimento escolar ou o papel do currículo na produção das 

desigualdades sociais existentes. 

A Nova Sociologia da Educação buscava investigar a ligação entre os 

princípios de seleção e organização do conhecimento escolar e os princípios de 

distribuição dos recursos econômicos. A questão básica eram as conexões entre 

currículo e poder, entre a organização do conhecimento e a distribuição do poder 

(SILVA, 2009). 

Além de Young, temos contribuições também de Basil Bernstein nesse 

movimento da Sociologia Educacional. Para este último, o conhecimento 

educacional formal realiza-se a partir de três sistemas: do currículo, que define o 

conhecimento válido; da pedagogia, que define qual a transmissão válida para o 

conhecimento; e da avaliação, que define qual a realização válida desse 

conhecimento por parte de quem é ensinado. Diferentemente de outros teóricos 

críticos, que se preocupavam com o conteúdo, Bernstein se preocupava mais com 

as relações estruturais entre os diferentes tipos de conhecimento, ou seja, como o 

currículo está organizado. 

Nesse contexto, as teorias críticas surgiram como uma fundamentação 

inversa às teorias tradicionais: as primeiras, as críticas, seriam teorias de 

desconfiança, questionamento e transformação radical; e as segundas, as 

tradicionais, seriam de aceitação, ajuste e adaptação (SILVA, 2009). Sobre isso, 

Santiago (2006, p.74) nos diz que ―a visão crítica do currículo colocou novas 

questões no campo educativo e da escolarização e vem mostrando diferentes 

modos de abordá-lo‖.  

Poderíamos dividir as teorias críticas em dois momentos: as que se fizeram 

de forma mais geral em relação à educação; e aquelas que enfocaram o currículo, 

como a Nova Sociologia e os reconceptualistas, sobre os quais já discorremos. 

Compreendemos haver uma ruptura, sim, entre as teorias tradicionais e as 

teorias críticas, considerando que estas últimas efetuam uma completa inversão nos 

fundamentos das primeiras. No entanto, entendemos que as críticas se construíram 

a partir das tradicionais. Sobre essa ruptura entre as duas teorias, Silva nos diz que 
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Os modelos tradicionais de currículo restringiram-se à atividade 
técnica de como fazer o currículo. As teorias críticas sobre o 
currículo, em contraste, começam por colocar em questão 
precisamente os pressupostos dos presentes arranjos sociais e 
educacionais. As teorias críticas desconfiam do status quo, 
responsabilizando-o pelas desigualdades e injustiças sociais. As 
teorias tradicionais eram teorias de aceitação, ajuste e adaptação. As 
teorias críticas são teorias de desconfiança, questionamento e 

transformação radical (2009, p. 30). 

Enquanto a teoria tradicional se preocupava com as questões técnicas, com 

as adaptações e ajustes dos indivíduos para atender aos objetivos e interesses da 

sociedade privilegiada e capitalista, as críticas questionaram, principalmente, as 

desigualdades sociais, provocadas principalmente pelo modelo vigente da educação 

tradicional.  Apesar de o nosso objeto de pesquisa, a diferença cultural no currículo, 

não estar inserido literalmente nas teorias críticas, entendemo-las como as primeiras 

incursões e discussões para a construção das concepções e conceitos que 

contribuíram para o desenvolvimento e fundamentação das teorias pós-críticas, nas 

quais está alicerçado nosso objeto.  

 Por isso, para continuação dos nossos estudos, sempre em busca de um 

melhor entendimento e uma maior aproximação de nosso objeto, iniciaremos a 

discussão sobre as teorias pós-críticas. 

 

 

2.4 Da Perspectiva Curricular Crítica à Perspectiva Pós-Crítica: uma transição? 

 

 Permanecendo com o objetivo de compreender o currículo nos seus 

contextos e perspectivas, este item trata da teoria pós-crítica e nela encontramos 

várias discussões em diferentes abordagens. Entre as abordagens, estão os ECs, 

em que este trabalho de pesquisa se insere e dos quais advêm movimentos que 

envolvem dimensões étnicas, raciais, feministas e outras que se referem às 

orientações sexuais. Dentre as perspectivas dessas teorias, identificamos as pós-

modernas, pós-estruturalistas e pós-colonialistas. E é exatamente nessas 

discussões que as teorias pós-críticas do currículo se constituem, ou seja, é este o 

cenário que caracteriza o chão das teorias pós-críticas. 

Para tratar dessas discussões, iniciaremos com a perspectiva multicultural 

que se originou nos EUA , nos anos 1960, como uma questão educacional ou 

curricular. Os grupos subordinados (mulheres, homossexuais e negros) iniciaram o 
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debate com fortes críticas ao currículo universitário tradicional que, na época, 

caracterizava-se pela presença da cultura branca, masculina, europeia e 

heterossexual. No entanto, para os grupos subordinados, o currículo universitário 

deveria contemplar uma amostra representativa do que os caracterizava. Numa 

perspectiva liberal e humanista, o currículo deveria basear-se nas ideias de 

tolerância, respeito e convivência harmoniosa entre as culturas, enquanto que, em 

outra perspectiva, a crítica, essa diferença, mais do que respeitada e tolerada 

deveria ser constantemente colocada em questão. 

A discussão do currículo, a partir dos ECs, que tem sua origem em 1964, no 

Centro de Estudos Culturais Contemporâneos, Inglaterra, apresentados em capítulo 

anterior deste trabalho, concebe o Currículo como campo de luta em torno da 

significação e da identidade. Foi a partir dos ECs, que pudemos enxergar o currículo 

como campo cultural, em que os diferentes grupos tentam se sobressair uns sobre 

os outros, estabelecendo sua superioridade.  

 Na perspectiva dos ECs, o currículo é um artefato cultural com dois sentidos: 

trata-se de uma invenção social como outra qualquer; o conteúdo dele é uma 

construção social e, como toda construção social não podem ser deixadas de lado 

as relações de poder implicadas nessa construção. 

 Ainda na visão pós-crítica, as vertentes pós-modernistas, pós-estruturalistas e 

pós-colonialistas também colocam o currículo em questão. A Pós-Modernidade 

coloca em questão os currículos atuais, construídos e balizados dentro da 

Modernidade. Esses currículos são disciplinares, segmentados, lineares, estáticos e 

objetivistas. Para Silva, 

Da perspectiva pós-moderna, o problema não é apenas o currículo 
existente, é a própria teoria crítica do currículo que é colocada sob 
suspeita. A teorização crítica da educação e do currículo segue, em 
linhas gerais, os princípios da grande narrativa da Modernidade 
(2009, p. 115). 

 Podemos dizer que o currículo pós-moderno contemplaria discussões sobre o 

hibridismo16 e a mistura de culturas, preferindo o subjetivismo das interpretações, 

tornando-as como parciais e locais, relativizando a totalidade e a globalidade. Seria 

                                                 
16

 Segundo Canclini, hibridismos são ―processos socioculturais  nos quais estruturas ou práticas 
discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e 

práticas‖ (1997, p.19). 
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um currículo em que não haveria distinções entre alta e baixa cultura, as discussões 

existentes se voltariam apenas para cultura. 

 Para Moreira (2007), a ideia é tornar o currículo um espaço de crítica cultural, 

que significa abrir as portas para diferentes manifestações da cultura popular, não só 

para as que compõem a chamada cultura erudita. É esse o sentido que esta 

pesquisa adota, pois compreendemos que os currículos de formação de professores, 

especificamente do pedagogo enquanto professor dos anos iniciais da Educação 

Básica, devem estar abertos a essa crítica cultural, evidenciando o tratamento da 

diferença enquanto uma construção histórica e social.  

 Saindo da perspectiva pós-moderna e adentrando na perspectiva pós-

estruturalista — que a priori, não se podem confundir, apesar de terem suas 

aproximações —, verificamos que nesta última há uma preocupação central com as 

questões de significação e linguagem. Além disso, vimos que o pós-estruturalismo 

não é abordado através de uma época histórica17, mas de um sistema teórico ou 

uma sistematização teórica. 

  O pós-estruturalismo, embora tenha origens francesas, parte das formulações 

filosóficas de Friederic Nietzsche e das contribuições de Martin Heidegger sobre 

Nietzsche, das leituras estruturalistas de Freud e de Marx, que são decisivas para a 

emergência desta vertente teórica. 

Os teóricos pós-estruturalistas rejeitam as grandes narrativas, porém não são 

coesos e nem articulados em se falando de ideias e propostas. Eles se apresentam 

com diversos posicionamentos, expressos no decorrer de suas análises, geralmente 

críticas dirigidas à instituições balizadas na sociedade, como, por exemplo, a família, 

o Estado, a prisão, a escola, a fábrica, entre outras. Criticam os diferentes meios de 

teorização, que podem ser a leitura, a escrita, o ensino, as artes, entre outros. 

Os pós-estruturalistas questionam a verdade e buscam compreender o 

processo pelo qual algo é considerado verdadeiro. A questão principal não é a 

verdade, mas entender como algo se tornou verdade.  

Em se tratando de currículo, essa perspectiva pós-estruturalista levanta 

questões sobre a rigidez na divisão dos conhecimentos presentes nos currículos 

atuais, questiona também a formação do sujeito unitário, autônomo, racional e 

                                                 
17

 O pós-estruturalismo, embora não seja abordado por uma época histórica, representa uma 

continuação no tempo, e também uma transformação e transição do paradigma do estruturalismo.  
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centrado, que se baseia na ação pedagógica ou curricular, e os denuncia como 

construção histórica particular.  

Tal perspectiva propõe uma teoria e prática curriculares que se afastem do 

território oficial, dos espaços regulados pelos sistemas dominantes de significação 

que nos mantêm confinados e pré-determinados à situação da classe dominante. 

 Atrelando o pós-estruturalismo ao objeto desta pesquisa, vislumbramos a 

necessidade de o currículo do curso de Pedagogia, principalmente por sua 

finalidade, conceber a desterritorialização, buscar uma teoria e práticas 

desterritorializadas hegemonicamente, que privilegie superiormente o culto à 

diferença, fazendo compreender-se que a educação é um conjunto de relações 

diferenciadas (PARASKEVA, 2006).  

Ainda sobre as críticas do pós-estruturalismo ao currículo, verificamos que 

elas se inserem nas perspectivas humanistas, tecnicistas e, ainda, nas propostas 

emancipatórias de currículo na vertente marxista e na libertária.  

Já o objetivo da perspectiva pós-colonialista seria analisar as relações de 

poder entre as diferentes nações que compõem a herança econômica, política e 

cultural da conquista colonial européia tal como se configura nesse momento. Ela 

parte do pressuposto de que o mundo atual só pode ser adequadamente 

compreendido se forem consideradas todas as consequências do processo colonial 

iniciado no século XV. Para Costa, o pós-colonialismo se caracteriza através de 

grupos subalternos que não têm controle sobre a própria imagem e 
que seriam os grupos que vivem em situações pós-coloniais: 
populações marginalizadas em geral. Desde os grupos étnicos e 
imigrantes em países do primeiro mundo, passando pelas 
populações internamente colonizadas em países do mundo inteiro, 
como as populações indígenas na América Latina, até outros grupos 
de oprimidos em termos representacionais, como as mulheres. 
Grande parte de estudos sobre gênero ganhou um novo ânimo com 
a postura pós-colonial, que visa especificar como o drama das 
―representações insuficientes‖ é vivido desigualmente por homens e 
mulheres em situação pós-colonial. (2004, p.20). 

O pós-colonialismo seria a busca para desfazer o eurocentrismo explícito das 

metanarrativas. Ele é formado num processo de enunciação de discursos de 

dominação que não é nem interior nem exterior à história da dominação ocidental. 
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No Brasil a perspectiva pós-colonial é identificada, também, no discurso de 

Freire18 (1987), que pode ser considerado como referência. Ele se apresenta como 

um dos precursores da problematização das questões sobre cultura no campo 

educacional. 

Nessa direção, o currículo de formação de professores, inclusive o de 

Pedagogia, deveria absorver as formas culturais que refletem a experiência de 

grupos cujas identidades culturais e sociais foram e são marginalizadas 

historicamente pela identidade hegemônica. Isso levaria os professores em 

formação a contextualizar as desigualdades e a compreender o processo de 

construção das diferenças culturais.     

 O movimento feminista, étnico e racial e a Teoria Queer também surgem no 

contexto pós-crítico. Todos eles tinham como preocupação inicial o acesso à 

educação. Num segundo momento, eles se fazem presentes na educação, buscam 

reconhecer-se e ser reconhecidos dentro dos currículos. 

 Num primeiro momento, o feminismo e o movimento étnico-racial, assim como 

a análise baseada nas questões de classe, preocuparam-se com o acesso à 

educação. Era claro que o nível de educação das mulheres em diversos países 

estava muito abaixo do nível dos homens, assim como ocorria com as de pessoas 

com outra etnia que não a hegemônica.  

No que se refere ao movimento feminista, por exemplo, mesmo nos países 

em que o acesso era igualitário, havia discriminações internas quanto ao acesso aos 

recursos, pois os currículos eram divididos por gênero. Algumas disciplinas eram 

consideradas masculinas e outras, femininas e havia cursos que eram somente para 

homens. Os estereótipos e os preconceitos de gênero eram internalizados pelos 

próprios professores e professoras que, involuntariamente, esperavam respostas 

diferentes de meninos e meninas. 

Essas expectativas sobre papéis e identidades de gênero, presentes não 

somente na escola, mas, sobretudo, na família e em outras instituições sociais, 

limitam as aspirações e realizações do ser homem e de ser mulher na sociedade. As 

preferências e diferenças de desempenho entre meninos e meninas são 

                                                 
18

 Apesar de sua pedagogia ser considerada inicialmente numa perspectiva crítica, ela também se 
insere nas discussões da perspectiva pós-crítica. Considerando, claro, que não há uma ruptura entre 

essas perspectivas, e sim um processo de transição ou de continuação de uma para outra.  



99 
 

 

consideradas resultantes de aptidões naturais, quando na verdade são decorrentes 

de uma construção sociocultural e, nesse caso, pedagógica também. 

Os currículos de formação de professores devem, então, estar atentos a 

essas construções sociais que são naturalizadas, não apenas às que se referem a 

gênero, mas também as que dizem respeito à etnia, à raça, à sexualidade, entre 

outras construções. Devem ser engendrados currículos orientados para conceber a 

diferença como algo externo à natureza humana. 

Como visto, o currículo é constituído em meio a essas redes de significações, 

dependendo, pois, de quem o constrói, de quem o discute, de quem o vê. Ao 

analisar-se o currículo em um processo de redes de significação, considera-se este 

como prática discursiva. Isso quer dizer que os discursos produzidos sobre o 

currículo não são pré-existentes ao processo relacional como tal. Eles são 

constituídos e constituidores dentro deste processo, dentro do jogo entre 

equivalência e diferença, através da palavra (discurso) e da ação (prática 

discursiva). 

O currículo, enquanto discurso e ou prática discursiva, constitui-se e é 

constituído por uma gama de objetos, pessoas, práticas culturais, relações sociais e 

de poder que estão presentes e sendo desenvolvidas em vários espaços. Essas 

práticas culturais se formam dentro e fora de uma relação de objetividade. O 

discurso é palavra e ação, cuja finalidade, no âmbito do currículo, é a incorporação 

de discursos que podem ser engendrados tanto nas políticas globais, que 

perpassam as agências institucionais que normatizam as políticas educacionais e 

curriculares no Brasil — a exemplo do MEC, Secretarias Estaduais e Municipais de 

Educação — quanto nas políticas locais que se materializam nos espaços das 

escolas, das salas de aula, nas instâncias representativas de professores, de alunos, 

de pais, direção, corpo técnico, entre outros (PEREIRA, 2009). 

Pensamos que é nessa linha que, hoje, temos políticas direcionadas às 

questões da diferença cultural, como os PCNs, voltados para o pluralismo cultural, e 

as DCNs para Educação das Relações Étnico-Raciais, entre outras. No entanto, 

entendemos que tais parâmetros ou diretrizes não garantem o tratamento adequado 

à diferença cultural, principalmente no que concerne a outros tipos de diferenças não 

contemplados nesses documentos oficiais, mas que estão presentes na prática 

pedagógica do professor. 
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2.5 Das Políticas Sociais à Materialização do Currículo: um percurso árduo e 

dinâmico 

 

 A fim de entender como acontece a construção do currículo de formação de 

professores, especificamente a dos docentes dos anos iniciais da Educação Básica, 

este item destina-se à compreensão de como ocorre esse movimento de construir 

que vai das políticas sociais ao currículo prescrito. 

 Para tanto, iniciamos discutindo sobre política e seus significados para, 

posteriormente, apresentarmos o que seriam políticas sociais, educacionais, de 

formação de professores e de currículo. Nessa discussão, ainda são apresentados 

os contextos e percursos em que tais políticas são arquitetadas. 

 O termo ―política‖, assim como outros já apresentados neste trabalho, é 

polissêmico e tem vários significados. De maneira geral, pode ser considerado como 

uma ação pública, realizada por aqueles que são chamados a participar de um 

espaço público para interferirem em assuntos de interesse coletivo.  

A política é uma necessidade para a vida humana tanto no âmbito individual 

quanto no social, e a política curricular representa a racionalização do processo de 

construção e desenvolvimento do currículo. Nesse sentido, políticas curriculares 

seriam todas as decisões ou regulamentos dos conteúdos, da prática e do 

desenvolvimento do currículo, como, por exemplo, os contextos de decisão política e 

administrativa, que estabelecem as regras do sistema curricular, planejam os 

parâmetros de atuação, com um grau de flexibilidade ou não, para os diferentes 

agentes que colocam o currículo em prática. A política se apresenta como o primeiro 

condicionante direto e regulador do currículo e é através dela que os outros, os 

receptores da política, são modelados.  

As políticas, de maneira geral, são influenciadas por diversos sistemas de 

representação, tais como: o mercado, a produção, o consumo, a cultura, entre 

outros. Por sua vez, a construção das políticas educacionais, assim como das suas 

reformulações, situa-se na esfera do Estado, e para compreendê-las, faz-se 

necessário considerar essas diversas influências. Nesse sentido, Lopes (2006) 

afirma que as políticas de currículo podem ser também entendidas como políticas 

culturais. 

Tratando-se de formação de professores, a política de currículo deriva das 

políticas educacionais direcionadas à formação dos professores e que, por sua vez, 
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derivam das políticas sociais. Como materialização da política curricular, podemos 

citar as Diretrizes Curriculares Nacionais, que se configuram como normas 

obrigatórias que orientam o planejamento curricular de escolas e sistemas de 

ensino, fixadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) por meio da Câmara de 

Educação Básica (CEB). Deixando claro que a relação entre essas políticas não é 

linear e nem fixa, podemos visualizar esse movimento a partir do esquema 

demonstrado na figura abaixo. 

 

FIGURA II 

Dinâmica de Construção do Currículo 

 

 

 

A política educacional pode ser considerada como a manifestação das 

políticas sociais. E, como as políticas sociais, a política educacional envolve vários 

agentes sociais e expressa-se por meio de ações diretas ou indiretas promovidas 

pelo poder público, cuja referência básica é o Estado. 

Constituem-se como objeto de interesse e análise da política educacional as 

iniciativas do poder público nas instâncias federais, estaduais, municipais. Mesmo 

sendo desenvolvida predominantemente pelos governos , há a influência direta e 

indireta de forças da sociedade civil, como sindicatos, organizações, conselhos 

profissionais e movimentos sociais. 
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A política curricular é uma ação simbólica, representando uma ideologia para 

a organização da autoridade, que abrange tanto as decisões das instâncias 

superiores quanto as decisões das instâncias menores, como os contextos 

escolares. Para Pacheco (2005), a política curricular é implementada por intermédio 

de três tipos de instrumentos: a) normativos explícitos e objetivos, que são 

representados pelas leis, portarias, despachos normativos, etc.; b) os normativos 

interpretativos e subjetivos, que são representados por ofícios e circulares; c) os 

documentos de orientação e de apoio, que são aqueles documentos internos da 

própria escola. De acordo com esse autor,  

a política é, ao mesmo tempo, processo e produto, envolvendo, quer 
a produção de intenções, ou textos, quer a realização de práticas, ou 
de acções concretas (2005, p.105).  

 Ou seja, ela se configura, ao mesmo tempo, como planejamento e como 

ação. Sendo uma lógica do poder educativo, o currículo não pode ser separado nem 

do contexto amplo que o define no tempo e no espaço, nem da organização escolar 

que o concretiza. 

Nessa direção, Ball (1997, apud Pacheco 2005) partilha de duas concepções 

sobre política, uma enquanto texto e a outra enquanto discurso, pois as diferenças 

entre elas em termo sociológicos seriam tradicionais demais. Destacamos, contudo, 

que a política não se dá nem somente enquanto texto e nem somente enquanto 

discurso, mas enquanto os dois, pois ambos estão implícitos um no outro.  

Na primeira concepção, considera-se o texto como resultado de uma seleção 

intencional e negociada das influências e das vozes que são reconhecidas como 

legítimas. Mas esse resultado pode acontecer ou não, pois vai depender de quem o 

lê, pois uma pluralidade de leitores corresponde a uma pluralidade de leituras. O 

texto sempre será objeto de variadas formas de interpretações. Na segunda 

concepção, a política está relacionada à possibilidade de materializar-se, 

determinando as vozes que serão legitimadas e as que não serão. 

Historicamente as vozes são legitimadas no currículo são as hegemônicas, 

centradas no sujeito masculino, branco, heterossexual e cristão. Por outro lado, as 

vozes que diferem desse modelo são silenciadas e não reconhecidas no contexto 

social e nem educacional, mas clamam por serem ouvidas e consideradas no seio 

da prática social e, consequentemente, pedagógica. 
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Considerando os estudos de Ball (1997), percebemos que a política como 

texto produz e reproduz discursos, seleciona os fatores que reconhece e que deseja 

que os leitores escutem esse clamor, que reconheçam essas vozes como legítimas. 

Mas, como o texto pode ser reinterpretado e recriado, mesmo os discursos 

extremamente poderosos precisam negociar seus sentidos com outras vozes, 

autorizadas ou não. De acordo com Almeida, 

Em sua essência, as políticas curriculares, na forma de texto, 
consistem num documento que possibilita uma diversidade de 
sentidos que formam os elementos que revelam o discurso 
pedagógico, pois apresentam as intenções de uma determinada 
perspectiva hegemônica (2008, p. 70).  

A intenção é que os textos e os discursos políticos possam ganhar sentido, 

mesmo quando as múltiplas releituras e reinterpretações na prática ultrapassarem as 

fronteiras do currículo prescritivo, ou seja, daquilo que é dado como pronto. É no 

contexto da prática que as políticas curriculares não são simplesmente 

implementadas, mas recriadas, reinventadas, recontextualizadas. É nessa 

perspectiva que emerge a demanda de inserção nos currículos de questões do 

cotidiano, emergem textos oriundos das práticas, como a cultura, o tratamento da 

diferença cultural, entre outros. É nesse contexto que visualizamos que o currículo 

de formação de professores esteja alicerçado, sendo um currículo crítico e 

democrático culturalmente. 

Nos textos que circulam entre as práticas, há processos recontextualizadores 

que influenciam a construção de suas propostas. Políticas globais são 

ressignificadas, ideias e experiências de outros locais são tomadas, princípios 

teóricos fundamentam proposições e experiências locais são consideradas. É 

necessário que as propostas oficiais sejam incorporadas e reinterpretadas de forma 

diferente, de acordo com a característica e a cultura local. 

Lopes (2005), ao analisar como as políticas de currículo passam por 

processos de recontextualização em diferentes instâncias nas quais transitam, 

desde o nível em que são produzidas até à instância da prática, assegura que esse 

trânsito se faz permeado pela interpretação e interesses de diferentes comissões e 

grupos disciplinares, inclusive de pesquisadores de diferentes áreas. 

Nesta perspectiva, Ball (1994) considera a existência de cinco diferentes 

contextos de elaboração das políticas curriculares, que não acontecem em um único 

sentido, porque são inter-relacionadas. Nesses contextos, as Políticas de Currículo 
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são formuladas e o autor os classifica da seguinte forma: contexto de influência, 

contexto de produção de texto, contexto da prática, dos resultados e da estratégia 

política. Ele destaca, porém, os três primeiros como principais. Vale ressaltar que 

esses contextos não se apresentam nessa ordem, pois eles não têm hierarquia, não 

carregam alguma dimensão temporal ou seqüencial, nem tampouco são lineares.  

O contexto de influência situa-se como o espaço em que as definições e os 

discursos políticos são iniciados e/ou construídos. É nesse contexto que o fluxo de 

ideias se manifesta e os embates em torno do que significa ser educado ganham 

dimensão. Porém, essas definições não são construídas sem se considerarem a 

circulação de ideias e as redes políticas e sociais envolvidas. 

O contexto de produção de textos circunstancializa os discursos políticos do 

contexto de influência para formalizar a elaboração dos textos. É o espaço em que 

os textos, com as definições políticas selecionadas anteriormente , são produzidos. 

É, então, nesse contexto que há a produção de documentos e propostas, 

expressando-se como campo de embate das ideias dos elaboradores, suscitando, 

assim, negociações entre os atores envolvidos. 

O contexto da prática situa-se na instância de efetivação dos dois contextos 

anteriores. De acordo com Lopes (2003), é neste contexto que as definições 

curriculares são recriadas e reinterpretadas. Considerando-se que a escola constitui-

se um espaço de produção cultural, não é possível entendê-la apenas como espaço 

de reprodução de diretrizes, mas, sobretudo, como espaço que também exerce 

influência e produz cultura. Assim, o contexto da prática referencia tal possibilidade 

em virtude da sua capacidade de recriar, reinterpretar, reinventar, colocar-se em 

movimento. 

Ball (1998) incorpora à recontextualização o entendimento da cultura pelo 

hibridismo e considera que um processo de constituição de políticas hibridiza lógicas 

globais, distantes e locais, o que exige uma análise ‖relacional‖ para a abordagem 

da interação entre o nacional e o global na política educacional. Para esse autor, as 

políticas precisam ser compreendidas como produto de um nexo de influências e de 

interdependências. 

A incorporação da categoria hibridismo implica entender as políticas de 

currículo não somente como aquelas que selecionam, produzem, distribuem e 

reproduzem conhecimento, mas como políticas culturais que têm por objetivo a 

transformação social. Assim, pode-se, através de uma perspectiva não hegemônica, 
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desenvolver políticas culturais que impliquem o favorecimento da diferença podendo 

ser lidas por diferentes sujeitos de diferentes formas, sem a pretensão de congelar 

identidades (LOPES, 2005).  

Nessa perspectiva, os sistemas de ensino não são apenas reprodutores das 

políticas curriculares nacionais, pois, na medida em que se apropriam das propostas 

oficiais, eles as reinterpretam de acordo com as suas próprias concepções e 

finalidades. Novos significados e interpretações formam-se, influenciando não só o 

contexto escolar como também os contextos que lhe deram origem.  

As reflexões de Ball (1994) permitem compreender que as políticas de 

currículo são processos de negociações complexos, evidenciados através de um 

ciclo contínuo de políticas, no qual as políticas curriculares não podem ser 

compreendidas como decisões fixas, pois, como já visto, esse processo de 

formulação das políticas não acontece em sentido linear.  Sobre isso Almeida afirma 

que 

As Políticas Educacionais não estão organizadas de forma vertical, 
seguindo etapas, mas num formato cíclico, divergindo do modelo 
Estado-cêntrico. Isso significa que há uma imbricação entre os três 
contextos, numa dimensão de ciclos de influências, em que as 
políticas educacionais podem ser visualizadas na mesma proporção 
(2008, p.48). 

No que se refere, por exemplo, a um currículo, verifica-se que este não se 

apropriou apenas de sugestões dos referenciais curriculares, mas de diversas 

experiências do âmbito educacional, assim como da fundamentação teórica 

existente, das experiências do cotidiano, entre outros. Lopes (2003) argumenta que, 

ainda que as políticas curriculares estejam baseadas em princípios reguladores e 

normatizadores externos, nunca serão desenvolvidas apenas como reprodução, 

porque haverá sempre tensões nos processos de prática global e local dessas 

políticas.  

Nessa perspectiva, a análise da relação global e local nas políticas de 

currículo constitui perfis potencializadores de múltiplas faces, e realizar esse 

movimento exige pensar de maneira diferente da convencional, descortinando 

formatos e transitando entre trilhas e deslizes, ou seja, perfazendo caminhos mais 

tortuosos e difíceis.  

Já o quadro teórico predominante nas análises sobre políticas curriculares 

apresenta uma tendência homogeneizante e verticalizada que interpreta 
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exclusivamente a política como uma produção apenas do Estado ou de governos e 

de reprodução dos sistemas de ensino. É como se fosse apenas a execução na 

escala mais abaixo do que foi determinado na escala mais acima. Ainda que sejam 

propostas respaldadas em experiências e em estudos, não é possível ignorar o 

potencial criativo, as experiências e necessidades do contexto a qual a política se 

destina. As políticas de currículo são produções de múltiplos contextos, nos quais o 

processo de elaboração dos textos de definição das políticas não deve ser separado 

de suas influências ou de suas reinterpretações (LIMA, 2006). 

A não rigidez das políticas curriculares abre caminho para as diversas 

possibilidades de interpretação e aplicação da prática. Isso suscita deslocamentos 

que vão compor outros textos e discursos. As reinterpretações que acontecem nesse 

processo reforçam uma concepção de que as propostas e as práticas constituem e 

são constituídas umas em relação às outras. Não se pode e não se tem como fixar a 

política curricular àquilo que está escrito e definido nos registros oficiais do Estado. A 

política está presente na prática da mesma forma que a prática está na formação e 

construção das políticas. Isso porque as políticas são dinâmicas, pois estão sempre 

em processo, podendo ter múltiplas leituras a partir de variados leitores, num 

constante processo de interpretação e reinterpretação. 

Como a política não se reduz a um simples texto e o Estado é apenas um dos 

teorizadores, os textos curriculares, oriundos do Estado são documentos de trabalho 

que traduzem o discurso oficial dessa instituição que agrega interesses diversos e 

compromissos elaborados em diversos níveis de ação. Manifestam-se como textos 

macropolíticos que se inserem numa linha técnica e generalizada, quando , na 

maioria das vezes, os microcontextos não são considerados, ou seja, ficam à 

margem das decisões.  

Um exemplo desses textos produzidos pelo Estado são as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, que também constituem objeto de estudo deste trabalho, 

conforme já citado. As DCNs, como podem ser chamadas também, conduzem a 

construção do currículo dos cursos de graduação no âmbito nacional, conforme 

previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 – LDB/96. 

A LDB/96 determina, no seu inciso II do Art. 53, no momento em que dispõe 

sobre a autonomia universitária, que cabe às universidades ―fixar os currículos dos 

seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes‖. Voltando um 

pouco no tempo, encontramos na Lei 4.024/61, considerada como a primeira LDB. 
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Na alínea ―c‖ do parágrafo 2º do Art. 9º, em revisão e nova redação dada pela Lei 

9.131/95, verificamos que é de responsabilidade da Câmara de Educação Superior 

do Conselho Nacional de Educação ―deliberar sobre as diretrizes curriculares 

propostas pelo Ministério da Educação e do Desporto, para os cursos de 

graduação‖.   

Ainda situando-nos na legislação, observemos que o Parecer CES/CNE 

583/01, o qual estabelece orientação geral para as diretrizes dos cursos de 

graduação, apresenta uma ressalva a interpretações na construção das diretrizes 

quando destaca o seguinte: ―é fundamental não confundir as diretrizes que são 

orientações mandatórias‖, mesmo às universidades, ―com parâmetros ou padrões 

curriculares que são referenciais curriculares detalhados e não obrigatórios‖. E 

complementa: ―No exercício de sua autonomia são asseguradas às universidades, 

sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: II. fixar os currículos dos seus 

cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes ‖ (LDB/96, Art 53). 

Percebemos, a partir da análise da legislação, que as diretrizes são obrigatórias na 

construção dos currículos dos cursos, diferentemente dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), considerados apenas como referências. 

De acordo com as orientações gerais do Ministério da Educação para 

construção das diretrizes curriculares, como os Pareceres do CNE/CES nº 776/97, 

583/01, 109/02, 67/03 e 136/03, entende-se que as diretrizes curriculares devem 

contemplar elementos de fundamentação essencial em cada área do conhecimento, 

campo do saber ou profissão, visando estimular no estudante a capacidade de 

desenvolvimento intelectual e profissional autônomo e permanente.  

As DCNs19, de maneira geral, pautam-se pela tendência de reduzir a duração 

da formação no nível de graduação do pedagogo e, ainda, promover formas de 

aprendizagem que contribuam para minimizar a evasão, como a organização dos 

cursos em sistemas de módulos. Segundo essas diretrizes, deve-se promover a 

implementação de programas de iniciação científica, nos quais o aluno desenvolva 

sua criatividade e análise crítica, e incluir neles dimensões éticas e humanísticas, 

desenvolvendo no aluno atitudes e valores orientados para a cidadania.  

Mesmo sendo consideradas obrigatórias na construção dos currículos de 

graduação, um desafio que se apresenta às diretrizes é justamente o abandono das 

                                                 
19

 No decorrer deste trabalho, tratamos a terminologia Diretrizes Curriculares Nacionais com a 

abreviatura DCNs. 
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características tradicionais que esses documentos têm, os levam a atuarem como 

instrumentos de transmissão de conhecimento e informações apenas . Essas 

diretrizes deveriam ter como objetivo prioritário corroborar a orientação para uma 

sólida formação básica, preparando o futuro graduado para enfrentar os desafios da 

sua profissão e da sociedade em geral. 

Nessa linha, Ball (1994, apud PONTES, 2009), preocupado com questões de 

igualdade e justiça, expandiu essa discussão sobre políticas, classificando-a em dois 

contextos: o contexto dos efeitos e o contexto das estratégias políticas. Para esse 

autor, a análise de uma política precisa considerar não somente os resultados, se 

foram ou não atingidos os objetivos desenhados, mas levar em conta também as 

interações dessa política com questões sociais mais amplas, seus efeitos para lidar 

com a transformação de situações das desigualdades existentes.  

É através da contextualização dos efeitos que se podem analisar os impactos 

produzidos na prática, que, em muitos casos, podem não ter sido previstos ou 

desejados no contexto de sua produção. Esses impactos são classificados de duas 

maneiras: impactos de primeira e de segunda ordem. Os impactos de primeira 

ordem referem-se às mudanças observadas na prática, e os de segunda ordem 

dizem respeito às mudanças nos padrões de justiça e igualdade. É a partir do 

contexto das estratégias políticas que se podem identificar que discursos da política 

produzem ou reproduzem desigualdades e, assim, quais são as estratégias sociais e 

políticas necessárias para lidar com eles. 

A política curricular não se traduz numa decisão central, que leve em 

consideração apenas parâmetros e critérios de âmbito nacional ou global. Ao 

contrário, ela está envolvida pelo conjunto de relações entre e dentro da escola, que 

também se apresenta como um espaço de construção e reconstrução de valores, 

experiências e interesses. Destacamos, ainda, que a política não se esgota no 

momento normativo, pois essa fase se apresenta apenas como passo inicial na 

construção deste.  

As DCNs para o curso de Pedagogia, enquanto política curricular de formação 

de professores, inserem-se nesse contexto, apresentando-se enquanto espaço que 

significa e re-significa valores, experiências, interesses, assim como também 

diferenças construídas socialmente.  

 Em face disso é tecida uma rede onde são tensas as relações de poder. Uma 

rede onde as formas de poder, implícitas ou explícitas, são analisadas nos contextos 
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das macro e micropolíticas. No contexto das macropolíticas, os questionamentos, 

em geral, surgem de aspectos da fundamentação e da organização dos poderes que 

são proclamados nos documentos e, também, nos momentos de produção desses 

documentos. No plano das micropoliticas, questiona-se o lugar das escolas, dos 

professores e dos alunos no desenho da prática do currículo, lugares que não são 

controlados totalmente por quem desenhou e normatizou as políticas.  

 A política curricular construída, por exemplo, a partir de uma visão tecnicista, 

provavelmente vai negar ao professor o papel de sujeito na construção do currículo 

e na concepção do dispositivo curricular como algo a ser entregue e testado. Dessa 

forma, o currículo seria configurado como um projeto oferecido e não que deva ser 

compreendido, interpretado e transformado. Essa concepção deriva da 

racionalização técnica e burocrática, que se traduz na separação entre o momento 

da concepção do currículo pelos especialistas e o momento da execução dele pelos 

professores. Observamos que essa separação entre os que concebem o currículo e 

quem o executa implica uma desvalorização do papel do professor, visto como 

profissional que apenas executa o que foi pensado por outros.  

Por conta disso, faz-se necessário ampliar a discussão sobre políticas 

curriculares para além desses binarismos entre concepção e implementação, que 

traduz um entendimento hierárquico e vertical de currículo como prescrição. 

Reconheçamos a prática curricular como prática política também, que vai além da 

prescrição e reinterpreta textos, recontextualiza as políticas, selecionando, 

transformando ou até mesmo recusando partes, ideias, princípios e conceitos a partir 

dos interesses, necessidades e contextos locais da comunidade escolar a que se 

destina.  

Ampliemos a discussão das políticas curriculares para as de reconhecimento 

e de valorização da diferença cultural que estão inseridas em campos de disputas 

estratégicas pela negociação de demandas subordinadas e também de fixação da 

autoridade e poder. De acordo com Frangella, assumir um currículo como 

construção sociocultural é 

um fazer-se que não se dá de forma linear, homogênea e 
supostamente neutra, mas se marca pela dinâmica das relações 
sociais em que está envolvido, relações que o atravessam, sendo 
este organizado então a partir de visões de mundo privilegiadas em 
detrimento de outras, o que aponta para o currículo como campo de 
lutas que não podem deixar de ser consideradas (2009, p. 190).  
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Campo de lutas? Uma vez que o currículo é compreendido como campo de 

produção cultural, de lutas entre diferentes culturas pelo poder de legitimação de 

seus sentidos, os conteúdos curriculares são alguns dos instrumentos de estratégia 

política para fixação contingente de discursos, que podem manter ou transformar as 

relações de poder entre as diferentes culturas. O conhecimento inserido no currículo 

pode ser configurado como instrumento de disputas pela enunciação de sentidos, 

que podem manter significados da tradição e ao mesmo tempo também romper com 

eles. Dessa forma, cultura e diferença podem estar contempladas nas políticas de 

currículo e, como consequência, no próprio currículo, não só como saberes a serem 

dados e compartilhados, mas como práticas de reconhecimento do outro, de 

diálogos, de emancipação das culturas como um todo. 

Em suma, as políticas podem ser consideradas como a expressão e 

identidade de uma determinada concepção de sociedade que se materializa numa 

realidade construída por sujeitos e concretiza-se através de um processo cíclico, 

gerado a partir de uma gama de intenções, de um contexto histórico, social, político 

e econômico. Isso torna imprescindíveis e relevantes as investigações de como 

essas políticas são construídas e constituídas. 

 
 
 
2.6 Da Política Curricular Anunciada ao Currículo Prescrito 
 

O currículo prescrito (SACRISTÁN, 2000) é criado a partir das políticas de 

currículo concebidas pelo governo federal. De forma geral, como já citado, o 

currículo é construído a partir de três áreas de fundamentos: a sociedade, o sujeito 

em processo de aprendizagem e o universo de conhecimento, ou a cultura. A 

integração desses fundamentos depende, no entanto, do sistema de valores e das 

opções das políticas educativas adotadas pelos governos. É notório que o currículo 

prescrito é um excelente coadjuvante da reprodução. 

Em contrapartida, há o currículo oculto (SACRISTÁN, 2000), permeado por 

fatores morais, políticos e éticos. As escolas não se apresentam apenas como 

transmissoras de conteúdos planejados e disciplinares aos alunos, mas socializam, 

promovem a mudança de cultura e, sendo um espaço social, tem um duplo currículo: 

o explícito e formal, e o oculto e informal. O oculto é, geralmente, marcante na vida 

dos alunos e está associado às mensagens de natureza afetiva, tais como atitudes e 
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valores. Nesse trabalho de pesquisa, o currículo oculto não se constitui como fonte 

de estudo, por isso nos deteremos nas discussões sobre o currículo prescrito, objeto 

deste trabalho. 

O currículo prescrito, nesta pesquisa, compreende os projetos pedagógicos 

curriculares e os programas das disciplinas selecionadas dos dois campos de 

pesquisa, já citados anteriormente. Eles cumprem a função de expressar o projeto  

cultural, social e tecnológico do curso por meio de seus conteúdos, seu formato e 

práticas que se criam em torno dele. 

Forquim (1992) define o currículo prescrito ou formal do ponto de vista de 

quem elabora os programas oficiais. Para ele, os conteúdos prescritos pelas 

autoridades (currículo formal ou oficial) são produtos de todo um trabalho de seleção 

no interior da cultura acumulada ao longo do tempo, um trabalho de reorganização, 

de mudança das delimitações de abalo das hierarquias entre as disciplinas. 

Essas influências são notadas ao estudarem as relações existentes entre as 

transformações que ocorrem no mundo do trabalho, decorrentes da conjuntura 

histórica atual, e a influência delas nas transformações dos conhecimentos exigidos 

tanto dos trabalhadores como da formação profissional. As transformações que 

dizem respeito aos conhecimentos interferem, também, diretamente nas políticas 

educacionais, principalmente no que se refere às reformas curriculares dos cursos 

de graduação (CATANI, OLIVEIRA e DOURADO, 2001). 

As políticas educacionais referentes à educação superior, implementadas no 

Brasil a partir de 1995, foram influenciadas por ―interesses sociopolíticos articulados 

às mudanças no cenário contemporâneo, que se traduzem na apreensão das 

determinantes históricas que balizam o processo de reforma do Estado brasileiro‖ 

(DOURADO, 2002, p.242). O currículo dos cursos de graduação começou a ganhar 

importância, pois prevalecia o ideário da flexibilidade curricular e a sintonia com a 

empregabilidade. 

Conforme Catani, Oliveira e Dourado (2001), as mudanças no currículo 

prescrito do ensino superior foram propiciadas por movimentos que ocorreram, 

predominantemente, na última década do século XX. Elencamos, a seguir, esses 

movimentos. 

1. a Lei nº 9.131/95, que cria o Conselho Nacional de Educação, definiu como uma 

de suas competências a deliberação das diretrizes curriculares propostas pelo 

MEC para os cursos de graduação (letra ―c‖ do parágrafo 2º, art. 9º);  
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2. a nova LDB/1996 que, no inciso II do artigo 53, cria a necessidade de diretrizes 

curriculares para os cursos de graduação e permite a eliminação dos chamados 

currículos mínimos, tornando os currículos de graduação mais flexíveis; 

3. intensificação das discussões internacionais e nacionais sobre diplomas e perfis 

profissionais, face às mudanças do contexto social, especificamente no mercado 

de trabalho; 

4. processo desencadeado pela Secretaria de Educação Superior (SESu) do MEC, 

em 1997, objetivando a implementação das diretrizes curriculares para os cursos 

de graduação, além de estabelecer padrões de qualidade para funcionamento 

desses cursos; 

5. estabelecimento de critérios para a constituição de comissões e procedimentos 

de avaliação e validação de cursos superiores; 

6. posicionamento assumido pelo Fórum de Pró-Reitores de Graduação, 

especialmente no Plano Nacional de Graduação, em prol de diretrizes 

curriculares gerais e fortalecimento dos projetos pedagógicos institucionais e dos 

cursos de graduação.  

Todas essas ações subsidiaram a criação das políticas públicas educacionais, 

as quais oferecem as normas e determinações para a construção do currículo pela 

escola. Essas diretrizes constituem o currículo prescrito, conforme considerado 

anteriormente. 

Nesse sentido, a construção do currículo prescrito é perpassada pelas 

relações sociais, pelo contexto social e até mesmo por diversos textos oficiais. 

Assim, Lopes (2005) nos traz o conceito de recontextuali zação para definir como 

ocorre a elaboração do currículo prescrito. Afirma que o processo de construção das 

políticas educacionais é marcado pelo conceito de recontextualização, isto é, de 

reinterpretações de textos, o que permite a articulação de múltiplos contextos, com 

destaque para a busca por uma constante articulação macro-micro. Ou seja, a 

recontextualização é tida como uma bricolagem de discursos e textos para a 

formulação de políticas global-locais. 

Para Bernstein (1998), a recontextalização constitui-se da transferência de 

textos de um contexto a outro, como, por exemplo, da academia para o contexto 

oficial de um Estado nacional, ou do contexto oficial, para o contexto escolar. Nessa 

recontextualização, inicialmente há uma descontextualização: textos são 

selecionados em detrimento de outros e são deslocados para questões, práticas e 
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relações sociais distintas. Simultaneamente, há um reposicionamento e uma e uma 

mudança de foco. O texto é modificado por processos de simplificação, 

condensação e reelaboração, desenvolvidos em meio aos conflitos entre os 

diferentes interesses que estruturam o campo de recontextualização (LOPES, 2002). 

Ainda de acordo com Lopes (2004), a recontextualização ocorre por meio: da 

transferência de políticas entre os diferentes países; da apropriação de políticas de 

agências multilaterais, como o BID, por governos nacionais; da transferência de 

políticas do poder central de um país para os governos estaduais e municipais, e 

destes para as escolas e para os múltiplos textos de apoio ao trabalho docente.  

Diante do processo de recontextualização em que ocorre a construção do 

currículo prescrito, Sacristán (2000) define o currículo prescrito como a ordenação e 

a determinação de um currículo pelas instituições responsáveis, como o Ministério 

da Educação, no caso do Brasil. O currículo prescrito é uma forma de propor o 

referencial para realizar um controle por meio de regulação administrativa. Essa 

regulação e faz a partir da ordenação de como deve ser a prática escolar e pode ser 

sob a forma de avaliação curricular através de inspeção ou de avaliação externa dos 

alunos, com a finalidade de obter informações do currículo em ação em face ao 

prescrito. Ou seja, objetiva-se verificar se o que está sendo planejado vem sendo 

cumprido. 

O currículo prescrito é, então, uma indicação originada em meio ao processo 

de recontextualização e possui como objetivo orientar as instituições na construção 

do seu projeto político pedagógico de acordo com as suas interfaces específicas, 

suas demandas e realidades locais. 

Nos sistemas educacionais atuais, percebe-se o currículo prescrito 

observando-se o projeto político pedagógico de um curso. Comumente, esse projeto 

tem como referência elementos de ordem pedagógica que indicam os pressupostos 

para orientar os diversos procedimentos que envolvem a sua implementação. 

Porém, esse projeto pode apresentar-se de diferentes formas, organizações, 

propostas, que vão alterar-se de acordo com a escolha da instituição. 

Sobre os modelos de organização curricular disponíveis, sabe-se que eles 

não existem, na prática, sob formas puras e constantemente estão sujeitos à 

evolução e a ajustamentos, permanecendo sempre a presunção de invenção de 

novos tipos de estrutura curricular devido às realidades concretas do ensino e do 

contexto em que ele está inserido. Salientamos que, considerando as limitações e 
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vantagens inerentes a cada um dos modelos disponíveis, pode ser positiva a 

utilização de diferentes estruturas para diferentes segmentos de um currículo único 

adotado pelo sistema escolar, ao invés da opção por um único tipo de estrutura 

curricular.  

Como exemplo dos modelos de estrutura curricular, podemos citar alguns, 

entre eles: o organizado por disciplinas, o organizado por núcleos ou temáticas e o 

organizado por situações e funções sociais.  

O primeiro é estruturado por disciplinas separadas, cada uma com a sua 

organização e lógica. O planejamento desse tipo de currículo pode sofrer variações: 

é possível ser construído a partir de uma perspectiva pluridisciplinar, interdisciplinar 

ou transdisciplinar, ou ainda, por área de conhecimento.  

O segundo modelo é caracterizado pela ruptura clara com o primeiro modelo, 

constituído por disciplinas, independentemente do fato de serem isoladas, 

correlacionadas e fundidas, ou de áreas disciplinares alargadas. Nesse segundo 

modelo são eliminadas as divisões e é promovida uma aproximação de problemas 

atuais e relevantes, do ponto de vista sociocultural.  

O terceiro modelo é centrado na sociedade, defende as prioridades sociais e 

procura garantir os conhecimentos e aptidões socialmente relevantes. Busca, ainda, 

aproximar os programas escolares da vida cotidiana os quais os alunos se 

defrontam ou venham a defrontar-se. 

É intenção desta pesquisa, compreender o tratamento da diferença cultural, o 

que implica saber o lugar, a dimensão e a função delas nas políticas curriculares do 

curso de Pedagogia, através da análise das Diretrizes Curriculares Nacionais e dos 

currículos prescritos dos dois campos de investigação. 
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CAPÍTULO III 

 

O CURSO DE PEDAGOGIA E A DIFERENÇA CULTURAL: 

DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS, PROJETOS 

CURRICULARES E PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS. 
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Este capítulo traz a análise dos dados e está subdividido em dois níveis de 

análise: o primeiro trata dos documentos nacionais (Parecer 05/2005 e a Resolução 

01/2006); e no segundo, se discutem os documentos institucionais que constituem 

os projetos curriculares dos cursos de pedagogia da instituição eleita como campo 

de investigação.  

Iniciamos nossa análise com a apresentação da organização e da estrutura 

das mesmas. Logo após, contextualizamos o curso de pedagogia no Brasil, por 

conta do seu currículo constar como objeto de análise desta pesquisa. Quando 

tratamos desse curso, trazemos à discussão os significados e a origem da 

pedagogia, um histórico breve de como o curso foi constituído, assim como o debate 

da construção das DCNs.  

O debate sobre as DCNs do curso de pedagogia dá início à apresentação do 

primeiro nível de análise a partir do estudo dos seguintes documentos: Parecer 

05/2005 e Resolução 01/2006. 

Nesses documentos, buscamos identificar o tratamento dado à diferença 

cultural, através da identificação do lugar, da função empregada e da dimensão 

abordada. Procuramos compreender, ainda, a perspectiva cultural em que tais 

documentos estão alicerçados, tendo como referência as perspectivas do 

multiculturalismo (MCLAREN, 1997).  

O segundo nível de nossa análise está dividido em dois momentos, porém 

segue a mesma sequência lógica do primeiro. Ou seja, enfoca o tratamento dado à 

diferença cultural visto por meio do lugar, da função e das dimensões e, 

posteriormente, da identificação da perspectiva cultural em que os documentos se 

baseiam. Ressaltamos que, neste nível, os documentos são os projetos curriculares 

dos cursos de pedagogia selecionados. 

No primeiro momento desse segundo nível, trazemos à discussão as 

principais características e a contextualização do curso de pedagogia do Centro de 

Educação, assim como o debate que norteou a reforma curricular, iniciado antes da 

publicação das DCNs e intensificado após a publicação delas. Em seguida, 

apresentamos, respeitando a mesma sequência de análise dos documentos 

nacionais, a análise do projeto curricular do curso de pedagogia, incluindo os 
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programas das disciplinas, entendidos como extensão do projeto. Esses programas 

foram selecionados conforme os critérios da Análise de Conteúdo proposta por 

Bardin (2005). Através do tratamento dado à diferença cultural, visto a partir dos 

lugares, funções e dimensões identificadas no documento, apontamos a perspectiva 

cultural. 

No segundo momento, contextualizamos a criação do Centro Acadêmico do 

Agreste, do curso de pedagogia, além da construção do projeto curricular que 

aconteceu após a publicação das DCNs. Seguindo a mesma lógica de exposição 

das análises anteriores, damos sequência ao estudo apresentando o tratamento 

dado à diferença cultural no documento, enfatizando os lugares, a funções e as 

dimensões identificadas. Por último e partindo desse tratamento identificado no 

documento, apontamos a perspectiva cultural da qual ele se aproxima. 

   

 

3.1 Situando o Curso de Pedagogia 

 

Iniciamos a apresentação dos resultados desta pesquisa por uma discussão 

histórica cujo objetivo foi contextualizar o curso de pedagogia desde a sua origem 

até os dias atuais e, nesse período, compreender a sua relação com a cultura. 

 O significado e a procedência da palavra ―pedagogia‖ são gregos. A palavra 

é composta por dois radicais: paidós, que significa criança; e agogé, condução. 

Traduzindo literalmente a palavra ―pedagogia‖, teríamos ―condução de crianças‖, 

―aquele que conduz‖, ―preceptor‖, ―mestre ou guia‖. No decorrer do tempo, a 

pedagogia firmou-se relacionada à educação, porém levou-se algum tempo até que 

fosse conferido à atividade dos pedagogos o status científico.  

 O curso foi instituído no Brasil a partir da organização da Faculdade Nacional 

de Filosofia, vinculada à Universidade do Brasil. Originou-se do Decreto-Lei nº 

1.190, publicado em 1939 e, nessa época, o curso era caracterizado pela formação 

de bacharéis. Já na sua concepção, perceberam e apontaram este bacharelado 

como um problema, o que acompanhou o curso, através de muitas discussões, por 

longos anos. O título de bacharel não formava o professor, pois ―o bacharel em 

pedagogia se formava técnico em educação, cuja função no mercado de trabalho 

nunca foi precisamente definida‖ (BRZEZINSKI 1996, p. 44). 
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Nessa faculdade, formavam-se bacharéis e licenciados para várias áreas, 

inclusive para a área pedagógica. Para ser bacharel, era necessário cursar os três 

primeiros anos do curso e, para ser licenciado, tinha-se que cursar mais um ano 

estudando-se o curso de didática. Esse modelo ficou conhecido como ―3+1‖ e durou 

23 anos. Segundo Brzezinski (1996), a quem concluísse o bacharelado seria 

conferido o diploma de bacharel em pedagogia para atuar como técnico em 

educação. Posteriormente, uma vez concluído o curso de didática, seria conferido o 

diploma de licenciado, o qual habilitava o concluinte para o cargo de professor.  

Esse modelo de curso predominou até o ano de 1969, mesmo sofrendo 

algumas modificações no ano de 1962, trazidas pelo Parecer CFE nº 292/1962, 

como a inserção no currículo de estudos das seguintes disciplinas: Psicologia da 

Educação, Elementos de Administração Escolar, Didática e Prática de Ensino.  

Em 1969 o curso começou a ser reorganizado. Foi extinta a distinção entre 

bacharelado e licenciatura e criadas as habilitações ou especialidades. Após essas 

mudanças, o curso de pedagogia passou a formar ―especialistas em educação‖ na 

área de supervisão escolar, orientação educacional, administração escolar, entre 

outras. Porém, persistiu a formação para a docência tanto para os cursos normais, 

quanto para as primeiras séries do ensino primário, que hoje tratamos por ensino 

fundamental.  

Ainda em 1969, o Parecer nº 252, incorporado à Resolução nº 2, que fixou os 

mínimos de conteúdo e duração a serem observados na organização do curso de 

pedagogia, levou em conta  a concepção de que as diferentes habilitações deveriam 

ter uma base comum de estudos, constituída por matérias consideradas básicas à 

formação de qualquer profissional da área, e uma parte diversificada, para atender 

às habilitações específicas.  

A década de 1970 foi marcada pela indicação da extinção desse curso e com 

a aprovação da LDB nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, foram propostas mudanças 

na formação do magistério, definindo-se que  

o preparo de especialistas, do professor, para o ensino pedagógico 
de 2º grau (antiga Escola Normal), assim como do pedagogo em 
geral, seria realizado em habilitações acrescidas a cursos de 
licenciatura (BRZEZINSKI, 1996, p. 86). 
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Desde a criação da Escola Normal, em meados do século XX, a formação de 

professores esteve em segundo plano nas políticas públicas para a Educação. Para 

os governantes da época, a educação convinha para se conhecer melhor e controlar 

a sociedade, e os futuros professores eram considerados meros reprodutores das 

políticas, desprovidos de pensamentos críticos, reflexivos e autônomos. Conforme 

nos diz Magalhães et al, 

O professor foi transformado em um simples transmissor acrítico e 
mecânico de conhecimentos e informações. Sua formação ficou 
reduzida à aquisição de instrumentos que propiciassem a 
transmissão desse conteúdo (2005, p. 03).  

A formação desses professores, cujo objetivo era apenas a transmissão de 

conteúdos, sem a preocupação com a formação de cidadãos conscientes e críticos, 

era uma característica predominante nas Escolas Normais.  

Além dessas críticas à Escola Normal, também havia o questionamento sobre 

a dicotomia existente entre a teoria e a prática. Os recém-formados professores que 

ingressavam no mercado de trabalho percebiam uma realidade diferente daquela 

que lhes era descrita em sua formação. Formavam-se profissionais que não 

conseguiam atender o que a realidade demandava, e isso resultou em professores 

decepcionados com a carreira, mal remunerados, que não contavam com o 

reconhecimento da profissão por eles exercida e, consequentemente, com o papel 

desempenhado na sociedade. 

Nas décadas de 1970 e 1980, foi desencadeado, por professores e 

instituições educativas, um movimento por nova formulação do curso. Na opinião 

deles, era oferecida uma formação fragmentada, com forte influência tecnicista e 

uma grande divisão do trabalho na escola. Esse movimento resultou em algumas 

reformas curriculares, adequando habilitações e formando os pedagogos para 

atuarem nas séries iniciais do 1º grau. Em decorrência desse movimento de 

educadores foi criada a Comissão Nacional pela Formação dos Educadores 

(CONARCFE), da qual se originou a Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação (ANFOPE), em 1990. 

No entanto, o curso de pedagogia continuou a passar por constantes 

regulamentações, a fim de se adequar às necessidades do sistema de ensino. Logo, 

a década de 1990 foi marcada por uma nova reformulação com a aprovação da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
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A LDB/1996 passou a demandar, para o exercício da função, a formação em 

nível superior. Esse fato é considerado um marco político-institucional importante na 

área de formação, conforme se pode ver Artigo 62 dessa lei: 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação[...]. (BRASIL, 
1996, p. 27). 

A partir dessa Lei foram exigidas as DCNs para os cursos da educação 

básica e de nível superior. Sendo incumbência da União estabelecer, em 

colaboração com os Estados, Distrito Federal e os Municípios, competências e 

diretrizes norteadoras dos currículos e dos conteúdos mínimos, de modo a 

assegurar uma formação básica comum. 

Após a publicação da LDB/96 foram desencadeadas ações do MEC e do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) no sentido de redefinir a formação do 

profissional do magistério, devido tal legislação ter deixado lacunas no que se refere 

a essa formação. Depois dessas ações, que por sua vez, geraram embates e 

discussões, foram formuladas normas complementares a LDB. Entre elas, está a 

garantia de atuação como docente na Educação Infantil e nos primeiros anos do 

Ensino Fundamental.  

Uma das questões de grandes embates foi o estabelecimento de uma nova 

organização institucional, que foram os Institutos Superiores de Educação (ISEs) e 

suas diversas modalidades. O questionamento principal foi a descaracterização do 

curso de pedagogia enquanto licenciatura e a tentativa de colocá-lo como 

bacharelado, uma vez que legislação determinava que os professores para 

Educação Básica fossem formados preferencialmente, pelos ISEs pelo curso normal 

superior. 

Outro marco importante que incide diretamente na procura pelo curso de 

pedagogia e pelos cursos normais superiores foi a publicação do Plano Nacio nal de 

Educação (PNE) em 2000, que estabeleceu um prazo de dez anos para que 70% 

dos professores de Educação Infantil e de Ensino Fundamental (em todas as 

modalidades) possuíssem formação específica de nível superior, de licenciatura 

plena em instituições qualificadas. 

Em 2002 surgiu a primeira Resolução do CNE/CP nº 01/02 que criou as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 
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Básica, em nível superior, curso de Licenciatura, de Graduação Plena. E a segunda 

resolução CNE/CP 02/02 que instituiu a duração da carga horária dos cursos 

destinados a formação de professores da Educação Básica. O final da década de 

1990 e o início da década de 2000 foi considerado um período de mudanças e 

rupturas para o curso de pedagogia, e consequentemente, para formação de 

professores no nosso país. 

Percebemos no histórico do curso uma preocupação muito grande com a 

questão da identidade, ou seja, com quem forma e para que forma, assim como 

também, com a questão dicotômica entre teoria e prática. No entanto, não 

identificamos nenhuma referência à cultura ou, ainda, alguma preocupação 

específica com a diversidade de culturas e com a diferença cultural. De acordo com 

Kadlubitski e Junqueira, 

o percurso histórico do Curso de Pedagogia evidencia que, quando 
se tratava de definir as funções do pedagogo a ser formado, o maior 
problema era a questão da identidade do curso e a sua existência ou 
extinção. E, até 1999, a questão da diversidade estava ausente nas 

discussões e reformulações do Curso de Pedagogia (2009, p. 18). 

 Foi ignorando a diversidade de culturas que, durante vários anos, professores 

foram formados nos cursos de pedagogia a partir de uma visão que se pretendia 

neutra, homogeneizadora e linear. Essa neutralidade imposta através de sua 

formação fez com que valores básicos que compõem a sociedade, como as 

diferentes culturas, fossem desconsiderados.  

Podemos dizer que ausência dessa preocupação se deve à, entre outros 

fatores, valorização de um currículo eurocêntrico e monocultural, que historicamente 

privilegiou a cultura branca, masculina e cristã, menosprezando as demais culturas 

em sua composição e nas atividades pedagógicas. 

Nessa perspectiva, às culturas não brancas foi associada a ideia de 

inferioridade imposta pela sociedade. Essa ideia chegou à escola e se fez presente 

no currículo escolar e, consequentemente, no currículo de formação de professores. 

Essa marginalização das minorias e a cultuação à hegemonia existente no currículo 

escolar era reproduzida na formação desses pedagogos. Ou seja, a formação do 

pedagogo também acontecia dentro da perspectiva monocultural. 

Hoje, temos discussões e estudos que avançam no sentido de que a 

formação docente se distancie dessa perspectiva, e tal distanciamento apresenta-se 

como um desafio. Isso porque ainda é forte e impositiva a presença da cultura 
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hegemônica e grande parte dos professores não reconhece a diversidade de 

culturas e nem a construção histórica da diferença cultural. Por conseguinte, não 

partilham da capacidade de análise para inserir em sua prática pedagógica 

elementos que contribuam com a erradicação do preconceito e das concepções 

construídas socialmente em que estão alicerçadas as práticas discriminatórias.  

Como visto no breve histórico do curso, a cultura era tratada na perspectiva 

da monoculturalidade e foi a partir da década passada que as discussões sobre 

cultura atrelada à formação de professores se tornaram mais acaloradas. 

Entendemos ser, então, necessário investigar o tratamento dado, hoje, à diferença 

cultural na formação do pedagogo enquanto professor dos anos iniciais da educação 

básica. Para tanto, buscamos os lugares, as funções e as dimensões da diferença 

cultural nas DCNs e nos currículos do curso de pedagogia. Além disso, procuramos 

compreender se houve mudanças na perspectiva cultural em que o curso se 

alicerçava. 

 

 

3.2 Discussões e embates em torno das Diretrizes Curriculares Nacionais: uma 

construção 

 

 Após a apresentação do histórico do curso, discorreremos, conforme 

anunciamos, sobre a construção das DCNs, consideradas como relevantes no 

percurso do curso de pedagogia. 

Retomando a discussão do marco teórico desta pesquisa, passamos a 

investigar como são concebidas as diretrizes curriculares nacionais, o que acontece 

a partir do movimento da construção das políticas públicas, quando temos a 

construção das políticas públicas para educação e, a partir dessas, as políticas 

curriculares. 

As políticas curriculares nesta pesquisa são representadas pelas DCNs do 

curso de pedagogia. A respeito do conceito e do que representam essas diretrizes, 

utilizamo-nos do que está expresso no Parecer, conforme segue: 
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Diretrizes são dimensões normativas, reguladoras de caminhos, 
embora não fechadas a que historicamente possam, a partir das 
determinações iniciais, tomar novos rumos. Diretrizes não visam a 
desencadear ações uniformes, todavia, objetivam oferecer 
referências e critérios para que se implantem ações, as avaliem e 
reformulem no que e quando necessário (PARECER CP/CNE 
3/2004, p. 15). 

Ao corroborar com a assertiva, compreendemos que as DCNs do curso de 

pedagogia são políticas curriculares, emitidas pelo Conselho Nacional de Educação 

(CNE) e traz orientações relativas a esse curso, visando à implantação de 

referências e ações norteadoras. Nelas encontramos o perfil do profissional, o 

objetivo do curso, como ele se organiza e se estrutura curricularmente, assim como 

a sua duração. Nas DCNs também estão inseridos os saberes e conhecimentos que 

as Instituições de Ensino Superior devem integrar no currículo do curso de 

pedagogia, sendo esses apresentados através de núcleos de estudos. Além disso, 

consta nesse documento a determinação da carga horária mínima do curso. 

Para a construção do documento, o Conselho Nacional de Educação (CNE), 

em 2003, designou uma comissão formada por conselheiros da Câmara de 

Educação Superior (CES) e da Câmara de Educação Básica (CEB), com a finalidade 

de definir as DCNs do curso de pedagogia. Inicialmente, procurou-se rever as 

contribuições apresentadas ao CNE, ao longo dos últimos anos, por associações 

acadêmico-científicas, comissões e grupos de estudos que têm como objeto de 

investigação a Educação Básica e a formação desses profissionais que nela atuam. 

Posteriormente, no mês de dezembro desse mesmo ano, na qual ficou clara a 

diversidade de posições em termos de princípios, formas de organização do curso e 

de titulação a ser oferecida, voltando-se ao velho debate sobre a identidade do 

pedagogo. 

Com a renovação periódica dos membros do CNE, em maio de 2004, a 

Comissão foi recomposta e recebeu a incumbência de tratar das matérias referentes 

à formação de professores, dando prioridade às diretrizes curriculares do curso de 

pedagogia. Essa comissão aprofundou os estudos sobre as normas gerais e as 

práticas curriculares vigentes nas licenciaturas e na formação de professores para a 

educação infantil e os anos inicias do ensino fundamental. A seguir, submeteu à 

apreciação da comunidade educacional uma primeira versão de Projeto de 

Resolução. Em resposta a essa consulta, de março a outubro de 2005, chegaram ao 

CNE críticas, sugestões encaminhadas por correio eletrônico e postal ou por 
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telefone, assim como expressas nos debates para os quais foram convidados 

conselheiros membros da Comissão. 

Enfim, as DCNs para o curso de pedagogia consideram proposições 

estruturadas, nos últimos 25 anos, oriundas das análises da realidade educacional 

brasileira, com a finalidade de diagnosticar e avaliar a formação e atuação de 

professores, em especial na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental, como também em cursos de Educação Profissional para o Magistério 

e para o exercício de atividades que exijam formação pedagógica e estudo de 

política e gestão educacionais. Considera, também, a legislação pertinente, como 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 205, e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96, art. 3º, inciso VII e 

artigos, 9º, 13, 43, 61, 62, 64, 65 e 67. 

As DCNs resultaram da legislação em vigor, assim como de um longo 

processo de consultas, de discussões e embates, em que experiências e propostas 

foram colocadas em questão. Resultam, ainda, de avaliações institucionais e de 

resultados acadêmicos da formação inicial e continuada de professores, 

confrontados com práticas docentes. No Parecer 05/2005, encontram-se a 

contextualização, referências e justificativa dos elementos inseridos no projeto de 

resolução, que posteriormente passou a ser a Resolução 01/2006. É importante 

salientar que a implementação das diretrizes representa um grande marco no 

contexto de formação de professores do nosso país. Sobre isso, Aguiar et al nos 

dizem que 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, 
consubstanciadas nos Pareceres CNE/CP n. 05/2005, 01/2006 e na 
Resolução CNE/CP n. 01/2006, demarcam novo tempo e apontam 
para novos debates no campo da formação do profissional da 
educação no curso de pedagogia, na perspectiva de se aprofundar e 
consolidar sempre mais as discussões e reflexões em torno desse 
campo (2006, p. 828) 

Sobre a formação do pedagogo, as diretrizes indicam que o perfil do 

graduado em Pedagogia deverá contemplar consistente formação teórica, 

diversidade de conhecimentos e de práticas, que se articulam ao longo do curso. 

Estabelecem, ainda, e que seu campo de atuação se dará 
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na docência da Educação Infantil, dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, das disciplinas pedagógicas do curso de Ensino Médio 
na modalidade normal, assim como da Educação Profissional, na 
área de serviços e apoio escolar, além de outras áreas nas quais 
conhecimentos pedagógicos sejam previstos; 

- gestão educacional, entendida numa perspectiva 
democrática, que integre as diversas atuações e funções do trabalho 
pedagógico e de processos educativos escolares e não-escolares, 
especialmente no que se refere ao planejamento, à administração, à 
coordenação, ao acompanhamento, à avaliação de planos e de 
projetos pedagógicos, bem como análise, formulação, 
implementação e avaliação de políticas públicas e institucionais na 
área da educação; 

- produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico 
do campo educacional (2005, p.8). 

As DCNs exigem do pedagogo que ele desenvolva as competências 

necessárias para atuar, principalmente, como docente nas seguintes áreas 

profissionais: na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, e nas 

disciplinas da formação pedagógica do nível médio. 

Porém, além do magistério, o pedagogo tem que estar preparado para as 

funções exigidas na orientação educacional, supervisão e gestão escolar. Tais áreas 

lhes exigirão entender e interpretar os conteúdos curriculares da educação básica e 

do fenômeno educativo. 

Em relação à organização do curso, tem-se que oferecer formação para o 

exercício integrado e indissociável da docência, sendo esta a base da formação 

oferecida pela instituição. 

Na estruturação e construção do currículo do curso, deverão ser observados 

os princípios constitucionais e legais, a diversidade social, étnico-racial e regional do 

país, os princípios de gestão democrática e de autonomia. As DCNs apresentam a 

organização curricular do curso da seguinte forma: um núcleo de estudos básicos, 

um de aprofundamentos e diversificação de estudos e outro de estudos 

integradores. Além de aulas e estudos individuais e coletivos, deverá haver aulas 

práticas pedagógicas, de pesquisa e de extensão. 

Essas diretrizes e orientações estão apresentadas nos dois documentos que 

analisamos e que constituem as DCNs. O primeiro documento analisado foi o 

Parecer 05/2005, que é dividido em duas partes. A primeira trata de esclarecer 

questões relevantes em que o curso se alicerça. E a segunda é o projeto de 

resolução das DCNs, que tempo depois se transformou na Resolução 01/2006.  
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Nesse primeiro documento, o Parecer 05/2005, cujo assunto foi a instituição 

das diretrizes, foi encontrado um relatório composto da contextualização da 

construção das diretrizes, um breve histórico do curso de pedagogia, a finalidade e 

os princípios do curso, o perfil do licenciado, a organização do curso, a duração dos 

estudos, a implantação das diretrizes e uma breve conclusão sobre a formação dos 

pedagogos.  

O segundo documento analisado foi a Resolução 01/2006, que instituiu as 

DCNs, baseando-se no primeiro documento, o Parecer 05/2005. Por se tratar de 

uma Resolução apresenta, através de artigos, parágrafos, incisos e alíneas, como 

devem ser estruturados e construídos os currículos de formação de pedagogos, 

assim como o que se pretende do profissional egresso desse curso. Iniciamos a 

apresentação da análise dos dados a partir desses dois documentos. 

 

 

3.2.1 Análise das Diretrizes Curriculares Nacionais através do Parecer 05/2005 

e Resolução 01/2006 

  

 A apresentação da análise dos dados das DCNs neste trabalho ocorre de 

forma concomitante, ou seja, ao mesmo tempo são analisados o Parecer 05/2005 e 

a Resolução 01/2006. Iniciamos com a apresentação dos dados que se referem ao 

tratamento dado à diferença cultural, através dos lugares, das funções e das 

dimensões identificadas nos documentos, assim como a perspectiva cultural em que 

tais documentos se balizam.  

No que se refere ao tratamento dispensado à diferença cultural percebemos 

no decorrer da leitura dos dois documentos, preocupações com esta questão. Em 

alguns momentos, emergem preocupações com a diferença cultural, representadas 

pelas expressões ―relações étnico-raciais‖, ―educação dos povos indígenas‖ e 

―educação dos remanescentes quilombos‖. 

Como já explicitado, para este trabalho de pesquisa, o tratamento da 

diferença cultural no currículo do curso se dará a partir da localização do lugar em 

que ela se insere, ou não, nas DCNs, assim como as funções que ela exerce 

naquele determinado lugar, e a partir da identificação das dimensões em que ela é 

abordada. É por meio dessas três categorias que compreendemos em que 

perspectiva cultural tais documentos se embasam. 
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A identificação do lugar nos documentos se deu por meio das alusões 

referentes à diferença cultural ou a alguma dimensão da mesma no corpo do 

documento, podendo este ter sido localizado no eixo, no princípio, na disciplina, 

entre outros. Deste lugar foram identificadas a função exercida — sendo esta 

classificada em didático-pedagógica, epistemológica ou sociopolítica — e as 

dimensões contempladas. 

Em relação às dimensões, estas podiam ser de raça, de etnia, de gênero, de 

sexualidade, de geração, entre outros, porém selecionamos ainda como dimensão 

os termos utilizados para se referir a essas dimensões, mesmo que de forma 

generalizada, como multiculturalidade, diversidade cultural, diversidade sociocultural, 

entre outros. 

No que se refere às funções, a didático-pedagógica foi atribuída ao 

entendimento de que a diferença cultural estava relacionada às questões da prática 

pedagógica, ou seja, àquelas que estavam presentes no documento com o objetivo 

de subsidiar ou orientar a metodologia do ensino e a prática docente, como a 

estruturação e organização do curso, a didática, a avaliação, o conteúdo, entre 

outros. 

A classificação enquanto função epistemológica ocorreu devido à relação com 

o conhecimento (enquanto objeto a ser construído ou enquanto já constituído como 

objeto de estudo), temática ou questões a serem contempladas dentro do currículo 

do curso. Refere-se, também, à produção do conhecimento tendo a diferença 

cultural como referência. 

O fato de, em alguns momentos, a classificação se referir à função 

sociopolítica se deve à nossa pretensão de relacionar a diferença cultural a uma 

sociedade ou a um projeto de sociedade pretendido, almejado. Tal função refere-se 

ao comprometimento com projetos societais emancipatórios, objetivando fazer a 

interação do projeto político pedagógico com os projetos de mundo, os quais tenham 

como meta a emancipação sociopolítica e cultural dos sujeitos na sociedade (SILVA, 

2007). 

Discorrendo sobre as análises das DCNs, seguem dois quadros que nos 

permitem visualizar como estão estruturados os documentos e em que lugar a 

diferença cultural se apresenta nele.  
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DCNs – PARECER 05/2005 

 ESTRUTURA DO 
DOCUMENTO 

LUGAR DA 
DIFERENÇA 
CULTURAL 

Introdução ---- 

Breve Histórico do Curso de 
Pedagogia  

X 

Finalidade do Curso de 
Pedagogia  

X 

Princípios  

Princípio  X 

Princípio X 

Conceito de 
Docência 

X 

Objetivo do Curso de 
Pedagogia  

---- 

Perfil do 
Licenciado 
em 
Pedagogia  

Aptidões X 

Aptidões 
Específicas 

X 

Organização 
do Curso de 
Pedagogia  

O projeto 
pedagógico de 

cada 
instituição 

X 

Na 
organização 
curricular do 

curso de 
Pedagogia 

X 

A organização 
curricular do 

curso de 
Pedagogia 

--- 

Núcleo de 
estudos 
básicos 

X 
 

Núcleo de 
aprofundamen

to e 
diversificação 

de estudos 

X 

Núcleo de 
estudos 

integradores 
---- 

Duração dos Estudos X 

Implantação das Diretrizes 
Curriculares 

---- 

Conclusão ---- 

 

 
DCNs – RESOLUÇÃO 01/2006 

ESTRUTURA DO 
DOCUMENTO 

LUGAR DA 
DIFERENÇA 
CULTURAL 

Art. 1º ---- 

Art. 2º § 1º X 

Art. 3º X 

Art. 4º X 

Art. 5º 

Inc. IX X 

Inc. X X 

§ 1º - Inc. I e II X 

§ 2º X 

Art. 6º 

Inc. I X 

Alínea j) X 

Inc. II – Alínea 
b) 

X 

Art. 7º ---- 

Art. 8º Inc. I X 

 Inc. III X 

Art. 9º ---- 

Art. 10º ---- 

Art. 11º ---- 

Art. 12º ---- 

Art. 13º ---- 

Art. 14º ---- 

Art. 15º ---- 

QUADRO VII 

ESTUTURA E O LUGAR DA 
DIFERENÇA CULTURAL NO 

PARECER 05/2005 
 

QUADRO VIII  
ESTUTURA E O LUGAR DA 

DIFERENÇA CULTURAL 
NA RESOLUÇÃO 01/2006 
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Observando os dois quadros acima, os quais representam os documentos 

analisados, entendemos que, tanto em um quanto no outro, encontramos a 

discussão da diferença cultural. Essa discussão se faz presente do início ao fim no 

primeiro documento, assim como, de forma significativa, no segundo documento 

analisado. Vimos, inclusive, que em pontos relevantes e cruciais da formação do 

pedagogo a diferença cultural é considerada, conforme verificaremos 

detalhadamente mais adiante. Seguindo os quadros apresentados acima, 

apresentaremos cada lugar, função e dimensão da diferença cultural encontrada nos 

documentos analisados. 

No que diz respeito ao lugar da diferença cultural, encontramo-la na descrição 

do breve histórico do curso, existente no Parecer 05/2005. Especificamente, 

quando é ampliada à formação do pedagogo a contemplação de temas como a 

educação indígena, a educação dos remanescentes quilombos e a educação das 

relações étnico-raciais, dentre outras, conforme descrito abaixo: 

oferecem-se diversas ênfases nos percursos de formação dos 
graduandos em Pedagogia, para contemplar, entre outros temas: 
educação dos povos indígenas; a educação nos remanescentes 
quilombos, a educação das relações étnico-raciais; a inclusão 
escolar e social das pessoas com necessidades especiais, dos 
meninos e meninas de rua; a educação a distância e as novas 
tecnologias de informação e comunicação aplicadas à educação; 
atividades educativas em instituições não-escolares, comunitárias e 
populares. É nesta realidade que se pretende intervir com estas 
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia (PARECER 
05/2005, p. 4 grifo nosso).  

Na perspectiva do que seja diferença cultural, considerando as quatro 

dimensões selecionadas para esta pesquisa, entendemos que, neste caso, há duas 

dimensões da diferença contempladas, que são a de raça e a de etnia. Tais 

dimensões estão presentes com a função epistemológica, porque devem ser 

abordadas como temas de estudo a serem trabalhados no percurso da formação do 

pedagogo. Na ocasião, são considerados como temas a educação dos povos 

indígenas, a educação nos remanescentes quilombos, a educação étnico-racial, a 

inclusão de pessoas com necessidades especiais. Além desses, existem outros 

temas citados, porém não se relacionam com esta pesquisa, devido ao fato de esta 

se limitar às dimensões de etnia, raça, gênero e sexualidade.  

A inclusão dessas temáticas, historicamente negadas no currículo, e a 

previsão de trabalho com elas no percurso da formação significam avanços, 
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principalmente pela referência histórica de exclusões e discriminações presentes em 

nossa sociedade. Sobre isso afirma Santomé que 

Uma política que queira recuperar as culturas negadas não pode 
ficar reduzida a uma série de lições isoladas [...] é necessário um 
currículo em que todos os dias do ano letivo, em todas as tarefas 
acadêmicas e em todos os recursos didáticos estejam presentes as 
culturas silenciadas (1995, p. 172).  

Uma vez que, pelo histórico, a maior parte dos pedagogos eram formados a 

partir da perspectiva tradicional, monoculturalmente, essa previsão de trabalho com 

tais temática representa expressiva mudança, principalmente quando essa mudança 

implica considerar a diferença cultural. Sabendo-se da dificuldade de reconhecer 

essa diferença, tal fato pode contribuir para que os pedagogos compreendam 

diferentes formas de pensar e de agir, assim como obtenham novas interpretações 

de mundo, objetivando o aprimoramento da sua própria atuação profissional.  

Mais adiante, quando o documento apresenta as finalidades do curso de 

pedagogia, também observamos um lugar dado à diferença cultural. O documento 

afirma que tais DCNs apoiam-se: na história do conhecimento da pedagogia; na 

história de formação de pesquisadores da área de Educação; e, ainda, nas 

experiências de formação de professores indígenas, citando como referência o 

Curso de 3º grau Indígena da Universidade do Mato Grosso e o de Licenciatura 

Intercultural da Universidade Federal de Roraima (PARECER 05/2005). Nessa 

direção a dimensão enfatizada é a de etnia, pois traz como referência a Etnia 

Indígena. Nesse caso, a função é sociopolítica porque, utilizando-se de experiências 

pedagógicas e de modelos de formação de sucesso, tornou-se base para a 

construção das DCNs de pedagogia. Tais modelos são considerados como de 

referência quando vislumbram uma sociedade equânime, no que se refere à questão 

étnica indígena. É perceptível, ainda, uma preocupação com a formação de 

professores que trabalhem especificamente com essa etnia. 

Isso se torna relevante devido ao nosso contexto histórico, em que essa etnia 

foi violentamente si lenciada, sendo obrigada a assumir-se em outra. Essa 

perspectiva de formação torna-se relevante nas Diretrizes, pois 
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A inclusão da diversidade, mais do que a incorporação total ou 
parcial dos chamados ―diferentes‖ aos espaços e tempos escolares a 
eles negados historicamente, implica em posicionamento político, 
reorganização do trabalho na escola, do tempo escolar e da 
formação de professores, novas alternativas para a condição docente 
e uma postura democrática diante do diverso. (BRASIL, 2008, p. 26).  

Dentro dos princípios do curso, encontramos uma expressiva preocupação 

com a educação indígena, o que poderia nos remeter a uma preocupação com a 

educação intercultural, conforme segue: 

 Para a formação do licenciado em Pedagogia é central o 
conhecimento da escola como uma organização complexa que tem a 
função social e formativa de promover, com eqüidade, educação 
para e na cidadania. É necessário que saiba, entre outros aspectos, 
que entre os povos indígenas, a escola se constitui em forte 
mecanismo de desenvolvimento e valorização das culturas étnicas 

e de sustentabilidade econômica, territorial das comunidades, bem 
como de articulação entre as organizações tradicionais indígenas 

e o restante da sociedade brasileira (PARECER 05/2005, p. 6, grifo 
nosso). 

Nessa direção, a interculturalidade é vislumbrada assim como a diferença 

cultural, quando se pensa na escola como mecanismo de intervenção entre a etnia 

indígena e a sociedade. Ressaltamos que, como já visto, esta perspectiva se 

distancia da tradicional assimilacionista, da qual esta etnia foi refém por longos 

períodos, vítima dos processos de colonização (BHABHA, 1998). Por isso tal função 

é classificada como sociopolítica, porque vislumbra uma ruptura com perspectivas 

discriminatórias, elegendo perspectivas emancipatórias para educação e 

consequentemente para a sociedade. A dimensão trabalhada, então, é a étnica.  

Em outro princípio, encontramos mais um lugar para a diferença cultural, 

quando é considerado que o pedagogo trabalha com um repertório de informações e 

habilidades, através de conhecimentos teóricos e práticos que devem proporcionar a 

leitura das relações sociais e étnico-raciais, conforme previsto no documento, cujo 

trecho transcrevemos a seguir: 

 O graduando em Pedagogia trabalha com um repertório de 
informações e habilidades composto por pluralidade de 
conhecimentos teóricos e práticos, cuja consolidação será 
proporcionada pelo exercício da profissão, fundamentando-se em 
interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e 
relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética. Este 
repertório deve se constituir por meio de múltiplos olhares, próprios 
das ciências, das culturas, das artes, da vida cotidiana, que 
proporcionam leitura das relações sociais e étnico-raciais, também 
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dos processos educativos por estas desencadeados (PARECER 
05/2005, p. 7, grifo nosso). 

Mais uma vez as dimensões de etnia e raça surgem e, nessas situações, com 

a função sociopolítica, pois numa perspectiva crítica relaciona a atuação do 

profissional a um projeto de sociedade que tem como objetivo a erradicação da 

discriminação, valorização de cada cultura sem prejuízo a outra, assim como a 

emancipação e transformação dos sujeitos nela inseridos. 

Ainda nos princípios norteadores do curso, localizamos como central à 

formação do pedagogo propor, realizar e analisar as pesquisas que identifiquem e 

propiciem a gerência, em práticas educativas, de 

elementos mantenedores, transformadores, geradores de relações 
sociais e étnico-raciais que fortalecem ou enfraquecem identidades, 

reproduzem ou criam novas relações de poder (2005, p. 7 grifo 
nosso). 

 Nesse caso, a função atribuída à diferença cultural, através das dimensões de 

raça e etnia, é sociopolítica porque esses conhecimentos devem servir para 

transformar as relações étnico-raciais e, dependendo de como serão trabalhados, 

podem fortalecer ou enfraquecer identidades, assim como reproduzir ou criar 

relações de poder.  

 A partir desse momento, a maior parte das referências sobre cultura são 

encontradas nos dois documentos analisados — Parecer 05/2005 e Resolução 

01/2006 — de maneira igual, com as mesmas expressões e palavras. Como 

exemplo disso está o conceito de docência que é encontrado no Parecer, entre os 

Princípios, e na Resolução, no § 1º do Art 2º. Para os documentos, a 

docência é compreendida como ação educativa e processo 
pedagógico, metódico e intencional construído em relações sociais, 
étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, 

princípios e objetivos da Pedagogia (2005, p. 7; 2006, p. 1, grifo 
nosso). 

Na compreensão do que é docência para os documentos e 

consequentemente para a construção dos currículos do curso, encontramos as 

dimensões raça e etnia expressas na terminologia ―relações étnico-raciais‖. Aqui 

está a função sociopolítica, pois é dito que tais relações sociais e étnico-raciais 

influenciam conceitos, princípios e objetivos da Pedagogia. Essas relações 

interferem diretamente na educação, pois, através delas, abrem-se possibilidades 

para transformar as relações de opressão e poder.   
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O perfil do licenciado em pedagogia é mais um lugar, no qual destacamos 

o espaço dado a questões culturais as quais se apresentam com a função 

sociopolítica. Isso porque o professor é considerado agente da (re)educação das 

relações sociais e étnico-raciais. Mais uma vez a diferença cultural é localizada 

apenas pelas dimensões de Raça e de Etnia, consideradas como apropriadas 

quando ao professor é atribuída tal função.  

Para traçar o perfil do egresso do curso Pedagogia, há de se 
considerar que:  
- o professor é agente de (re) educação das relações sociais e 
étnico-raciais, de redimensionamentos das funções pedagógicas e 
de gestão da escola (PARECER 05/2005, p. 8, grifo nosso). 

Ao considerar a escola como um espaço democrático onde as diferentes 

presenças se encontram e o professor como agente da re-educação das relações 

que estão presentes na escola, Gomes nos diz que 

faz parte do exercício profissional dos educadores (as) atuarem 
como agentes de transformação na superação do racismo e de toda 
e qualquer forma de discriminação (2006, p. 21). 

Reconhecer esse profissional como agente de transformação é um grande 

progresso, pois isso implica uma preocupação com a sua formação. De que adianta 

orientar os recursos pedagógicos e didáticos ou até mesmo o próprio currículo 

escolar, numa perspectiva que considere a diferença cultural como construção 

social, se o professor não estiver formado para trabalhar com ela?  

Na sequência, temos as aptidões descritas como necessárias ao Pedagogo. 

Dentre elas, destacamos duas que fazem referência à diferença cultural e foram 

encontradas tanto no documento 1 quanto no 2, como podemos verificar nos 

seguintes fragmentos: 

-identificar problemas socioculturais e educacionais com postura 
investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades 
complexas, com vistas a contribuir para superação de exclusões 
sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e 

outras; 
-demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças 
de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, 
faixas geracionais, classes sociais, religiões, necessidades 
especiais, escolhas sexuais, entre outras (PARECER 05/2005, p. 

9; RESOLUÇÃO 01/2006, p. 2, grifo nosso). 

 Tais aptidões requerem leitura das relações sociais e étnico-raciais, 

conhecimento sobre os povos indígenas, realização e análise de pesquisas e 
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aplicação de resultados, em perspectiva histórica, cultural, política, ideológica e 

teórica, bem como a identificação de problemas socioculturais e educacionais, com 

postura investigativa e propositiva, em face das complexas realidades. E contribui 

também para a formação da consciência sobre a questão da diversidade, do 

respeito às diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, 

faixas geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas 

sexuais e para a superação de quaisquer tipos de exclusão. 

O pedagogo deve, ao se formar, estar apto a identificar problemas 

socioculturais, visando à superação das exclusões étnico-raciais e culturais, dentre 

outras. Nesse caso, a função é sociopolítica porque implica diretamente a questão 

da superação das exclusões, com destaque para as dimensões de raça e etnia. 

Deve ainda, como aptidão, demonstrar a consciência da diversidade, respeitando 

vários tipos de diferenças, inclusive as de teor étnico-racial, de gênero e de escolhas 

sexuais. 

 Percebemos que a diferença cultural é encontrada dentre as aptidões do 

profissional, apresentando-se com a função sociopolítica, pois, entre as exclusões 

citadas, estão as de cunho étnico-raciais e culturais, devendo o pedagogo estar apto 

a contribuir com a superação delas, além de ter consciência da diversidade da 

sociedade e respeitar as diferenças citadas e outras não descritas. Essas aptidões 

se aproximam do perfil do licenciado, ratificando o papel de agente de transformação 

do pedagogo, enquanto professor.  

 Ressaltamos que são apresentadas diversas dimensões da diferença cultural 

nos documentos, inclusive superando a nossa perspectiva de diferença, que 

considera apenas as dimensões de raça, etnia, gênero e sexualidade. Nos 

documentos, encontramos como necessário reconhecer, além dessas dimensões, a 

ambiental-ecológica, a de geração, de necessidades especiais, entre outras. 

 De maneira separada é apresentada a educação intercultural, por meio das 

aptidões a serem construídas por professores indígenas ou que atuem em escolas 

indígenas, e também por professores de escolas remanescentes de quilombos ou 

que interajam com populações de etnias e culturas específicas. De acordo com os 

documentos, as aptidões específicas ao trato com a etnia indígena são as 

seguintes: 
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- promover diálogo entre conhecimentos, valores, modos de vida, 
orientações filosóficas, políticas e religiosas próprias à cultura do 
povo indígena junto a quem atuam e os provenientes da sociedade 

majoritária; 
- atuar como agentes interculturais, com vistas a valorização e o 

estudo de temas indígenas relevantes (PARECER 05/2005, p. 9; 
RESOLUÇÃO 01/2006, p. 3, grifo nosso).  

Mais adiante, no Parecer, consta uma orientação para o projeto 

pedagógico da instituição que, dependendo das necessidades e interesses locais e 

regionais, poderão ser aprofundadas no curso de pedagogia e que devem estar 

presentes na formação deste profissional. São questões como a da educação étnico 

racial, da educação indígena e da educação nos remanescentes quilombos. Está 

claro, contudo, que não se trata de uma habilitação ou especialização, pois, como já 

visto no histórico do curso, essas habilitações foram extintas. 

Outra recomendação sobre a cultura foi encontrada na organização 

curricular do curso, segundo a qual deve ser observada, com especial atenção, a 

diversidade social, étnico-racial e regional do País. É o que podemos verificar no 

excerto abaixo:  

Na organização curricular do curso de Pedagogia, como já foi dito 

anteriormente, deverão ser observados, com especial atenção, os 
princípios constitucionais e legais; a diversidade social, étnico-
racial e regional do País (PARECER 05/2005; RESOLUÇÃO 
01/2006, p. grifo nosso) 

Mais uma vez a dimensão de raça e etnia recebe atenção na construção dos 

currículos do curso de pedagogia das instituições. Destaca-se, ainda, a função que 

elas exercem na mensagem, a didático-pedagógica, pois se apresenta na 

organização do currículo do curso.  

Ainda na organização curricular do curso de pedagogia é informado 

também que, dentro da legalidade e orientações do que está contido na LDB e no 

PNE, a educação deve ser contemplada, 

tendo em vista uma ação norteada pela ética, justiça, dialogicidade, 
respeito mútuo, solidariedade, tolerância, reconhecimento da 
diversidade, valorização das diferentes culturas, e suas 

repercussões na vida social, de modo particular nas escolas, dando-
se especial atenção à educação das relações de gênero, das 
relações étnico-raciais, à educação sexual, à preservação do meio 

ambiente articuladamente à da saúde e da vida, além de outras 
questões de relevância local, regional, nacional e até mesmo 
internacional (PARECER 05/2005, p. 10, grifo nosso). 
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Verificamos no fragmento acima a compreensão de que a educação deve ser 

contemplada baseada na ética, no diálogo, na justiça, no respeito, entre outros  

princípios. Vimos, ainda, a atenção dada às dimensões específicas da cultura, como 

as de gênero, a étnico-racial, a sexual, além de outras. Nesse sentido, a função 

presente é a sociopolítica porque se trata de uma proposta que vai além do âmbito 

escolar, projetando-se para as questões sociais, para um projeto de sociedade justa 

e plural; uma sociedade que reconheça a diferença cultural e as características de 

cada grupo social, sem discriminar ou ignorar; que promova o diálogo, o respeito e a 

superação das exclusões.  

Entendemos que tal preocupação é essencial na formação do professor, pois 

ele, como agente, pode transformar, pode reproduzir ou transformar relações de 

poder, assim como reproduzir, legitimar ou silenciar determinadas culturas. É claro 

no documento que tais recomendações devem nortear todo o curso, que é ancorado 

nos seguintes núcleos: de estudos básicos, de aprofundamento e diversificação de 

estudos, e de estudos integradores.  

Na estruturação do curso, orienta-se considerar a diversidade nacional, 

contudo, como princípio norteador do primeiro núcleo, é explicitado que não se 

perca de vista, na construção desses estudos, a diversidade e a multiculturalidade 

brasileira. Encontramos, como lugar, o núcleo de estudos básicos e, como função, 

a sociopolítica, pois  se está caracterizando e reconhecendo a sociedade brasileira 

como diversa e diferente. 

Encontramos também neste núcleo a terminologia ―diversidade cultural‖ com 

a função epistemológica, utilizada para qualificar temas de estudos. O objetivo é que 

se considere a diversidade de culturas como uma problemática da sociedade atual a 

ser examinada. É o que podemos constatar no seguinte fragmento: 

j) estudo das relações entre educação e trabalho, diversidade 
cultural, cidadania, sustentabilidade, entre outras problemáticas 

centrais da sociedade contemporânea (RESOLUÇÃO 01/2006, p. 3, 
grifo nosso). 

Ainda na estruturação do curso, especificamente no núcleo de 

aprofundamento e diversificação de estudos, a terminologia diversidade cultural 

também surge, porém com a função didático-pedagógica, pois é utilizada para 

orientar a prática docente. É anunciado que, no ato da avaliação, na criação e uso 

de textos, tal diversidade seja considerada.  
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Percebemos que nos dois núcleos há uma referência ao trabalho com a 

cultura. No núcleo básico, os estudos referem-se diretamente à diversidade cultural 

como uma problemática central da sociedade contemporânea. Propõe-se como 

objeto de estudo a diversidade cultural.  

Nesse caso, entendemos que a perspectiva da diversidade poderia ser 

substituída pela perspectiva da diferença cultural, pois, conforme Pontes ,  

Na perspectiva da diversidade, a cultura sempre será categorizada, 
classificada, reduzida, tolerada, fixa no tempo e no espaço. Na 
perspectiva da diferença, a cultura é enunciação, é um problema 
insolúvel para aqueles que insistem em repetir a tradição na 
significação do presente enunciativo, reivindicatório e incerto, é luta 
política (2009, p. 37).  

Nessa direção a diversidade cultural é entendida apenas como uma categoria 

dada, que existe, ou seja, é compreendida como a justaposição das diversas 

culturas, uma vez que não se consideram os problemas, os conflitos e os processos 

discriminatórios nela existentes. Isso significa desconsiderar as relações e práticas 

sociais inerentes ao nosso ser e estar no mundo. Já nos documentos analisados, a 

diversidade cultural não é entendida como a justaposição de culturas, pois há o 

reconhecimento da diferença cultural como objeto de estudo, orientação da prática 

docente e princípios orientadores de relações sociais pautadas em projetos societais 

emancipadores. 

O último lugar onde encontramos referências à Diferença Cultural nos 

documentos, está na orientação dos projetos pedagógicos, especificamente 

quando trata da integralização dos estudos, que está dividida em quatro momentos: 

disciplinas, seminários e atividades de natureza predominantemente teórica; práticas 

de docência e gestão educacional; atividades complementares; e estágio curricular.  

Nas atividades complementares é que encontramos referências explícitas ao 

tratamento da diferença cultural, conforme podemos comprovar no seguinte excerto: 
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Art. 8º Nos termos do projeto pedagógico da instituição, a 
integralização de estudos será efetivada por meio de: (...) III - 
atividades complementares envolvendo o planejamento e o 
desenvolvimento progressivo do Trabalho de Curso, atividades de 
monitoria, de iniciação científica e de extensão, diretamente 
orientadas por membro do corpo docente da instituição de educação 
superior decorrentes ou articuladas às disciplinas, áreas de 
conhecimentos, seminários, eventos científico-culturais, estudos 
curriculares, de modo a propiciar vivências em algumas modalidades 
e experiências, entre outras, e opcionalmente, a educação de 
pessoas com necessidades especiais, a educação do campo, a 
educação indígena, a educação em remanescentes de 
quilombos, em organizações não-governamentais, escolares e não-

escolares públicas e privadas (RESOLUÇÃO 01/2006, p 4, grifo 
nosso). 

Nesse contexto, os currículos em suas atividades complementares devem 

propiciar vivências na educação indígena, em remanescentes quilombos, entre 

outros. A dimensão étnica mais uma vez surge como objeto de estudo, do 

conhecimento, tendo por isso a função epistemológica. 

No que se refere ao tratamento dado à diferença cultural nos dois 

documentos avaliados, representando as Diretrizes Curriculares Nacionais, 

percebemos que ambos têm o mesmo teor, ou seja, propostas que não diferem. Os 

dois reconhecem várias dimensões da diferença cultural quando citam oito tipos de 

diferenças, acrescentando a expressão ―entre outras‖. Além disso, sempre deixam 

claro que o respeito, o diálogo e a superação das exclusões sociais são elementos 

sociais diretamente inseridos no processo educativo de formação e prática docente.  

De acordo com as análises acima registradas, elaboramos um quadro-resumo 

onde visualizamos, no Parecer 05/2005, os lugares, as funções e as dimensões da 

diferença cultural, conforme segue. 
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QUADRO IX 

 LUGAR, FUNÇÃO E DIMENSÃO DA DIFERENÇA CULTURAL NO PARECER 

05/2005  

LUGAR DA DIFERENÇA 

CULTURAL 

DIMENSÃO DA DIFERENÇA 
CULTURAL 

FUNÇÃO DA DIFERENÇA 
CULTURAL 

Breve Histórico do Curso 
de Pedagogia 

Raça e Etnia/  
Necessidades Especiais  

EPISTEMOLÓGICA 

Finalidade do Curso de 
Pedagogia 

 

Etnia (Indígena) EPISTEMOLÓGICA 

Diversidade Sociocultural  SOCIOPOLÍTICA 

Princípios  

Etnia SOCIOPOLÍTICA  

Raça e Etnia SOCIOPOLÍTICA  

Princípios  Social / Raça e Etnia SOCIOPOLÍTICA 

Princípios (Conceito de 
Docência) 

Social / Raça e Etnia SOCIOPOLÍTICA 

Perfil do Licenciado em 
Pedagogia 

Social /Raça e Etnia SOCIOPOLÍTICA 

Perfil do Licenciado em 

Pedagogia 
(Aptidões) 

 

Social / Raça e Etnia / Religião SOCIOPOLÍTICA  

Ambiental-ecológica / Raça e 
Etnia / Gênero / Geração / 

Social / Religião / Necessidades 

Especiais / Escolhas Sexuais. 

SOCIOPOLÍTICA 

Perfil do Licenciado em 
Pedagogia 

(Aptidões Específicas) 
Etnia SOCIOPOLÍTICA 

Organização do Curso de 
Pedagogia 

Educação Especial / Raça e 
Etnia 

EPISTEMOLÓGICA 

Organização do Curso de 

Pedagogia 
Social / Raça e Etnia SOCIOPOLÍTICA 

Organização do Curso de 
Pedagogia 

Gênero / Raça e Etnia / 
Sexualidade 

SOCIOPOLÍTICA 

Organização do Curso de 
Pedagogia 

Multiculturalidade SOCIOPOLÍTICA 

Organização do Curso de 
Pedagogia 

Diversidade Cultural  EPISTEMOLÓGICA 

Organização do Curso de 
Pedagogia 

Diversidade Cultural  DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

Duração dos Estudos  
Necessidades Especiais / Raça 

e Etnia 
EPISTEMOLÓGICA 
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Partindo do quadro acima, é possível observar que a diferença cultural 

perpassa todo o documento e que a função que prevalece é a sociopolítica, o que 

nos remete a uma aproximação com a perspectiva crítica do multiculturalismo.  

Ressaltamos, também, que as dimensões que ganham destaque no corpo do 

documento são a de raça e de etnia, frequentemente contextualizadas pela 

educação indígena e dos remanescentes quilombos. No entanto, outras dimensões  

— como a de gênero, a de sexualidade, a de geração, a de necessidades especiais, 

entre outras — também são consideradas em alguns momentos, ou seja, não são 

ignoradas. 

Nessa direção, registramos abaixo o quadro-resumo que se refere ao 

tratamento dado à diferença cultural na Resolução 01/2006, complementando a 

análise das DCNs. 

QUADRO X  

LUGAR, FUNÇÃO E DIMENSÃO DA DIFERENÇA CULTURAL NA RESOLUÇÃO 

01/2006 

LUGAR DA DIFERENÇA 
CULTURAL 

DIMENSÃO DA 
DIFERENÇA CULTURAL 

FUNÇÃO DA DIFERENÇA 
CULTURAL 

Art. 2º 
§ 1º (Conceito de Docência) 

Social / Raça e Etnia SOCIOPOLÍTICA 

Art. 5º 
Inc. IX 

 

Raça e Etnia SOCIOPOLÍTICA 

Art 5º 
Inc. X 

Ambiental-ecológica, 

Raça e Etnia, Gênero, 
Geração, Classe social, 
Religião, Necessidades 

Especiais, Escolhas 
Sexuais. 

SOCIOPOLÍTICA 

Art 5º 
§ 1º - Inc. I e II 

Raça e Etnia SOCIOPOLÍTICA 

Art. 6º 

Inc. I 

Multiculturalidade  SOCIOPOLÍTICA 

Art 6º 
Alínea j) 

Diversidade Cultural  EPISTEMOLÓGICA 

Art 6º 
Inc. II – Alínea b) 

Diversidade Cultural  DIDÁTICO-PEDAGOGICA 

Art. 8º 
Inc. III 

Raça e Etnia / 
Necessidades Especiais  

EPISTEMOLÓGICA 

 

De acordo com o quadro acima, percebemos que, como no primeiro 

documento, o tratamento da diferença cultural está presente e também perpassa 

toda a Resolução. 
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Nele também prevalece a função sociopolítica, sendo as dimensões de raça e 

etnia as que mais se destacam. Vale ressaltar que a expressão ―diversidade cultural‖ 

surge no decorrer do documento a fim de contextualizar a sociedade em que o curso 

está inserido, evidenciando o rompimento com a visão monocultural da sociedade e 

da educação. 

Partindo da análise nos dois documentos e do que entendemos ser o lugar, a 

função e as dimensões da diferença cultural, e tendo como referência os resultados 

mostrados nos quadros acima, compreendemos que o lugar dado à diferença 

cultural é amplo, pois em todos os documentos estão presentes preocupações e 

considerações relativas à diferença cultural e suas dimensões. 

Durante todo o documento, a ênfase dada às dimensões de raça e etnia é 

visivelmente superior. Percebe-se que as dimensões citadas surgem em muitos 

momentos e ganham destaque em relação a outras dimensões. Nossos estudos 

apontam que tal fato ocorre, provavelmente, devido às DCNs para a educação das 

relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, 

publicadas pelo CNE, através da Resolução 01/2004. Uma das preocupações com a 

educação étnico-racial, provavelmente, acontece pela associação da resolução à 

avaliação das instituições de ensino superior, conforme podemos constatar no 

seguinte excerto: 

O cumprimento das referidas diretrizes curriculares será considerado 
na avaliação das condições de ensino e na avaliação institucional, 
realizadas em processos de credenciamento e recredenciamento de 
instituições de ensino superior e na autorização, reconhecimento e 
renovação de reconhecimento de cursos superiores (RESOLUÇÃO 
CP/CNE nº 1/2004, p. 1). 

A Resolução 01/2004 instituiu tais diretrizes para todos os níveis de ensino e 

em especial para instituições que desenvolvem programas de formação inicial e 

continuada de professores, sendo ela publicada em 2004. Quanto à Resolução que 

instituiu as DCNs para o curso de pedagogia, entendemos que ela considerou as 

orientações e recomendações da primeira. 

Sobre a função exercida pelas dimensões, a maioria é classificada como 

sociopolítica. Isso demonstra uma preocupação em construir currículos que 

considerem o contexto social, que tenham o objetivo de formar professores atentos à 

complexidade das culturas, aos conflitos, às construções históricas e sociais que 

discriminam e inferiorizam, que fortalecem e enfraquecem identidades. Professores 
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preparados para atender e entender as demandas sociais que invadem o contexto 

educacional e consequentemente suas salas de aula na perspectiva de superação.  

Por essas questões explicitadas, compreendemos que a perspectiva a partir 

da qual a diferença cultural é tratada nos documentos que representam as DCNs se 

aproxima do multiculturalismo crítico. 

Essa perspectiva entende as dimensões — seja de raça, de etnia, gênero ou 

sexualidade, entre outras — como resultado de lutas sociais e históricas e que 

buscam a transformação das relações sociais e culturais em que estas dimensões 

ganham significados e sentidos. Não percebemos nas DCNs uma tendência ao 

daltonismo cultural (STOER; CORTESÃO, 1999), mas, ao contrário, identificamos 

uma proposta para construção de um currículo de formação do pedagogo que 

aponta e considera o arco-íris de culturas presente na sociedade e no contexto 

educacional.  

O fato de a discussão da diferença cultural perpassar praticamente todos os 

dois documentos analisados evidencia a consolidação das contribuições dos ECs na 

educação, fundamentalmente nas políticas curriculares de formação do pedagogo, 

sobressaindo-se as funções epistemológica, didático-pedagógica e sociopolítica. 

 

 

3.3 O Curso de Pedagogia no Centro de Educação: caminhos percorridos na 

reforma curricular 

 

O Centro de Educação, que surge no ano de 1975 e é responsável por 18 

cursos de licenciatura da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a partir dos 

anos 80 inicia uma discussão, através de um debate coletivo, sobre os sentidos da 

formação do pedagogo. No decorrer desses anos, até os dias atuais, vem buscando 

consolidar uma proposta do curso que tenha como base a docência e resistindo à 

visão corporativa e fragmentada que objetiva a formação de especialistas separada 

da de professores. 

 No que se refere a essa busca e resistência, podemos incluir, como uma das 

ações do Centro, a reforma curricular do Projeto Pedagógico do Curso de graduação 

em Pedagogia que foi divulgado em outubro de 2007. Esse projeto foi elaborado à 

base de muitos estudos, discussões e embates por uma comissão de reforma 
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curricular, composta por oito professores de quatro diferentes departamentos e por 

dois alunos que representaram o Diretório Acadêmico (DA). 

 Esse documento se baseou legalmente: na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, a LDB/1996; no Parecer 05/2005 do Conselho Nacional de 

Educação (CNE) que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs); na 

Resolução do CNE 01/2006, que institui as DCNs; na Resolução 01/2006 do 

Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão (CCEPE), que institui os 

procedimentos para alteração dos currículos de graduação da UFPE. 

 O documento se divide em cinco partes: a primeira apresenta os 

procedimentos e estratégias para elaboração da reforma curricular ; a segunda trata 

da justificativa da elaboração da reforma curricular integral do curso; a terceira 

contempla os pressupostos de formação do pedagogo; na quarta parte são 

apresentados os objetivos do curso; e na quinta e última parte do documento, 

encontra-se a estrutura curricular do curso. 

 No ano de 2001, o currículo do curso de Pedagogia teve uma reforma 

curricular parcial, também elaborada por professores dos quatro departamentos e 

representantes do Diretório Acadêmico (DA). Objetivando uma reforma curricular 

mais ampla20, desde 2001 foi realizado o acompanhamento da implementação da 

reforma parcial e desenvolvimento de estudos, debates e pesquisas. Alguns eventos  

— como o Fórum de Licenciaturas Diversas, as Semanas Pedagógicas e 

Assembleias — foram promovidos com esses objetivos. 

 Com a realização desses eventos, ao longo do período, foram suscitadas 

várias questões sobre a organização e a estrutura curricular, assim como foram 

vislumbradas demandas contemporâneas que emergiram em torno da formação do 

pedagogo.  A partir desses debates sistematizados e da avaliação dos resultados da 

implantação da reforma parcial, foram sugeridos alguns encaminhamentos 

curriculares como: criação de seminários temáticos, redimensionamento da 

disciplina Prática Pedagógica e uma nova configuração para as disciplinas em geral. 

 Em 2005, com a publicação dos primeiros pareceres do Conselho Nacional de 

Educação que discutiam as Diretrizes Curriculares Nacionais, a comissão de reforma 

curricular passou a se reunir quinzenalmente a fim de discutir os pareceres, formular 

e encaminhar propostas de reformulações. 

                                                 
20

 Ocorreu no ano de 2007, cujo currículo reformado é objeto desta pesquisa.  
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 A partir de maio de 2006, com a publicação da resolução que instituiu as 

DCNs para o curso de graduação em pedagogia, foram engendrados mais esforços 

pela comissão da reforma curricular para consolidação do novo projeto pedagógico 

do referido curso. Cada departamento apresentou propostas de matrizes 

curriculares, que foram debatidas e discutidas na realização dos plenos e nas 

reuniões ampliadas. Em paralelo, a coordenação do curso passou a participar do 

Fórum Nacional de Diretores de Faculdades/Centros/Departamentos de Educação 

das Universidades Públicas Brasileiras (FORUMDIR) e do Diretório Acadêmico (DA) 

também, colaborando com a realização de reuniões com os alunos para discutir e 

encaminhar proposições. 

 A justificativa para essa reforma curricular integral do curso no Centro de 

Educação tem os próprios questionamentos: as discussões e debates que ocorreram 

no âmbito nacional e institucional sobre o curso de pedagogia e a formação do 

pedagogo, além das discussões sobre as finalidades da educação e da formação 

humana. Nesse cenário destacamos, principalmente, a construção e publicação das 

DCNs. 

 No PPC21 são apresentados os objetivos do curso, que é formar para atuação 

no ensino, na organização e gestão de sistemas, unidades, projetos educacionais e 

experiências escolares e não escolares, assim como para o trabalho de produção e 

difusão do conhecimento científico e tecnológico educacional. A docência é, porém, 

a dessa formação e esse campo é constituído pelas áreas da educação infantil, as 

séries iniciais do ensino fundamental, a educação inclusiva, a educação de jovens e 

adultos, bem como por outras modalidades de ensino. Ainda sobre a formação do 

pedagogo, após a reforma curricular, o projeto enfatiza, 

a importância de se compreender, de forma contextualizada, as 
novas Diretrizes Curriculares Nacionais, o projeto da instituição 
global e o próprio projeto do Curso, a profissão ensejada e sua 
profissionalização, seus limites e perspectivas de mudanças, tendo 
como foco central o trabalho pedagógico e trabalho escolar e 
docente. 

 Apesar de o prazo para adequação dos Projetos Curriculares Nacionais das 

Instituições Públicas de Ensino Superior às novas DCNs ter se encerrado em maio 

de 2007, o PPC do Centro de Educação só foi publicado em outubro desse ano. 

 

                                                 
21

 Abreviatura de Projeto Pedagógico Curricular.  
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3.3.1 Análise do Projeto Curricular do Centro de Educação 

 

 Para apresentar a análise do PPC do Centro de Educação, utilizamos a 

mesma sequência da apresentação anterior. Na análise do projeto curricular, 

identificamos a preocupação com a diferença cultural, através da localização de 

lugares, funções e dimensões. 

 A classificação das funções também tem a mesma justificativa da análise das 

DCNs, sendo elas: epistemológica, didático-pedagógica ou sociopolítica. E as 

dimensões consideradas são aquelas já descritas neste trabalho. 

 Iniciando a apresentação das análises do PPC, segue o quadro que nos 

permitiu visualizar como o documento estrutura-se e o lugar em que a diferença 

cultural se apresenta nele.  

QUADRO XI 

ESTRUTURA E LUGAR DA DIFERENÇA CULTURAL NO PROJETO 

PEDAGÓGICO CURRICULAR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROJETO PEDAGÓGICO CURRICULAR – CENTRO DE EDUCAÇÃO 

 ESTRUTURA DO DOCUMENTO LUGAR DA DIFERENÇA CULTURAL 

Introdução ---- 

1. Procedimentos e Estratégias para 
Elaboração da Reforma Curricular do 
Curso de Licenciatura em Pedagogia     

 

---- 

2. Justi ficativa da Elaboração da Proposta  
de Reforma Curricular Integral do Curso 

de Pedagogia      
 

---- 

3. Concepção do Curso: Pressupostos da  

Formação do Pedagogo 
 

X 

4. Objetivos do Curso de Pedagogia (4.2.3 

Eixos da Formação) 
 

X 

5. Estrutura Curricular do Curso de  

Pedagogia 
 

X 

6. Anexos – Programas das Disciplinas 

(Obrigatórias e Eletivas) 
X 

 

No documento analisado, é visível e significativa a preocupação em 

contextualizar o curso, principalmente as discussões e embates ocorridos na reforma 
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curricular. No entanto, como podemos ver no quadro acima, que representa o 

documento analisado, encontramos referências sobre a diferença cultural.  

Essas referências são visíveis no que concerne à contextualização da 

sociedade em que tanto os profissionais a serem formados, quanto os sujeitos 

formados por esses profissionais estão inseridos. Ou seja, são uma constante as 

referências sobre a cultura na contextualização da sociedade. É o que podemos 

constatar no exemplo abaixo, fragmento extraído do citado documento: 

Enseja-se a formação de um pedagogo que seja capaz de 
compreender e atuar no âmbito do ensino, organização e gestão dos 
sistemas educacionais, produção e difusão do conhecimento, 
experiências escolares e não escolares e que se comprometa com 
os valores da democracia, equidade, justiça e solidariedade, em face 
dos problemas/desafios que vêm se intensificando nas duas 
últimas décadas, nos planos da produção, do trabalho, do consumo, 
da tecnologia, ciência, cultura e da política, face ao processo da 
globalização da sociedade (PPC, 2007, p. 16, grifo nosso). 

Para fins desta pesquisa, tal contextualização cultural poderia estar atrelada à 

função sociopolítica, porém todas essas contextualizações surgem de maneira 

genérica, o que se distancia do objeto da nossa pesquisa, que busca, em primeira 

ordem, a diferença cultural representada pelas dimensões de raça, etnia, gênero e 

sexualidade. 

Por isso nossas análises no referido documento constataram a localização da 

diferença cultural em apenas quatro momentos, conforme visto no Quadro X. E, 

obedecendo à ordem do quadro, apresentamos o primeiro lugar da diferença 

cultural.  

 Esse lugar está na descrição dos pressupostos da formação do pedagogo. 

Nele encontramos a definição do que é o pedagogo enquanto profissional, 

fundamentada na concepção de Carvalho (2004), para quem o pedagogo enquanto 

profissional atua  

no âmbito da construção de conhecimentos, saberes, significados e 
sentidos e também como produtor de subjetividades 
multidimensionais de classe, gênero, raça, sexualidade, etnia e 

geração (PPC CE, 2007, p. 14, grifo nosso). 

Nesse caso, a função da diferença cultural é sociopolítica, pois entendemos 

que, enquanto produtor de subjetividades multidimensionais nos indivíduos, o 

pedagogo influencia diretamente na formação de les para atuarem na sociedade. 
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As dimensões da diferença cultural contempladas são a de classe, gênero, 

raça, sexualidade, etnia e geração. Destacamos que essas dimensões elencadas 

nesta pesquisa estão sendo contempladas. 

 O outro ponto identificado com referência à diferença cultural foi no eixo da 

formação, com a função sociopolítica, porque prevê os princípios de respeito à 

diversidade cultural existentes na sociedade. Em destaque, encontramos as 

diferenças de classe e de gênero e as minorias linguísticas. Conforme vemos, o eixo 

da formação baseia-se nos 

princípios de respeito às minorias sociais, às diferenças de classes 
econômicas, à diversidade sócio-cultural, às diferenças de 
gênero, ao respeito das minorias lingüísticas, às pessoas com 

necessidades educacionais especiais e outras, consoantes as 
orientações dos direitos humanos e da educação inclusiva (2007, 
p.19, grifo nosso). 

 Nessa situação, a dimensão de gênero é abordada de forma destacada em 

relação a outras, como raça, etnia e sexualidade. Estas últimas, conforme pudemos 

verificar, são contempladas na expressão ―diversidade sócio-cultural‖. 

 No corpo do PPC, encontramos referências ao trabalho com a diferença 

cultural, especificamente em dois espaços: pressupostos e eixo da formação. No 

entanto, na estruturação dos estudos, parte em que são apresentadas as 

disciplinas, identificamos tratamento direcionado à diferença cultural. 

A estruturação dos estudos prevê disciplinas e atividades de natureza 

predominantemente teórica, de pesquisa e prática pedagógica, de estágio curricular, 

disciplinas complementares eletivas, de estudos independentes e/ou práticas 

diversificadas, de trabalho de conclusão de curso (TCC), de seminários temáticos. E 

é nas disciplinas e atividades de natureza teórica e nas complementares eletivas se 

trata a diferença cultural. 

Nos objetivos das disciplinas eletivas, a diferença cultural é abordada. Essas 

disciplinas têm como objetivo focalizar o estudo de teorias e práticas educativas que 

contemplem a diversidade cultural e propiciem a elaboração de propostas 

inovadoras no âmbito das políticas de educação em geral e da Educação Infantil e 

da Educação de Jovens e Adultos. Focalizam 
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especialmente a compreensão dos processos de formação humana e 
das lutas históricas pela educação pública de qualidade, por meio de 
temáticas como movimentos sociais, educação não-formal, 
diversidade, comunicação, gênero, corpo, trabalho docente e novas 
tecnologias (PPC/CE, 2007, p. 21). 

Nesse momento é contemplado nessas disciplinas o trabalho com a diferença 

cultural, especialmente através do trabalho com as seguintes temáticas: movimentos 

sociais e gênero. No primeiro momento, quando se faz referência à diversidade 

cultural, onde esta deve ser contemplada, entendemos que a função da diferença é 

sociopolítica, pois a proposta é atender a essa diversidade. E compreendemos como 

epistemológica a função dada à diferença cultural nessa situação, pois se entende, 

especificamente a dimensão de gênero, como uma temática a ser contemplada 

nesse tipo de disciplina. Ressaltamos que esses componentes têm como 

característica principal o caráter optativo. 

A partir da apresentação da estruturação do curso, surgem as disciplinas 

obrigatórias e eletivas. É nesse momento que as análises se voltam aos programas 

das disciplinas selecionadas e analisadas a partir de dois eixos: a ementa e o 

conteúdo programático. Salientamos que tal seleção ocorreu de acordo com os 

critérios apresentados na metodologia deste trabalho; por isso, dentre as disciplinas 

analisadas, selecionamos duas, conforme está exposto no quadro abaixo. 

  

QUADRO XII  

DISCIPLINAS SELECIONADAS DO PROJETO CURRICULAR DO CENTRO DE 

EDUCAÇÃO 

DISCIPLINA OBRIGATÓRIA DISCIPLINA ELETIVA 

Teoria Curricular Sexualidade e Educação 

 

 Como componente curricular obrigatório selecionamos a disciplina Teoria 

Curricular, que ganhou nova nomenclatura após a reforma curricular e tornou-se 

obrigatória (antes era obrigatória apenas para algumas habilitações). Na análise do 

programa dessa disciplina, encontramos a seguinte ementa: 

Teorias da educação e currículo. Abordagem dos aspectos 
epistemológicos e pedagógicos do campo do currículo. Currículo e 
sociedade. Currículo e Ideologia. Currículo e Cultura. Planejamento 

Curricular (PROGRAMA , p. 1, grifo nosso). 
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Conforme visto, identificamos a cultura associada ao currículo como objeto de 

estudo da disciplina. O lugar é a disciplina obrigatória, com função epistemológica, 

porque, como já registrado, se constitui enquanto objeto do conhecimento. No que 

se refere às dimensões, elas não foram especificadas, no entanto, a partir do que foi 

estudado para a construção do referencial desta pesquisa, compreendemos que o 

sentido da palavra ―cultura‖ contempla de maneira geral aquilo a que se propõe esta 

pesquisa. Ressaltamos a relevância da cultura enquanto objeto do conhecimento 

que deve estar presente nos processos educativos, porque 

A cultura é o conteúdo substancial da educação (...), a educação não 
é nada fora da cultura e sem ela. Mas, reciprocamente, dir-se-á que 
é pela e na educação (...) que a cultura se transmite e se perpetua 
(FORQUIN, 1993, p.14) 

Ainda nesse programa, pudemos observar como conteúdo da disciplina a 

conceituação do currículo, as suas teorias, como se seleciona e distribui o 

conhecimento escolar, a legislação e organização sobre currículo, o campo curricular 

e a política curricular no Brasil (PPC, PROGAMA T.C., 2007, p. 1). Não encontramos 

nenhum conteúdo explícito sobre a cultura. Podemos afirmar apenas que ela está 

contemplada nas teorias do currículo, principalmente nas críticas e pós-críticas. 

Ainda no âmbito dos componentes obrigatórios, localizamos uma disciplina 

intitulada ―Movimentos Sociais e Prática Pedagógica‖, no entanto, na análise do 

programa dela, não identificamos nada que remetesse ao trabalho com a diferença 

cultural.  

 Nas complementares eletivas, encontramos a disciplina ―Sexualidade e 

Educação‖ cuja ementa é a seguinte: 

Perspectivas de estudos na sexualidade humana: aspectos 
biológicos, psicológicos e sócio-culturais. Discursos sobre a 
sexualidade na família, na mídia e na escola. O trabalho de 
informação sexual na escola e a postura do educador (PROGRAMA 
S.E, p. 1). 

 Entendemos que essa ementa prevê um estudo da sexualidade no que 

concerne às questões culturais pela discussão que acarreta e também pela 

perspectiva que vai ser estudada: aspectos biológicos, psicológicos e sociocultural. 

Esse último aspecto é relevante porque não limita os estudos às discussões 

biológicas. Quando é anunciada a perspectiva sociocultural da sexualidade, 

compreendemos que surge o trabalho com a diferença cultural, porque a 
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sexualidade poderá ser abordada, segundo Louro (2000), como uma invenção social 

constituída historicamente, pautada numa diversidade de discurso sobre o sexo, que 

disciplina, instaura saberes e produz ―verdades‖.  

Como conteúdo dessa disciplina, destacamos o que de mais relevante 

aparece para nossa análise:  

- Perspectivas de estudo da sexualidade humana, aspectos 
biológicos, psicológicos, sócio-culturais; 
- Cultura e relações de gênero: o masculino; o feminino e a 

orientação sexual nas sociedades contemporâneas; 
- A escola diante da tarefa de educar para a diversidade sexual: 
convivendo com as diferenças, evitando as desigualdades 

(PROGRAMA S.E., p. 1). 

 Compreendemos que os conteúdos apresentados em forma de tópicos, como 

vimos acima, indicam o direcionamento para o trabalho com a sexualidade numa 

perspectiva crítica, contemplando, além da sexualidade, a dimensão de gênero. E o 

último tópico nos confirma isso quando busca trabalhar com a diferença e evitar as 

desigualdades. Entendemos que a função encontrada é epistemológica, por tratar 

essa temática como objeto de estudo, utilizando-a para construção do 

conhecimento. No entanto, além dessa, entendemos que tal temática está sendo 

abordada numa perspectiva crítica, principalmente devido às expressões utilizadas 

como ―educar para a diversidade‖, ―conviver com as diferenças‖ e ―evitar 

desigualdades‖. Isso indica ser esta uma proposta que quer transformar as relações 

sociais, no que se refere ao preconceito e à discriminação contra pessoas de 

orientação sexual diferente da adotada na cultura predominante.  

Percebemos no programa que há uma tendência para o trabalho com a 

sexualidade de forma crítica, posição defendica por Costa e Ribeiro, para quem essa 

a temática é imprescindível na formação dos professores. Para essas autoras, a 

inclusão desse tema no currículo de formação é por demais relevante, porque 

consiste na ―recuperação‖ da sexualidade, enquanto lócus de prazer 
e vida, desses indivíduos, como também uma maneira de lhes 
subsidiar  teoricamente e pedagogicamente para o trabalho de 
sexualidade em sala de aula que vá para além da idéia de instância 
biológica e de prevenção de doenças e gravidez (2008, p. 7). 

É importante trabalhar não somente as questões biológicas, intrínsecas à 

dimensão da sexualidade, mas também as questões sociais e políticas que cercam 

essa temática, e as subjetividades, como os preconceitos e a discriminação. 
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No caso do PPC do campus Recife, encontramos quatro lugares e suas 

respectivas funções, conforme é verificado no quadro-resumo abaixo registrado. 

 

QUADRO XIII 

 LUGAR, FUNÇÃO E DIMENSÃO DA DIFERENÇA CULTURAL NO PPC DO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

LUGAR DA DIFERENÇA 

CULTURAL 

DIMENSÃO DA DIFERENÇA 
CULTURAL 

FUNÇÃO DA DIFERENÇA 
CULTURAL 

PRESSUPOSTO DA 
FORMAÇÃO DO 

PEDAGOGO 

CLASSE, GÊNERO, RAÇA, 
SEXUALIDADE, ETNIA E 

GERAÇÃO 

SOCIOPOLÍTICA 

EIXO DA FORMAÇÃO 
DIVERSIDADE SOCIOCULTURAL 

E DIFERENÇAS DE GÊNERO 
SOCIOPOLÍTICA 

DISCIPLINA 
OBRIGATÓRIA 

CULTURA EPISTEMOLÓGICA 

DISCIPLINA ELETIVA SEXUALIDADE EPISTEMOLÓGICA 

 

 Diante do exposto, entendemos que o tratamento dado à diferença cultural 

ocorre de forma mais tímida, pois tal questão é pouco abordada. No entanto, é 

significativo encontrarmos a diferença cultural no pressuposto da formação e no eixo 

e base do currículo, porque isso indica que ela estará sendo contemplada nas ações 

e propostas que dele decorrerem. 

 É relevante o espaço dado à diferença cultural enquanto objeto de estudo, 

principalmente enquanto disciplina obrigatória, pois como disciplina optativa pode 

fazer ou não parte da formação do pedagogo. 

 Interessante ressaltar que as dimensões da diferença cultural se apresentam 

por meio das dimensões de raça, etnia, gênero e da sexualidade. Além disso são 

utilizadas outras terminologias, como ―diversidade sociocultural‖. 

Talvez pela complexidade com que a cultura se apresenta dentro de muitas 

discussões, questionamentos e perspectivas, não seja suficiente trabalhá-la em 

apenas uma ou duas disciplinas, conforme é apresentado nos programas 

analisados.  

No que se refere à perspectiva em que o currículo está orientado, 

entendemos que ela se aproxima do multiculturalismo crítico, porque quando aborda 

o trabalho com a diferença cultural, sugere transformações das relações sociais, 

superação de preconceitos e convivência com o diferente. Isso se torna evidente na 
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classificação das funções: duas foram sociopolíticas e duas, epistemológicas. Esta 

última função foi apresentada, contudo, numa perspectiva crítica.  

 

 

3.4 O Curso de Pedagogia no Campus do Agreste 

 

 A Universidade Federal de Pernambuco, uma das principais instituições 

federais de ensino superior da região Nordeste, que está entre as dez melhores 

instituições públicas do país, apesar de estar envolvida com vários projetos voltados 

para o desenvolvimento das diversas regiões do estado de Pernambuco, ao 

completar 60 anos de existência, ainda não tinha campi sediados no interior do 

estado. Apoiada na determinação do governo federal para este fim e buscando 

cumprir com sua meta de interiorização, A UFPE criou o Centro Acadêmico do 

Agreste (CAA) na cidade de Caruaru. Entre outras formações, está sendo 

implantado nesse campus, dentro do Núcleo de Formação de Docentes (NFD), o 

curso de Licenciatura em Pedagogia, com previsão de ampliação posterior para as 

Licenciaturas em Química e Física, atendendo a demandas históricas da região. 

 Uma das justificativas da instalação do curso no campus é o quadro 

preocupante da educação escolar no Semiárido, conforme o documento Educação 

para Inclusão: a realidade das crianças e adolescentes de 7 a 14 anos no Semiárido, 

fruto da pesquisa realizada pelo UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) 

em 2003. O documento aponta a gravidade da situação, destacando os aspectos 

mais desafiantes da situação na região: (a) no Semiárido, encontra-se o maior 

percentual de crianças e adolescentes não alfabetizados do país; (b) mais de 350 

mil crianças e adolescentes, entre 10 e 14 anos, não frequentam a escola no 

Semiárido; (c) cerca de 36%, entre os 20% mais pobres do Semiárido, não são 

alfabetizados para a faixa entre 10 e 14 anos; (d) Pernambuco está em terceiro lugar 

entre os estados nordestinos quanto a taxa de abandono da escola por parte das 

crianças no Semiárido. 

 Nesse contexto, a implantação do campus da UFPE em Caruaru tem 

relevância estratégica na região, uma vez que esse município é reconhecidamente 

um importante centro de convergência econômica no estado e também pelo 

potencial que possui no sentido de propor e participar de ações que visem à 

superação das desigualdades regionais acima descritas, que intervém diretamente  
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no desenvolvimento sociocultural e consequentemente na qualidade de vida dos 

seus habitantes. Conforme descrito no Projeto, é destacado o compromisso da 

UFPE com o Ensino Básico, tendo em vista a compreensão de que a melhoria da 

qualidade deste nível de ensino é condição indispensável à formação de recursos 

humanos qualificados para a pesquisa e, também, para a vida profissional.  

 Conforme justificado no Projeto Pedagógico, a implementação da Licenciatura 

em Pedagogia em Caruaru abre a possibilidade de desenvolvimento de pesquisas 

associadas às problemáticas educacionais que assolam a região Agreste como um 

todo, uma vez que possibilita a integração de pessoal qualificado na região que 

poderá contribuir para a solução de questões locais. Para tanto, o Núcleo de 

Formação Docente prevê a abertura de cursos de pós-graduação, com o objetivo de 

incentivar a formação de pesquisadores e permitir que profissionais da área de 

educação possam continuar sua qualificação. 

 O documento analisado, intitulado ―Projeto Pedagógico do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia‖, cuja publicação data de junho de 2008, é extenso, 

compondo-se de sessenta páginas, divididas em treze tópicos e quinze subtópicos, 

além da apresentação. 

 A apresentação discorre brevemente sobre a construção do documento, 

assim como sobre sua característica dinâmica, não sendo considerado um projeto 

definitivo. Após essa primeira parte, surge o primeiro tópico, em que é indicada a 

região Agreste como contexto da formação em Pedagogia. São trazidas, também, 

questões pertinentes sobre a interiorização das universidades públicas no estado de 

Pernambuco e a justificativa central para a instalação do curso de Pedagogia no 

campus da UFPE de Caruaru.  

O projeto apresenta ainda o campo de atuação profissional, o sistema de 

avaliação, sobre o corpo docente, sobre a infraestrutura disponível para 

funcionamento do curso, a estrutura curricular, dividida em disciplinas, atividades 

complementares, estágio supervisionado e trabalho de conclusão de curso.  

Alguns temas — como a relação entre sociedade, educação e cidadania, e 

conhecimento, universidade e formação pedagógica — são tratados no documento. 

No subtópico que discorre sobre a relação entre teoria e prática, é apresentada a 

perspectiva que norteará o projeto, a práxis dialógica, e são registrados os conceitos 

chaves que o permearão e, consequentemente, orientará a formação de pedagogo. 
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Encontramos, entre outros conceitos, o de aprendizagem, de ensino, de conteúdo, 

de avaliação e de currículo.   

 No final do PPC, encontramos a apresentação da organização semestral do 

curso e as referências bibliográficas utilizadas no decorrer do projeto. 

 

 

3.4.1 Análise do Projeto Curricular do Curso de Pedagogia do Centro 

Acadêmico do Agreste 

 

 Na apresentação da análise do PPC do Centro Acadêmico do Agreste, 

utilizamos a mesma sequência da apresentação anterior. Na análise do projeto 

curricular, identificamos o tratamento dado à diferença cultural, através da 

localização dos lugares, das funções e das dimensões. 

 As funções e as dimensões seguem a mesma justificativa vista no decorrer 

deste trabalho. As funções podem ser: epistemológica, didático-pedagógica ou 

sociopolítica. E as dimensões são, especialmente, a de raça, etnia, gênero e 

sexualidade.  

 Iniciando a apresentação das análises do PPC, segue o quadro da estrutura 

do documento e em que lugar a diferença cultural está localizada.  

 

QUADRO XIV 

ESTRUTURA E LUGAR DA DIFERENÇA CULTURAL NO PROJETO 

PEDAGÓGICO CURRICULAR DO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE 

PROJETO PEDAGÓGICO CURRICULAR – CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE 

 ESTRUTURA DO DOCUMENTO LUGAR DA DIFERENÇA CULTURAL 

Apresentação  ---- 

1. A região Agreste: o contexto da 

formação em Pedagogia 
 

---- 

2. Justi ficativa  

 
---- 

3. Marco teórico 
 

X 

4. Finalidades e Objetivos do curso  
 

---- 

5. Perfil do Profissional 

 
X 
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6. Campo de atuação profissional ---- 

7. Sistema de avaliação ---- 

8. Corpo docente ---- 

9. Suporte para funcionamento do curso  ---- 

10.  Estrutura curricular: disciplinas,  

atividades complementares, estágio 
supervisionado e Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) 

X 

11.  Ementas e Bibliografia básica por 
Componente Curricular (Programas das 
disciplinas) 

X 

12.  Referências ---- 

 

Na apresentação do marco teórico, entendemos como um lugar onde a 

diferença é vislumbrada. Apesar de não estar acompanhada da expressão ―cultural‖, 

está acompanhada das palavras ―diálogo‖, ―valorização‖, ―reflexões‖ e ―vivências‖, o 

que nos remete a uma perspectiva crítica. A diferença citada pode ser social, 

política, econômica, mas também cultural, conforme consta no documento e pode 

ser constatado no excerto abaixo: 

por rum lado, isso pode levar a um diálogo enriquecedor, abrindo 
perspectivas para a convivência na diferença. Por outro, a 
manutenção do diálogo e da valorização da diferença se torna 

um desafio constante, exigindo reflexões e vivências, superando os 
possíveis conflitos (PPC CAA, 2008, p. 6). 

No decorrer do PPC, encontramos algumas reflexões sobre a cultura uti lizada 

muitas vezes na contextualização da realidade global e na caracterização das 

dimensões do sujeito, acompanhada de outras, como política, econômica, social. 

Como exemplo, retiramos um fragmento do texto sobre o marco teórico, em que a 

palavra ―cultura‖, acompanhada de outras perspectivas, caracteriza a realidade em 

que o sujeito está inserido. Vejamo-lo: 

cremos que a educação seja um processo que nos faz voltar ao ser 
humano como ele é, como um ser existencial-pessoal, imerso em 
uma realidade cultural, social, econômica, religiosa, cheia de 
contradições e de possibilidades (PPC, 2008, p. 07). 

No item que se refere especificamente aos conteúdos/saberes a serem 

trabalhados no cotidiano do processo de ensino e aprendizagem, considera-se que, 

para ser significativa, a formação docente deve contemplar três aspectos 
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fundamentais: conceitual, atitudinal e procedimental. Os conteúdos, conforme o 

documento, devem ser estruturados a partir das seguintes dimensões: antropológica, 

axiológica, epistemológica, praxiológica e política. Isso porque, segundo o texto do 

Projeto, a dimensão política prevê que 

os saberes curriculares estão relacionados aos projetos de 
sociedade e devem ser propostos a partir de opções a serem 
assumidas. Por isso, a formação deve se orientar por projetos sociais 
que se comprometam com a emancipação e com a construção de 
identidades cidadãs (PPC CAA, 2008, p.11). 

Essa preocupação com um currículo político, cujas opções propostas devam 

ser assumidas, é extremamente positiva. Indica uma preocupação com a atuação do 

formando na sociedade e na sua atuação profissional. 

Uma observação relevante é que, em vários segmentos do texto, surge a 

palavra ―diferença‖ associada à palavra ―diálogo‖. Nem sempre a alusão à diferença 

cultural se faz através desta terminologia. Um exemplo disso é a referência a quem 

se destina a prática pedagógica, em que encontramos alusão à diversidade de 

culturas para contextualizar a realidade em que este sujeito está imerso, conforme 

visualizamos no fragmento a seguir: 

conceber centralidade da pessoa destinatária do fazer pedagógico 
significa afirmar que o ser humano é um projeto inacabado, 
permanentemente em construção, imerso na diversidade e na 
complexidade de sociedades e de culturas engendradas com ou sem 
a participação direta (PPC CAA, p. 8, grifo nosso). 

Nesse caso, a função é sociopolítica, pois considera a participação do sujeito 

imerso na diversidade de culturas, não o considerando distante do contexto real da 

sociedade. 

Na concepção do que é currículo, o documento defende ser fundamental 

assegurar aspectos tidos como importantes. Entre eles destacamos, o seguinte: 

a relação pedagógica dialogal entre os sujeitos do processo, no 
entendimento e aceitação das diferenças, permitindo que 

docentes e discentes sejam parceiros e protagonistas de um projeto 
de sociedade que já tem a escola como primeiro lugar de vivência 
(PPC CAA, p. 12, grifo nosso). 

 A palavra ―diferença‖ surge nesse texto para caracterizar a relação 

pedagógica em que a diferença deve ser compreendida e aceita. Salientamos que 

tal diferença não é caracterizada, qualificada. Por isso a entendemos de maneira 

genérica, podendo ela ser social, econômica, política ou cultural. Nesse caso, a 
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função também é sociopolítica, porque se refere a um projeto de sociedade onde se 

encontra parceria, entendimento e aceitação entre os sujeitos, colocando-se a 

escola como esse lugar primeiro de convivência.  

 O tópico que segue trata das finalidades e objetivos do curso, 

corroborando as orientações das DCNs de pedagogia. Salienta-se nesse texto que é 

meta do projeto ter como foco a formação de gestores educacionais e de 

educadores comprometidos com a cultura popular regional e com os movimentos 

sociais (PPC CAA, p. 13). Assim, há um lugar para a diferença cultural 

explicitamente dito, mas ressaltamos tal preocupação, porque entendemos que o 

esforço no sentido de estudar e esclarecer teoricamente essas questões sobre 

cultura popular e movimentos sociais é essencial para aqueles, principalmente às 

minorias, que estão envolvidos nas lutas sociais, contribuindo com conhecimentos 

teóricos e práticos necessários a uma intervenção significativa no contexto social. 

No tópico cinco, em que é tratado o perfil do profissional de pedagogia, 

encontramos referencias sobre a cultura, porém esta de maneira genérica, 

acompanhada mais uma vez de outras dimensões como a social, a política e a 

econômica. Porém, na aptidão necessária aos pedagogos, destacamos duas que 

também encontramos nos documentos nacionais, Parecer e Resolução, conforme 

observamos no fragmento abaixo: 

demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de 
natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, geracionais, 
classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, 
entre outras (PPC CAA, p. 16) 
identificar problemas socioculturais e educacionais com postura 
investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades 
complexas, com vistas a contribuir para superação de exclusões 
sociais, éntico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e 
outras (PPC CAA, p. 17) 

 Neste caso, a diferença cultural é encontrada em duas aptidões do pedagogo. 

As aptidões estão descritas tal como DCNs, e nas duas aptidões referenciadas têm 

a função sociopolítica, pois sugere o respeito a esses vários tipos de diferenças, 

reconhecendo-as. Especificamente, propõe que esse profissional se forme de 

maneira a contribuir com a superação das exclusões, com destaque para a 

dimensão étnico-racial. 

Na estruturação curricular, encontramos componentes curriculares 

obrigatórios que compõem trinta e oito disciplinas. O estágio supervisionado 
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compreende quatro disciplinas e os componentes eletivos se constituem de vinte e 

seis disciplinas. 

Ainda nesse texto estão as ementas e bibliografias básicas de cada 

componente curricular. Levamos em conta os programas desses componentes para 

a realização das nossas análises. A partir daí, pudemos verificar a presença das 

disciplinas elencadas no quadro abaixo. 

 

QUADRO XV 

DISCIPLINAS SELECIONADAS DO PROJETO CURRICULAR DO CENTRO 

ACADÊMICO DO AGRESTE 

Disciplinas Obrigatórias Disciplinas Eletivas 

Currículos e Programas  

Movimentos Sociais de Afirmação Cultural  

Educação e Diversidade Cultural  

Educação Intercultural  

Movimentos Sociais e Educação 

Gênero de Educação 

TEE - Sexualidade e Implicações na Infância 

TEE - Racismos e Educação para Igualdade das 

Relações Étnico-Raciais  

 

Em nossa análise, uti lizando os critérios já descritos, selecionamos as 

seguintes disciplinas de cunho obrigatório: Currículos e Programas, que trata da 

questão contextualizada e direcionada ao currículo; e Movimentos Sociais e 

Educação. Essa seleção deve-se ao fato de ser considerado um espaço, um lugar 

onde se encontram referências à diferença cultural. Essas análises foram feitas 

como a do PPC do Centro de Educação, em que enfocamos a ementa e o conteúdo. 

Na disciplina Currículos e Programas, identificamos o trabalho com a 

diferença, especificamente no conteúdo descrito, conforme podemos verificar no 

excerto abaixo: 

 Perspectiva Crítica; Pós-Crítica da Teoria do Currículo: 
Multiculturalismo;  

Interculturalismo (PROGRAMA C.P, p.1).  

Percebemos o tratamento dado à diferença cultural nas teorias presentes no 

currículo, cujas perspectivas são crítica e pós-crítica, o que contempla o fenômeno 

do multiculturalismo e do interculturalismo. 
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Constatamos, então, a preocupação com essas perspectivas na formação do 

pedagogo. Inferimos que isso se deve, entre outros aspectos, ao fato de o sistema 

educacional associar-se à imagem de neutralidade com relação às diferentes 

culturas, o que pode ser observado nos discursos monoculturais presentes nos 

currículos que contribuem e reproduzem essa concepção. 

Também selecionamos a disciplina Movimentos Sociais e Educação, cuja 

ementa transcrevemos abaixo: 

Estudar as principais abordagens e perspectivas analíticas dobre 
movimentos sociais. Conhecer os principais conteúdos das lutas dos 
movimentos sociais – operário, feminista, ambientalista, contra-
cultura, indígena, negro, GLBT, terra, direitos humanos e anti-
globalização. Refletir sobre a contribuição destes na ampliação da 
esfera pública de modo a compreender a dimensão educativa dos 
movimentos socais na formação de sujeitos políticos, atores na 
elaboração e implementação de políticas sociais. Discutir o papel dos 
movimentos sociais na articulação da educação não formal como 
sistema formal de ensino e reconhecer os processos educativos nos 
diversos lócus sociais (POGRAMA EDUC 0036, p. 1).  

 Como conteúdo programático não verificamos referência direta alguma ao 

trabalho com a diferença cultural. O conteúdo se direciona muito mais à questão dos 

movimentos sociais, mas de maneira generalizada, relacionando-os a políticas 

públicas, sociedade, entre outros. É o que podemos ver no fragmento abaixo 

registrado. 

A função da diferença nessa disciplina é, conforme podemos observar, 

epistemológica, porque ela se apresenta como objeto do conhecimento. 

Entendemos, também, que a perspectiva em que essa temática está inserida é a 

crítica e a problematizadora. 

Sobre a relevância de estudar e aproximar-se dos movimentos sociais, Canen 

e Oliveira afirmam que 

dialogar com movimentos sociais e com práticas efetivadas nessa 
linha, bem como incrementar nossas pesquisas sobre pedagogias 
multiculturalmente comprometidas são, sem dúvida, alguns caminhos 
promissores para a concretização do ideal multicultural no currículo 
em ação (2002, p. 74). 

Trazer à formação do pedagogo experiências e vivências dos movimentos 

sociais é proporcionar uma aproximação do que é e como funciona um campo de 

resistências para preservação de identidades, e ao mesmo tempo, como se constitui 

um campo de luta por direitos e tratamentos igualitários no contexto social.   
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Na seara dos componentes eletivos, encontramos disciplinas que se 

caracterizam como optativas, ou seja, a escolha delas está a critério dos alunos. Um 

exemplo disso é a disciplina ―Movimentos Sociais de Afirmação Cultural‖, 

considerada como um lugar do trabalho com a diferença cultural, vista de maneira 

crítica. A ementa e o conteúdo programático dessa disciplina confirmam essa 

perspectiva, conforme podemos verificar no fragmento abaixo transcrito: 

Cultura, política e identidade. Movimentos sociais: valores, práticas e 
ações coletivas. A dimensão cultural na luta política por direitos, 
equidade e igualdade. Questões culturais de luta política 
relacionadas à etnicidade, raça, gênero, geração e classe social. 
Políticas afirmativas e políticas de reconhecimento (PROGRAMA 

SOCL 002, p. 1). 

Nessa disciplina, como vimos no texto acima, o papel do trabalho com a 

diferença cultural é central, no entanto, dependendo das perspectivas e olhares dos 

sujeitos a quem se destina e da direção dada pelo professor formador , pode ser 

tratada a perspectiva crítica pode ser potencializada. Importante salientar que, das 

dimensões abordadas, apenas três foram contempladas, tomando como referência 

aquelas elencadas para compreensão do nosso trabalho. A dimensão não tratada na 

disciplina é a da sexualidade. Apesar de a função ser epistemológica, há uma 

tendência crítica na abordagem desses conteúdos. 

Outra disciplina eletiva selecionada para nossa análise foi Educação e 

Diversidade Cultural, em que visualizamos explicitamente o trabalho com a diferença 

cultural, conforme podemos verificar na ementa abaixo registrada: 

A diversidade étnico-cultural de grupos sociais constituintes da 
sociedade brasileira. Diversidade, pluralidade, diferenças e 
desigualdades: explorando fronteiras conceituais do 
multiculturalismo, do interculturalismo e suas implicações na 
organização escolar. Discriminação, racismo e exclusão na educação 
escolar. Alternativas pedagógicas centradas na valorização da 
diversidade étnico-cultural (PROGRAMA EDUC 0033, p. 1). 

Ainda nesta disciplina, encontramos o seguinte conteúdo programático:  

- noções e relações entre diferença, multiculturalidade, diversidade, 
desigualdade, cultura, etnia, raça e educação;  
- diversidade étnico/culturais da sociedade brasileira – povos, 
culturas, etnias do Brasil; 
- Pernambuco e sua diversidade étnico-cultural; 
- práticas educativas escolarizadas, educação e diversidade étnica – 
o que diz a legislação educacional no Brasil; 
- experiências de práticas educativas escolarizadas entre os grupos 
étnicos do Brasil; 
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- o papel do/a professor/a e da escola na desconstrução do 
preconceito, discriminação e do respeito as diferenças (PROGRAMA 
EDUC 0033, p. 2). 

Percebe-se que a discussão proposta pelo conteúdo programático acima 

registrado enfoca o racismo, o antirracismo, questões sobre identidade, diferença, 

diversidade, multiculturalismo e interculturalidade, ou seja, propõe-se uma discussão 

bem ampla sobre as questões culturais. A função, portanto, também é 

epistemológica, por apresentar a diferença enquanto objeto de estudo e 

conhecimentos a serem construídos.  

Ainda no âmbito das eletivas, selecionamos a disciplina Educação 

Intercultural, cuja ementa registramos a seguir: 

Principais fundamentos da concepção de educação intercultural. A 
perspectiva intercultural em contextos educativos diversos, 
especialmente em experiências e programas em funcionamento em 
culturas indígenas, afro-brasileiras, juvenis e de outros grupos sociais 
importantes na América Latina (PROGRAMA EDUC 0038, p. 1). 

O conteúdo programático dessa disciplina é o seguinte: 

- Educação Intercultural e Formação de professores/as; 
- Interculturalidade e educação; 
- Multiculturalismo e educação: desafios para práticas pedagógicas; 
- Reflexões sobre o currículo e identidade: implicações na prática 
pedagógica; 
- A questão racial na sala de aula: a questão do desempenho 
escolar; 
- Gênero na sala de aula; 
- Diretrizes para a política nacional de educação escolar indígena. 
MEC – SEF e Comitê Nacional de Educação Escolar Indígena 
(PROGRAMA EDUC 0038, p. 1). 

 Analisando o programa dessa disciplina, percebemos uma aproximação, tanto 

no conteúdo quanto na ementa, da disciplina anteriormente apresentada (Educação 

e Diversidade Cultural). Esta, também, apresenta-se com a função epistemológica, 

porque trata a diferença cultural enquanto objeto do conhecimento. 

A outra disciplina eletiva analisada foi a de Gênero e Educação, cuja ementa 

está abaixo registrada:  

O curso evidencia teorias e conceitos atuais dos estudos feministas 
sobre as relações de gênero e sexualidade, interconectando-os com 
o campo da educação. Enfoca questões de socialização, 
diferenciação e identificação pessoal, bem como problemáticas  
específicas das interrelações entre gênero e sexualidade com redes 
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de poder, classe, raça, etnia e suas implicações para as práticas 
educativas (PROGRAMA EDUC 0039, p. 1). 

 Quanto aos conteúdos programáticos articulados à diferença cultural, 

verificamos os seguintes: 

- Gênero, sexualidade e Poder  
     A educação do corpo – pedagogias da sexualidade 

       Estudo de expressões das sexualidades – construção social. 
     Estratégias para Promover a equidade de Gêneros. 
(PROGRAMA, EDUC 0039, p. 1). 

 Nessa disciplina, conforme podemos observar, além da dimensão de gênero, 

há a da sexualidade, cuja função é epistemológica, por essas dimensões serem 

tratadas como objeto do conhecimento. Destacamos, porém, que a perspectiva de 

abordagem dos conteúdos é a crítica. 

As outras duas últimas disciplinas analisadas foram as Tópicos Especiais em 

Educação, as quais têm como objetivo o estudo de temáticas emergentes da 

educação, sendo elas percebidas como necessárias ao longo do processo de 

formação. Encontramos duas que tratam das dimensões da diferença. A primeira é 

Sexualidade e implicações na infância, Tópicos Especiais em Educação IV, cuja 

ementa transcrevemos a seguir: 

A história da sexualidade humana. A sexualidade e a constituição do 
sujeito. A dimensão social da sexualidade. Sexualidade e Cultura. 
Gênero e papéis sexuais. Desenvolvimento as sexualidade na 

infância. Educação sexual na família e na escola. A evolução da 
educação sexual: sexualidade e historicidade (PROGRAMA TEE 
001, p. 1, grifo nosso). 

Dentre os conteúdos a serem trabalhados, enfocamos alguns por 

entendermos que, tratando a dimensão ―sexualidade‖, relaciona-se à perspectiva da 

diferença. Observemo-los: 

- Debates contemporâneos sobre a sexualidade 
- Identidade – Relações de Gênero – ser menino e ser menina 
((PROGRAMA TEE 001, p. 1). 

Como nas demais disciplinas apresentadas, a função desta é epistemológica, 

e as dimensões contempladas são a de sexualidade e a de gênero. Assim como na 

disciplina do PPC do Centro de Educação, a discussão sobre sexualidade implica 

uma discussão sobre gênero. 
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Outra eletiva, Tópicos Especiais em Educação VI, tem como tema Racismos e 

Educação para igualdade das relações étnico-raciais. A ementa dessa disciplina é a 

seguinte: 

Estudo da construção social do racismo e suas repercussões na 
escola. Reflexão sobre a luta anti-racista do movimento negro no 
Brasil e seus desdobramentos para a educação. Análise das 
imagens e construções racistas no livro didático, no cordel e na 
literatura infanto-juvenil brasileira. Orientações e ações para a 
educação das relações étnico-raciais na educação infantil, no ensino 
fundamental e médio, EJA, licenciaturas e quilombola. Reflexão 
sobre quota racial, raça e racismos na universidade e experiências 
de acesso e permanência de negros na universidade pública. Análise 
de glossário de termos anti-racistas para serem trabalhados pelos 
pedagogos. Análise das políticas voltadas para a promoção da 
igualdade das relações étnico-raciais (PROGRAMA TEE 0006, p. 1). 

No conteúdo programático dessa disciplina também encontramos a questão 

da diferença cultural, conforme podemos observar no texto abaixo transcrito: 

- O que é racismo? 
- Estudo da construção social do racismo. O racismo dissimulado; 
- As repercussões do racismo na escola; 
- Reflexões sobre a luta anti-racista no Brasil e no mundo; 
- Os desdobramentos da luta anti-racista do movimento negro no 
Brasil para a educação; 
- Orientações e ações para a educação das relações étnico-raciais 
na Educação Infantil, no Ensino Fundamental (PROGRAMA TEE 
0006, p. 1). 

Os nossos pressupostos teóricos nos levam a classificarmos a função dessa 

disciplina como epistemológica, devido ao tratamento dispensado à diferença, sendo 

as dimensões de raça e etnia contempladas como objeto do conhecimento.  

No decorrer do PPC, encontramos apenas dois lugares que vislumbram a 

diferença cultural. E, na análise das disciplinas, encontramos oito no total que 

preveem o trabalho com todas ou parte das dimensões da diferença cultural 

elencadas, para fins de compreensão deste trabalho.  

 Abaixo apresentamos um quadro-resumo, em que descrevemos os lugares, 

as dimensões e as funções da diferença cultural no PPC do Centro Acadêmico do 

Agreste. 
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QUADRO XVI 

LUGAR E FUNÇÃO DA DIFERENÇA CULTURAL NO CURRÍCULO DO CURSO 

DE PEDAGOGIA – CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE 

LUGAR DA DIFERENÇA 

CULTURAL 

DIMENSÃO DA DIFERENÇA 
CULTURAL 

FUNÇÃO DA DIFERENÇA 
CULTURAL 

CONCEPÇÃO DE 
CURRÍCULO 

DIFERENÇA SOCIOPOLÍTICA 

APTIDÃO DO 
PEDAGOGO 

AMBIENTAL-ECOLÓGICA, 
ÉTNICO-RACIAL, DE 

GÊNEROS, GERACIONAIS, 

CLASSES SOCIAIS, 
RELIGIÕES, NECESSIDADES 

ESPECIAIS, ESCOLHAS 

SEXUAIS 

SOCIOPOLÍTICA 

DISCIPLINA 
OBRIGATÓRIA 

(CURRÍCULOS E 

PROGRAMAS) 

CULTURA EPISTEMOLÓGICA 

OBRIGATÓRIA 
(MOVIMENTOS SOCIAIS 

E EDUCAÇÃO) 

RAÇA, ETNIA, GÊNERO E 

SEXUALIDADE 
EPISTEMOLÓGICA 

DISCIPLINA ELETIVA 

(MOVIMENTOS SOCIAIS 
DE AFIRMAÇÃO 

CULTURAL) 

RAÇA, ETNIA, GÊNERO E 
SEXUALIDADE 

EPISTEMOLÓGICA 

DISCIPLINA ELETIVA 

(EDUCAÇÃO E 
DIVERSIDADE 

CULTURAL) 

MULTICULTURALISMO, 
INTERCULTURALISMO 

EPISTEMOLÓGICA 

DISCIPLINA ELETIVA 

(EDUCAÇÃO 
INTERCULTURAL) 

INTERCULTURALIDADE, 
RAÇA , ETNIA 

EPISTEMOLÓGICA 

DISCIPLINA ELETIVA 
(GÊNERO E EDUCAÇÃO) 

GÊNERO E SEXUALIDADE EPISTEMOLÓGICA 

DISCIPLINA ELETIVA 
(TEE SEXUALIDADE E 

INFÂNCIA) 
SEXUALIDADE E GÊNERO EPISTEMOLÓGICA 

DISCIPLINA ELETIVA 

(TEE RACISMOS E 
EDUCAÇÃO PARA 
IGUALDADE DAS 

RELAÇÕES ÉTNICO-
RACIAIS) 

RAÇA E ETNIA EPISTEMOLÓGICA 

 

 De acordo com as análises acima registradas, é possível afirmar que a 

diferença cultural é tratada no currículo do curso de pedagogia do Centro Acadêmico 

do Agreste, de acordo com a classificação das funções encontradas sobre a 

diferença cultural, sociopolítica e epistemologicamente a partir de um ponto de vista 

problematizador. Compreendemos que a perspectiva cultural da qual esse currículo 

se aproxima é a do multiculturalismo crítico. Isso porque, na leitura dos conteúdos e 
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ementas, percebemos alusões recorrentes ao diálogo, à convivência, ao respeito, à 

valorização do diferente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Dentro da perspectiva das DCNs, entendemos que o pedagogo é formado 

para ser um agente de transformação da realidade, uma vez que esse documento 

aponta para a priorização desse tema na construção dos currículos dos cursos de 

pedagogia da instituição, campo de investigação desta pesquisa. A realidade e os 

problemas que permeiam o processo educativo são referenciais fundamentais para a 

atuação do pedagogo. Para a construção do conhecimento integrado e 

contextualizado, a formação a ser desenvolvida pelo curso de pedagogia se dá a 

partir de uma sólida fundamentação científica, articulando e integrando as 

contribuições resultantes da abordagem do processo educacional pelas diferentes 

áreas do saber científico, como, por exemplo, a Filosofia, a Sociologia, a Psicologia, 

a História, a Biologia etc. 

Como afirma Freire nas suas diversas obras, ser educador pressupõe 

perceber cada vez melhor que a educação, por não ser neutra, exige de nós uma 

definição, uma tomada de posição, de decisão, de ruptura, ou seja, exige de nós 

uma escolha entre isto ou aquilo. O pedagogo parece ter o papel de articulador das 

tarefas educativas, comprometendo-se com as transformações necessárias para 

uma sociedade mais justa.  

Em nossas análises, constatamos a preocupação com a diferença cultural nas 

DCNs. Lendo esses documentos, pudemos observar referências a essa temática 

tanto na contextualização da sociedade como do sujeito. Quanto às dimensões 

tratadas, é notória uma preocupação maior com as de raça e etnia, provavelmente 

por termos legislações específicas que orientam e tornam obrigatório o trabalho com 

elas. No entanto, as dimensões de gênero e sexualidade não estão ausentes nesses 

documentos. A função classificada nas DCNs, na maioria, foi a sociopolítica. 

Entendemos que isso implica o tratamento à diferença a partir do olhar do 

multiculturalismo crítico, cuja perspectiva objetiva a transformação social e 

emancipação e criticidade do sujeito.  

Em relação ao projeto curricular do Centro de Educação, percebemos que, 

também, já existe nele um espaço reservado para o trabalho com a diferença 

cultural. Em algumas partes, as referências à diferença cultural se dão conforme o 

previsto nas DCNs, inclusive com citações literais. Isso nos faz crer que tais 
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diretrizes, realmente, foram utilizadas como referencial para a construção do projeto 

curricular. No que se refere às dimensões abordadas nesse projeto, encontramos as 

de classe, ambiental-ecológica, geracional, além das elencadas para fins de 

entendimento desta pesquisa: etnia, raça, gênero e sexualidade. Percebemos que o 

tratamento dado a essas questões não é tão evidenciado como foi nas DCNs, no 

entanto a perspectiva da qual mais se próxima o projeto também é a do 

multiculturalismo crítico. 

Ressaltamos que encontramos duas disciplinas que tratam diretamente das 

questões que envolvem a diferença cultural: uma obrigatória e outra eletiva. A 

obrigatória, antes da reforma curricular, era uma disciplina eletiva, por isso que 

entendemos ser esse um avanço para os estudos que abordam a diferença cultural. 

A outra disciplina é eletiva, mas aborda uma dimensão bem complexa a qual, para 

muitos professores, se apresenta, ainda, com maior dificuldade. Isso se deve ao 

processo histórico e social que envolve a temática ―sexualidade‖.  

No PPC do Centro Acadêmico do Agreste foram encontrados mais elementos 

que tratam da diferença cultural adotada por esta pesquisa. Mas é nas disciplinas 

curriculares que essa perspectiva é mais trabalhada. No decorrer da leitura do 

documento, encontramos o tratamento dispensado à diferença na concepção de 

currículo e, como uma aptidão do pedagogo é proposto o trabalho de forma crítica 

com a diferença cultural. Dentre as dimensões abordadas, também são 

contempladas — além da raça, etnia, gênero e sexualidade — a de geração, classe, 

religião e necessidades especiais. Importante ressaltar que encontramos um 

currículo aberto à discussão sobre as questões da diversidade cultural, do 

multiculturalismo, da interculturalidade, do racismo, entre outras.  

Compreendemos, por meio das nossas análises, que a diferença cultural está 

sendo tratada, no curso de pedagogia, a partir das políticas curriculares direcionadas 

a esse curso e do currículo prescrito. Entendemos que, em alguns momentos, essa 

questão poderia ter sido mais evidenciada ou explícita. 

Consideramos, também, que o currículo prescrito assim como a formação 

crítica não garantem que o profissional trabalhe nessa perspectiva, pois sabemos 

que outras questões influenciam diretamente na atuação dele. Porém, acreditamos 

que o currículo, enquanto norteador da formação, tem papel fundamental na 

construção desse profissional.  
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Julgamos importante salientar que ao pedagogo não é dada a opção de 

trabalhar ou não com a diferença cultural. Ele deve trabalhar com ela, pois isso é 

inerente a sua atuação e faz parte da demanda de suas atividades. O 

posicionamento dele  poderá influenciar positiva ou negativamente na formação dos 

educandos, inclusive porque até a ausência de posicionamento do educador, 

também, poderá incidir nos educandos. Ou seja, tratar a diferença de forma 

igualitária em um nível que descaracterize o sujeito culturalmente implica negar a 

cultura, e tratar de forma desigual é discriminar. O trabalho do pedagogo, em sala de 

aula, deve promover o diálogo e o respeito entre as diferenças culturais, apresentar 

as construções sociais e históricas edificadas ao longo da nossa vida. 

Julgamos como avanço o fato de haver disciplinas que discutam e tenham 

como objeto do conhecimento a diferença cultural. Sabemos que a maioria delas são 

de caráter optativo, porém consideramos ser a presença dessas disciplinas um 

avanço para a formação.   

Avaliamos também como progresso a preocupação existente nos documentos 

com a discussão das relações étnico-raciais. Questionamos, contudo, se as 

constantes referências não se devem às Diretrizes Curriculares Nacionais para as 

Relações Étnico-Raciais, que recomendam o trabalho e orientam sobre essas 

relações. 

Compreendemos que a discussão da diferença cultural deve ser contemplada 

na formação do pedagogo de forma imprescindível, pois, como já registramos, ele 

provavelmente não escapará desse compromisso, seja dentro ou fora da sala de 

aula. Isso porque, assim como foi formado, terá que formar outros. Em outras 

palavras, como lembra Carvalho (2004), é na escola que se aprende a ler, escrever, 

contar, mas é também nela que se aprende a dizer branco e preto, mulher e homem. 

Dependendo da forma como são ditas, essas palavras podem obter vários sentidos, 

dentre os quais alguns deles podem discriminar, inferiorizar, marginalizar o outro. 

Não é, contudo, na escola que aprendemos que tais questões não são normais, 

naturais, mas construídas socialmente, a partir de relações de poder estabelecidas e 

arraigadas historicamente. Questionamos, então, o porquê da falta de orientação e 

compreensão desses significados e subjetividades na escola, na formação de 

professores. Por que não considerar as implicações sociais e históricas de tais 

significados e subjetividades no contexto da sociedade? 
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Defendemos que, pela via da educação, abrem-se possibilidades, ainda que 

limitados, de alteração da realidade. À medida que cabe à comunidade escolar a 

tarefa insubstituível de veicular, para todos, formas mais elaboradas da cultura, 

permite-se a nutrição das múltiplas manifestações sociais e culturais, originadas das 

condições concretas de vida da população. 

 A transformação, mais do que acarretar modificações na estrutura educativo-

social parece ter como horizonte a construção de uma sociedade menos desigual, 

na qual e para qual o acesso à cultura e à educação seja realidade e prática, e não 

apenas direito formal. 

Não se trata de esperar da educação o desencadeamento de ações 

transformadoras por si mesmas e diretamente. O âmbito da atuação do pedagogo 

pode ir à perspectiva de proporcionar uma visão crítica da realidade. Pode-se dizer 

da mesma forma ser esta ação educativa insuficiente para a transformação social, 

mas ela é indispensável, porque atua com os sujeitos responsáveis pelas mudanças 

almejadas. 

 De maneira geral, a formação do pedagogo da UFPE aponta para essa 

perspectiva de mudança, de criticidade, em que se busca reconhecer a realidade 

educacional e social, com todas as suas implicações. Vislumbra-se um profissional 

que contribua como agente transformador, mediando a formação de outros agentes 

transformadores que sejam capazes de provocar as mudanças necessárias para a 

consolidação de um mundo melhor. 

 Por fim, compreendemos que, diante das dificuldades práticas da construção 

de um currículo ou de uma reforma curricular, assim como, em face das dificuldades 

de formar devido ao desafio de mudar um cenário cristalizado durante anos, é 

preciso romper com o paradigma da reprodução ao qual a educação tem se 

vinculado, deixar tudo isso para trás e priorizar a educação multiculturalmente crítica, 

através de currículos orientados nessa perspectiva. Mas, como visto nas nossas 

análises, já temos a previsão de trabalho com a diferença , pois os currículos e as 

políticas analisadas se aproximam da perspectiva do multiculturalismo crítico, que 

visualiza e almeja uma transformação social. Seria necessário, no entanto, 

compreender como está se dando a prática dessa formação: se ela ocorre realmente 

na prática, se o currículo em ação se aproxima mesmo dessa perspectiva. Isso, 

contudo, é objeto de uma outra pesquisa.  
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ANEXO I 

GRELHA DA ANÁLISE DE CONTEÚDO 
PROJETO CURRICULAR E PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DO CENTRO DE 

EDCUAÇÃO 
 

PROJETO 

PEDAGÓGICO 
CURRICULAR 
DO CENTRO 

DE 
EDUCAÇÃO 

DOCUMENTO 

 

LUGAR 
 

 

FUNÇÃO/PAPEL 
 

O pedagogo enquanto 
profissional atua no 
âmbito da construção 

de conhecimentos, 
saberes, significados e 

sentidos e também 
como produtor de 
subjetividades 

multidimensionais de 
classe, gênero, raça, 

sexualidade, etnia e 
geração (CARVALHO, 
2004) 

PRESSUPOST

O DA 
FORMAÇÃO 

DO 

PEDAGOGO 

SOCIOPOLÍTICA 

Formação com base 
nos princípios de 

respeito às minorias 
sociais, às diferenças 
de classes 

econômicas, a 
diversidade sócio-

cultural, às diferenças 
de gênero, ao respeito 
das minorias 

linguísticas, as 
pessoas com 

necessidade 
educacionais especiais 
e outras, consoante as 

orientações dos 
direitos humanos e da 

educação inclusiva 
(PPC CE 2007, p. 19); 
 

EIXO DA 

FORMAÇÃO 
SOCIOPOLÍTICA 

Teorias da educação e 
currículo. Abordagem 

dos aspectos 
epistemológicos e 
pedagógicos do 

campo do currículo. 
Currículo e sociedade. 

Currículo e Ideologia. 
Currículo e Cultura. 

EMENTA DE 
DISCIPLINA 

OBRIGATÓRIA 
 

EPISTEMOLÓGICA 
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Planejamento 

Curricular 
(PROGRAMA T.C., p. 

1, grifo nosso) 

Perspectivas de 
estudos na 

sexualidade humana: 
aspectos biológicos, 

psicológicos e sócio-
culturais. Discursos 

sobre a sexualidade 

na família, na mídia e 
na escola. O trabalho 

de informação sexual 
na escola e a postura 
do educador 

(PROGRAMA S.E., p. 
1). 

 

EMENTA DE 

DISCIPLINA 
ELETIVA 

EPISTEMOLÓGICA 

 - Perspectivas de 
estudo da sexualidade 

humana, aspectos 
biológicos, 
psicológicos, sócio-
culturais; 
- Cultura e relações 

de gênero: o 

masculino; o feminino 

e a orientação sexual 
nas sociedades 
contemporâneas; 
- A escola diante da 
tarefa de educar para 

a diversidade sexual: 
convivendo com as 
diferenças, evitando 

as desigualdades 

(PROGRAMA S.E, 

p.1). 

 

CONTEÚDO 

DE 
DISCIPLINA 

ELETIVA 

EPISTEMOLÓGICA 
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ANEXO II 

GRELHA DA ANÁLISE DE CONTEÚDO 
PROJETO CURRICULAR E PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DO CENTRO 

ACADÊMICO DO AGRESTE 
 

PROJETO 

PEDAGÓGICO 
CURRICULAR 
DO CENTRO 

ACADEMICO 
DO AGRESTE 

DOCUMENTO 

 

LUGAR 
 

 

FUNÇÃO/PAPEL 
 

Demonstrar consciência da 
diversidade, respeitando as 
diferenças de natureza 
ambiental-ecológica, étnico-
racial, de gêneros, 
geracionais, classes sociais, 
religiões, necessidades 
especiais, escolhas sexuais, 
entre outras (PPC CAA, p. 16) 

Identificar problemas 
socioculturais e educacionais 
com postura investigativa, 
integrativa e propositiva em 
face de realidades complexas, 
com vistas a contribuir para 
superação de exclusões 
sociais, éntico-racias, 
econômicas, culturais, 
religiosas, políticas e outras 
(PPC CAA, p. 17) 

 

APTIDÃO DO 

PEDAGOGO 
SOCIOPOLÍTICA 

Perspectiva Pós-Crítica da 
Teoria do Currículo: 
Multiculturalismo;  

Interculturalismo (PROGRAMA 

C.P, p.1).  

 

CONTEÚDO DE 
DISCIPLINA 

OBRIGATÓRIA 

(CURRÍCULOS E 
PROGRAMAS) 

EPISTEMOLÓGICA 

Estudar as principais 
abordagens e perspectivas 
analíticas dobre movimentos 
sociais. Conhecer os principais 
conteúdos das lutas dos 
movimentos sociais – operário, 
feminista, ambientalista,contra-
cultura, indígena, negro, 
GLBT, terra, direitos humanos 
e anti-globalização. Refletir 
sobre a contribuição destes na 
ampliação da esfera pública de 
modo a compreender a 
dimensão educativa dos 
movimentos socais na 

EMENTA DE 
DISCIPLINA 

OBRIGATÓRIA 

(MOVIMENTOS 
SOCIAIS E 

EDUCAÇÃO) 

EPISTEMOLÓGICA 
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formação de sujeitos políticos, 
atores na elaboração e 
implementação de políticas 
sociais. Discutir o papel dos 
movimentos sociais na 
articulação da educação não 
formal como sistema formal de 
ensino e reconhecer os 
processos educativos nos 
diversos lócus sociais 
(POGRAMA EDUC 0036, p. 
1). 

 

Cultura, política e identidade. 
Movimentos sociais: valores, 
práticas e ações coletivas. A 
dimensão cultural na luta 
política por direitos, equidade 
e igualdade. Questões 
culturais de luta política 
relacionadas à etnicidade, 
raça, gênero, geração e classe 
social. Políticas afirmativas e 
políticas de reconhecimento 
(PROGRAMA SOCL 002, p. 

1). 

 

EMENTA E 

CONTEÚDO DE 
DISCIPLINA 

ELETIVA 

(MOVIMENTOS 
SOCIAIS DE 

AFIRMAÇÃO 
CULTURAL) 

EPISTEMOLÓGICA 

A diversidade étnico-cultural 
de grupos sociais constituintes 
da sociedade brasileira. 
Diversidade, pluralidade, 
diferenças e desigualdades: 
explorando fronteiras 
conceituais do 
multiculturalismo, do 
interculturalismo e suas 
implicações na organização 
escolar. Discriminação, 
racismo e exclusão na 
educação escolar. Alternativas 
pedagógicas centradas na 
valorização da diversidade 
étnico-cultural (PROGRAMA 
EDUC 0033, p. 1). 

 

EMENTA DE 
DISCIPLINA 

ELETIVA 
(EDUCAÇÃO E 

DIVERSIDADE 
CULTURAL) 

EPISTEMOLÓGICA 
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- noções e relações entre 
diferença, multiculturalidade, 
diversidade, desigualdade, 
cultura, etnia, raça e 
educação;  
- diversidade étnico/culturais 
da sociedade brasileira – 
povos, culturas, etnias do 
Brasil; 
- Pernambuco e sua 
diversidade étnico-cultural; 
- práticas educativas 
escolarizadas, educação e 
diversidade étnica – o que diz 
a legislação educacional no 
Brasil; 
- experiências de práticas 
educativas escolarizadas entre 
os grupos étnicos do Brasil; 
- o papel do/a professor/a e da 
escola na desconstrução do 
preconceito, discriminação e 
do respeito as diferenças 
(PROGRAMA EDUC 0033, p. 
2). 

 

CONTEÚDO DE 

DISCIPLINA 
ELETIVA 

(EDUCAÇÃO E 
DIVERSIDADE 

CULTURAL) 

EPISTEMOLÓGICA 

Principais fundamentos da 
concepção de educação 
intercultural. A perspectiva 
intercultural em contextos 
educativos diversos, 
especialmente em 
experiências e programas em 
funcionamento em culturas 
indígenas, afro-brasileiras, 
juvenis e de outros grupos 
sociais importantes na 
América Latina (PROGRAMA 
EDUC 0038, p 1). 

 

EMENTA DA 
DISCIPLINA 

ELETIVA 
(EDUCAÇÃO 

INTERCULTURA

L) 

EPISTEMOLÓGICA 
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- Educação Intercultural e 
Formação de professores/as; 
- Interculturalidade e 
educação; 
- Multiculturalismo e educação: 
desafios para práticas 
pedagógicas; 
- Reflexões sobre o currículo e 
identidade: implicações na 
prática pedagógica; 
- A questão racial na sala de 
aula: a questão do 
desempenho escolar; 
- Gênero na sala de aula; 
- Diretrizes para a política 
nacional de educação escolar 
indígena. MEC – SEF e 
Comitê Nacional de Educação 
Escolar Indígena 
(PROGRAMA EDUC 0038, p 
1). 

 

CONTEÚDO DE 
DISCIPLINA 

ELETIVA 
(EDUCAÇÃO 

INTERCULTURA

L) 

EPISTEMOLÓGICA 

O curso evidencia teorias e 
conceitos atuais dos estudos 
feministas sobre as relações 
de gênero e sexualidade, 
interconectando-os com o 
campo da educação. Enfoca 
questões de socialização, 
diferenciação e identificação 
pessoal, bem como 
problemáticas  específicas das 
interrelações entre gênero e 
sexualidade com redes de 
poder, classe, raça, etnia e 
suas implicações para as 
práticas educativas 
(PROGRAMA EDUC 0039, p 
1) 

EMENTA DE 
DISCIPLINA 

ELETIVA 
(GÊNERO E 
EDUCAÇÃO) 

EPISTEMOLÓGICA 
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 2. Gênero, sexualidade e 

Poder 
2.1. A educação do corpo – 
pedagogias da sexualidade 
2.2. Estudo de expressões das 
sexualidades – construção 
social. 
2.3. Estratégias para Promover 
a equidade de Gêneros 
(PROGRAMA, EDUC 0039, p. 
1). 

 

CONTEÚDO DE 
DISCIPLINA 

ELETIVA 
(GÊNERO E 

EDUCAÇÃO) 

EPISTEMOLOGICA 

A história da sexualidade 
humana. A sexualidade e a 
constituição do sujeito. A 
dimensão social da 
sexualidade. Sexualidade e 
Cultura. Gênero e papéis 
sexuais. Desenvolvimento as 
sexualidade na infância. 
Educação sexual na família e 
na escola. A evolução da 
educação sexual: sexualidade 
e historicidade (PROGRAMA 
TEE 001, p. 1). 

EMENTA DE 
DISCIPLINA 

ELETIVA (TEE 
SEXUALIDADE E 

INFÂNCIA) 

EPISTEMOLÓGICA 

Estudo da construção social 
do racismo e suas 
repercussões na escola. 
Reflexão sobre a luta anti-
racista do movimento negro no 
Brasil e seus desdobramentos 
para a educação. Análise das 
imagens e construções 
racistas no livro didático, no 
cordel e na literatura infanto-
juvenil brasileira. Orientações 
e ações para a educação das 
relações étnico-raciais na 
educação infantil, no ensino 
fundamental e médio, EJA, 
licenciaturas e quilombola. 
Reflexão sobre quota racial, 
raça e racismos na 
universidade e experiências de 
acesso e permanência de 
negros na universidade 
pública. Análise de glossário 
de termos anti-racistas para 
serem trabalhados pelos 
pedagogos. Análise das 

EMENTA DE 

DISCIPLINA 
ELETIVA (TEE 

RACISMOS E 
EDUCAÇÃO 

PARA 

IGUALDADE 
DAS RELAÇÕES 

ÉTNICO-
RACIAIS) 

EPISTEMOLÓGICA 
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políticas voltadas para a 
promoção da igualdade das 
relações étnico-raciais 
(PROGRAMA TEE 0006, p. 1). 

 
- o que é racismo? 
- Estudo da construção social 
do racismo. O racismo 
dissimulado; 
- As repercussões do racismo 
na escola; 
- Reflexões sobre a luta anti-
racista no Brasil e no mundo; 
- Os desdobramentos da luta 
anti-racista do movimento 
negro no Brasil para a 
educação; 
- Orientações e ações para a 
educação das relações étnico-
raciais na Educação Infantil, 
no Ensino Fundamental 
(PROGRAMA TEE 0006, p. 1). 

 

CONTEÚDO DE 
DISCIPLINA 

ELETIVA (TEE 
RACISMOS E 

EDUCAÇÃO 
PARA 

IGUALDADE 

DAS RELAÇÕES 
ÉTNICO-

RACIAIS) 

EPISTEMOLÓGICA 

 
 
 


