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RESUMO 

 

Este estudo objetivou investigar como as políticas curriculares estão sendo (re) interpretadas 

para a abordagem do multiculturalismo dentro do processo formativo inicial de pedagogos/as 

do Centro de Educação na Universidade Federal da Paraíba (CE/UFPB) - Campus I. Para 

tanto, foram elencados os seguintes objetivos específicos: analisar os enunciados que 

possibilitam a inserção do multiculturalismo nos textos políticos norteadores do processo 

formativo inicial de Pedagogos/as do CE/UFPB; identificar os sentidos atribuídos ao 

multiculturalismo no projeto político pedagógico do curso de pedagogia, analisar as possíveis 

presenças do multiculturalismo nos componentes curriculares do curso de pedagogia na 

UFPB. O aporte teórico utilizado foi ancorado na perspectiva crítica, estando fundamentado 

em Candau (2008), Candau e Sacavino (2011), Freire (1991, 1996, 2001, 2011), McLaren 

(1997), Moreira (1996, 1999), e Morgado (2010). São referenciados ainda autores que 

avançam na perspectiva crítica e oferecem algum suporte para a compreensão do 

multiculturalismo em outras perspectivas, tais como Hall (2009), Fleuri(2003,2009) e 

Miskolci (2012). As análises foram subsidiadas pela metodologia da abordagem do ciclo 

contínuo de políticas proposta por Ball e Bowe (1992) e aprofundada posteriormente por Ball 

(1994, 2009). O foco analítico deste foi no contexto influência, contexto de produção de texto 

e contexto da prática. No primeiro momento, foram expostas as significações, o universo 

semântico bem como as diversas perspectivas do multiculturalismo para compreensão dos 

pressupostos filosóficos e epistemológicos que norteiam o objeto de estudo. Posteriormente, 

buscou-se pontuar o objeto de estudo dentro dos contextos analisados, ou seja, foram 

destacadas as principais influências internacionais e nacionais que subsidiaram a inserção do 

multiculturalismo nas políticas educacionais no intuito de apresentar o modo como o contexto 

de influência está refletido no contexto de produção de texto bem como dialogam e são 

ressignificados no contexto da prática. A partir das análises, foi possível identificar que o 

multiculturalismo apresenta sentidos híbridos nos textos políticos. No contexto local, revela-

se dentro de uma lógica disciplinar, todavia, as disciplinas que possibilitam a inserção do 

multiculturalismo no currículo não têm a mesma importância que os componentes que 

abordam os saberes referentes às habilidades e competências. Considerando que o 

multiculturalismo foi integrado no curso de Pedagogia na lógica disciplinar, analisou-se a 

configuração que as disciplinas assumem no contexto da prática, como resultado foi possível 

identificar que sentidos diversos são atribuídos ao multiculturalismo. Desse modo, consonante 

com Ball (2009) as políticas não são simplesmente construídas e implementadas, tendo em 

vista que diferenciadas interpretações são feitas a partir dos textos políticos, tal qual uma peça 

teatral, na qual existe o texto, porém, a peça só toma vida quando é representada.  

 

Palavras-chave: Multiculturalismo, Formação do/a pedagogo/a, Currículo 
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ANDRADE, Raisa Albuquerque Andrade. The senses of Multiculturalism policies-

curricular practices in the context of training / a Educator / a. Master's Dissertation João 

Pessoa. Federal University of Paraíba - UFPB, 2013. 

 

 ABSTRACT 

This study aimed to investigate how the curricular policies are (re) interpreted to approach 

multiculturalism within the initial training process educators / the Education Center at the 

Federal University of Paraíba (CE / UFPB) - Campus I. Thus, we listed the following specific 

objectives: to analyze the statements allowing the insertion of multiculturalism in political 

texts guiding the initial training process Educators / the CE / UFPB; identify the meanings 

attributed to multiculturalism in political pedagogical project of the pedagogy course analyze 

the possible presence of multiculturalism in the curriculum components of the pedagogy 

course UFPB. The theoretical approach was anchored in critical perspective, being based on 

Candau (2008), and Sacavino Candau (2011), Freire (1991, 1996, 2001, 2011), McLaren 

(1997), Moreira (1996, 1999), and Morgado (2010). Referenced are still authors who advance 

the critical perspective and offer some support for the understanding of multiculturalism in 

other perspectives, such as Hall (2009), Fleuri (2003.2009) and Miskolci (2012). The analyzes 

were supported by the approach of the continuous cycle of policies proposed by Ball and 

Bowe (1992) and subsequently deepened by Ball (1994, 2009). The analytical focus of this 

influence was the context, the context of text production and the context of practice. At first, 

we exposed the meanings, the semantic universe as well as the diverse perspectives of 

multiculturalism for understanding the philosophical and epistemological assumptions that 

guide the object of study. Subsequently, we sought to punctuate the object of study within the 

contexts analyzed, ie, were highlighted major national and international influences that 

supported the inclusion of multiculturalism in education policy in order to present how the 

context of influence is reflected in the context production of text and dialogue and are 

reinterpreted in the context of practice. From the analysis, it was identified that 

multiculturalism has senses hybrids in political texts. In the local context, it is revealed within 

a disciplinary logic, however, the disciplines that enable the integration of multiculturalism 

into the curriculum not have the same importance as components that address the knowledge 

regarding the skills and competencies. Whereas multiculturalism was integrated into the 

Faculty of Education at the disciplinary logic, we analyzed the configuration assume that the 

disciplines in the context of practice, as a result, we found that different meanings are 

attributed to multiculturalism. Thus, in line with Ball (2009) policies are not simply 

constructed and implemented, taking into account that different interpretations are made from 

political texts, like a play in which there is the text, however, the piece takes when life is 

represented. 

Keywords: Multiculturalism, Formation / a teacher / a, Curriculum 
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1 INTRODUZINDO: PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

1.1 A aproximação com o multiculturalismo e com as políticas de currículo 

A minha inquietação diante da inserção do multiculturalismo no contexto das 

políticas de currículo para a formação do/a pedagogo/a foi constituída a partir de uma série de 

vivências dentro do processo formativo no curso de graduação em Pedagogia. Conhecer a 

Universidade além da sala de aula foi o primeiro passo para sensibilização diante de todas as 

formas de opressões vivenciadas por muitos sujeitos desse país. O ingresso no movimento 

estudantil, a experiência enquanto educadora popular no Projeto Escola Zé Peão
1
e 

posteriormente a aproximação com outros movimentos sociais, dito os novos movimentos 

sociais, fizeram-me levantar a bandeira de luta em busca da defesa de todos/as os sujeitos que 

tiveram e têm seus direitos negados dentro da sociedade. A aproximação com o movimento de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT), especificamente me possibilitou 

assumir posicionamentos em combate à heteronormatividade
2
. O movimento se organiza 

através de múltiplas movimentações, tais como manifestações de rua (paradas, marchas, 

caminhadas); realização de seminários junto a equipes de educação, saúde e assistência social 

bem como encontram mecanismos de intervir diretamente nas decisões do poder público, 

inserindo-se em partidos políticos e criando segmentos que pautam diretamente as discussões 

em torno do combate à homofobia, lesbofobia, transfobia e outros preconceitos que envolvem 

questões de gênero e sexualidade. Conforme Gohn (2012, p.24), 

A consciência gerada no processo de participação num movimento social leva ao 

conhecimento e reconhecimento das condições de vida de parcelas da população, no 

presente e no passado. Os encontros e seminários contribuem para a formação desta 

visão que historiciza os problemas. Este conhecimento leva a identificação de uma 

dimensão importante no cotidiano das pessoas, a do ambiente construído, do espaço 

gerado e apropriado pelas classes sociais na luta cotidiana. 

 

                                                           
1
  O Projeto Escola Zé Peão é um projeto criado 1990 por intermédio da parceria entre a Universidade Federal da 

Paraíba e o SINTRICOM (Sindicato da Construção Civil e do Mobiliário) voltado para a Educação de Jovens e 

Adultos que tem um publico específico da EJA, pois são operários da construção civil e em sua maioria 

interioranos do estado da Paraíba com idade média de 30 anos, as salas de aula funcionam no próprio canteiro de 

obras, onde os mesmos se alojam. 

2
 Termo utilizado para designar o conjunto de traços que definem a identidade  “heterossexual”  como normal, 

nessa perspectiva, as outras identidades que desviam desse padrão normativo são concebidas como as estranhas, 

portanto, inferiorizadas. Conforme Miskolci (2012, p.15), “a heteronormatividade seria a ordem sexual do 

presente, na qual todo mundo é criado para ser heterossexual, ou mesmo que não venha a se relacionar como 

pessoas do sexo oposto – para que adote o modelo da heterossexualidade em sua vida”. 
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Foi na vivência nesses espaços de formação dos movimentos sociais que me tornei 

parceira dessa luta e na condição de educadora popular me senti na obrigação de também estar 

erguendo essa bandeira. Inicialmente a militância estava mais focada nas questões que 

envolvem o debate de gênero e sexualidade, desse modo, durante o processo de construção do 

trabalho de conclusão de curso optei inicialmente pela proposição de discussões envolvendo a 

referida temática em uma turma de educandos do Projeto Escola Zé Peão, posteriormente, 

ampliei meu norte e pretendi investigar como os/as educadores do referido projeto concebiam 

o multiculturalismo no currículo. A partir das discussões em torno das problemáticas que 

envolvem as demandas sociais das pessoas LGBT, parto então por questionar todas as formas 

de opressão que afetam os sujeitos dessa sociedade, especificamente no contexto brasileiro.  

O não reconhecimento das múltiplas identidades e culturas que constituem o Brasil 

instaura e mantém uma desigualdade sócio-cultural constituída desde o período colonial. 

Desse modo, a discussão do multiculturalismo no campo educacional abarca um 

“posicionamento claro a favor da luta contra a opressão e a discriminação a que certos grupos 

minoritários têm, historicamente, sido submetidos por grupos mais poderosos” (CANDAU, 

2008, p.07). 

Nesse sentido, a construção do meu trabalho de conclusão de curso foi pautada no 

Multiculturalismo, no contexto da Educação de Jovens e Adultos em um espaço pedagógico 

alternativo, o Projeto Escola Zé Peão, referido estudo objetivou compreender qual o olhar 

do/a alfabetizador/a do Projeto diante do multiculturalismo no currículo. Os dados construídos 

no Trabalho de Conclusão de Curso apontaram que os sujeitos estavam descontentes diante 

das limitações do processo formativo inicial no curso de Pedagogia, entretanto, em análises 

prévias foram identificados possíveis presenças do multiculturalismo nos textos políticos 

norteadores do processo formativo inicial de pedagogos/as, diante desses dados, surgiram os 

seguintes questionamentos: Quais os significantes e significados atribuídos ao 

Multiculturalismo nestes textos políticos? De que forma esses textos estão sendo 

recontextualizados à prática? 

Partindo desse estudo, minha curiosidade epistemológica foi aguçada para a 

compreensão e investigação mais profunda diante do multiculturalismo nas políticas de 

currículo referentes à formação do/a pedagogo/a, ressaltando os aspectos normativos, teóricos 

e práticos. O ingresso no GEPPC (Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas Curriculares), 

vinculado ao Centro de Educação na UFPB, possibilitou uma aproximação mais profunda 

diante das discussões em torno das políticas curriculares compreendendo as possibilidades de 

se pensar a cultura, desde perspectivas marxistas a perspectivas mais contemporâneas. Essa 
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pluralidade de concepções enriqueceu minha compreensão diante dos estudos focados nas 

políticas de currículo, na cultura e na formação de educadores/as. Por intermédio do ingresso 

no GEPPC tive a oportunidade de ampliar meus estudos para além da UFPB, vivenciando um 

mestrado “sandwich” na Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ através do 

Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (PROCAD), nº 169/2007 . Na instituição, 

realizei estudos no grupo “Currículo, Cultura e Diferença” que compartilha leituras 

direcionadas à cultura com foco numa abordagem pós-estrutural. As pesquisas desenvolvidas 

no grupo são no âmbito das Relações etnicorraciais, subjetividades, Educação indígena, 

gênero, sexualidade, dentre outras temáticas que se relacionam com o multiculturalismo, 

objeto de estudo desta pesquisa.  Os compartilhamentos dos estudos desenvolvidos no grupo 

me deram suporte teórico significativo para melhor compreender os aspectos que rodeiam as 

discussões em torno do multiculturalismo, especificamente no âmbito educacional. 

Durante as atividades do Mestrado “sandwich”, também foi possível cursar o 

componente curricular “Tópicos Especiais em Políticas de Currículo”, no qual foram 

discutidos marcos teóricos de investigação das Políticas de Currículo considerando seus 

múltiplos contextos: governamentais, internacionais, escolares e disciplinares. O componente 

contribuiu de modo significativo para o aprofundamento nos estudos referentes à metodologia 

de análise do ciclo contínuo de políticas elaboradas inicialmente por Ball e Bowe (1992) e 

aprofundada posteriormente por Ball (1994, 2009). 

Buscou-se desenhar a estrutura da dissertação conforme a proposta da metodologia 

da abordagem do ciclo contínuo de políticas.  Este primeiro capítulo intitulado 

“Introduzindo: pressupostos teórico-metodológicos” constitui na apresentação da origem 

dessa curiosidade epistemológica, descrevendo as trilhas que constituíram a aproximação com 

o objeto de estudo bem como os pressupostos teórico-metodológicos que o nortearão. 

Ressalta-se a problematização do objeto, enfocando uma ideia geral acerca do 

multiculturalismo nas políticas curriculares no contexto da formação do/a pedagogo/a. 

Apresentam-se ainda os procedimentos, os instrumentos e a metodologia de análises dos 

dados, destacando a contribuição da abordagem do ciclo contínuo de políticas bem como uma 

breve apresentação de como se delinearão os capítulos posteriores. 

Posteriormente, o capítulo intitulado “Multi(culturalismo): significações, universo 

semântico e perspectivas no contexto da Educação no Brasil” discute sobre os sentidos da 

cultura, destacando a contribuição de Paulo Freire na problematização e questionamento de 

culturas invisibilizadas no contexto da Educação no Brasil bem como faz um aparato geral 

referente as diversas concepções teóricas que entornam as discussões relacionadas as culturas. 
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Apresenta ainda a base teórica que rodeia as discussões referentes aos significados e 

significantes que são atribuídos ao Multiculturalismo. 

O terceiro capítulo, “O contexto de influência e o contexto de produção de texto: 

localizando o multiculturalismo nas políticas educacionais brasileiras” destaca as 

influências internacionais que possibilitaram a inserção do multiculturalismo nas políticas 

educacionais brasileiras a partir da década de 90, ressaltando ainda as configurações 

contraditórias que as políticas tomaram durante referida década. Se por um lado havia uma 

influência dos novos movimentos sociais, por outro aparecia ideais neoliberais e 

neoconservadores, essas influências revelavam a presença do multiculturalismo nos textos 

políticos de modo híbrido. Deste modo, apresenta-se neste capítulo uma análise da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, nº 9.394/96 e da concepção da pluralidade cultural atribuída 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).  Destaca-se ainda as possíveis transformações 

nas políticas a partir dos anos 2000, tendo em vista que há uma mudança na conjuntura 

política, seria então a vez dos novos movimentos sociais? 

O quarto capítulo faz um levantamento das possíveis presenças do multiculturalismo 

no contexto da formação do/a Pedagogo/a, apresentando o processo de recontextualização 

local das políticas. Intitulado “Os sentidos do multiculturalismo nas políticas-práticas 

curriculares no contexto da formação do/a Pedagogo/a”, referido capítulo apresenta as 

presenças do multiculturalismo nas diretrizes curriculares nacionais (DCN) para o curso de 

pedagogia, analisando o parecer CNE/CP 05/2005 bem como a resolução CNE/CP nº 1, de 15 

de maio de 2006. Partindo para o contexto local, investiga-se o lugar do multiculturalismo no 

processo formativo de Pedagogos/as na UFPB, apresentando o campo de pesquisa, analisando 

o Projeto Político Pedagógico - PPP do curso de Pedagogia na modalidade presencial na 

instituição e os planos de cursos dos componentes curriculares “Educação e Diversidade 

Cultural”, “Cultura, gênero e sexualidade”, “Educação sexual” e “Sociologia da educação II”, 

“Educação e Inclusão Social” e “Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana”, identificando o processo de reinterpretação e 

ressignificação dos textos políticos. 

A última parte do estudo são as considerações finais, na qual se apresenta 

argumentações em torno dos resultados da pesquisa e contribuições para o entendimento da 

problemática da construção de um currículo pautado no reconhecimento da sociedade 

multicultural no contexto da formação do/a Pedagogo/a.  
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1.2 Problematizando o objeto de estudo: multiculturalismo nas políticas curriculares no 

contexto da formação do/a pedagogo/a 

Quais os significantes e significados do multiculturalismo? Qual a sua relação com o 

processo formativo de pedagogos/as? Essas questões constituem o campo de investigação 

desse estudo. O multiculturalismo relaciona-se com as estratégias e políticas que são 

constituídas para lidar com os conflitos que existem em sociedades multiculturais. O termo 

“multiculturalismo” abarca uma diversidade semântica, bem como diversidade de 

perspectivas, umas mais reacionárias e outras mais libertadoras e até as mais libertárias. 

 A inserção do Multiculturalismo em cursos de formação de profissionais da educação 

emerge a partir da mobilização dos movimentos em defesa da valorização dos profissionais da 

educação e, principalmente, a partir das demandas dos denominados “novos movimentos 

sociais”. São os movimentos de mulheres, homossexuais, negros, indígenas, entre outros que 

passam a questionar os ideais normativos que os definem enquanto “subalternos”, “carentes”, 

“deficientes”, “menores”. Conforme assinala Fleuri, 

São movimentos que irrompem no interior das próprias sociedades ocidentais, 

articulando-se em torno de variadas especificidades humanas e socioculturais como, 

entre outras, as diferenças de identidades étnicas, de orientações sexuais ou opções 

de estilo de vida, de preferências religiosas, de pertenças geracionais ou de 

limitações físicas de comunicação e locomoção. (2009, p. 103). 

Com o aparecimento dos novos movimentos sociais durante o período de 

redemocratização no país intensificaram as mobilizações em prol da visibilidade e valorização 

do multiculturalismo objetivando a defesa dos direitos sociais e culturais buscando a 

efetivação do exercício pleno da cidadania. A organização desses sujeitos possibilitou que 

suas reivindicações, de algum modo, ganhassem visibilidade nas legislações, nas políticas 

educacionais, consequentemente nas políticas de currículo. Todavia, de que forma o 

multiculturalismo ganhou espaço dentro desses documentos normativos e de que forma vem 

se consolidando nas práticas curriculares? Candau (2008) afirma que as questões referentes ao 

multiculturalismo ainda são frágeis e objeto de muitas discussões, e só recentemente vem 

sendo incluída nos cursos de formação inicial, entretanto, de maneira esporádica e pouco 

sistemática. É possível ver estudos significativos que contemplam o multiculturalismo no 

contexto dos cursos de formação docente nos trabalhos de Canen (1997, 1999, 2005), Moreira 

(1999) e Alves (2010). 

A multiculturalidade se revela enquanto um fenômeno, devido a processos de 

globalização, fluxos culturais e processos contínuos de hibridização. Portanto, está intrínseca 

a todos os processos pedagógicos, ainda que problematizações diante do currículo e de 
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processos formativos de pedagogos/as “desconsiderem a multiculturalidade, ela estará 

presente nos sistemas escolares, nas escolas, nas salas de aula, nas experiências da 

comunidade escolar, afetando inevitavelmente as ações e as interações de seus diversos 

sujeitos.” (MOREIRA, p. 85, 1999). 

É consideravelmente viável que os cursos de formação de educadores sejam 

responsáveis por desconstrução de padrões normativos que naturalizam os processos de 

exclusão. O não posicionamento reforça os sistemas de produção e reprodução de 

preconceitos, negando aos grupos ditos minoritários, o direito à cidadania, o direito à 

diferença, os direitos inerentes à pessoa humana. Levando em consideração que o processo 

educacional brasileiro sempre fora marcado por algum tipo de exclusão é inevitável que as 

práticas pedagógicas no contexto dos processos formativos de educadores/as estejam focadas 

em/para os direitos humanos, ou seja, construída em prol de justiça social e colocando as 

assimetrias de poder sempre em questão. Consonante com Dias e Porto (2010, p.52), 

A Educação em Direitos Humanos é indispensável à formação de qualquer 

profissional da educação, em particular do pedagogo, visto que é de suma 

importância que se estabeleçam mecanismos de apropriação cultural que possam 

intervir no processo de construção da cidadania plena, não apenas para estabelecer 

regras e modo de convivência social mais democrática entre educadores  e 

educandos, mas para que o educador possa atuar enquanto agente de transformação 

de uma cultura autoritária, na qual toda nossa geração foi forjada, e contribuir para a 

construção de novas formas de convívio social em que os sujeitos reais e concretos 

assumem seus próprios modos de viver, de sentir e de julgar e exercitam sua 

capacidade de transformar o instituído. 

 

A Pedagogia consiste nas ideias e ações sobre a Educação, para tanto, o/a pedagogo/a 

se envolve sistematicamente com a educação, não somente no âmbito escolar bem como em 

todos os espaços em que se façam necessários conhecimentos pedagógicos, conforme prevê a 

legislação.  O/A pedagogo/a deverá atuar nos mais variados espaços como agente de re 

(educação), para tanto, inserir o multiculturalismo nas práticas pedagógicas de forma crítica e 

libertadora passa a ser um dever desse sujeito, que precisa está comprometido socialmente. 

Diante dessa conjuntura, faz-se a seguinte reflexão: como o multiculturalismo vem se 

inserindo nas políticas voltadas à formação do/a Pedagogo/a?  

As políticas para a Educação mesmo que de modo muito tímido tem pautado às 

diversidades étnicas, religiosas, de gênero, identidade sexual, culturais, dentre outras na 

produção textual, essas medidas se devem a intervenção dos novos movimentos sociais que 

emergiram a partir do período de redemocratização no Brasil.  

Durante a década de 1990, o Brasil teve conquistas significativas no contexto dos 

textos políticos influenciados pela representatividade desses movimentos, desde a 

promulgação da Constituição em 1988 até a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, nº 
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9.394/96. Embora presente, o multiculturalismo nessa década apareceu nos textos políticos de 

forma contraditória, ou seja, os sentidos atribuídos à construção do currículo multicultural não 

estavam necessariamente focado na justiça social. 

  A partir de 2002 há uma renovação na conjuntura política brasileira, de modo que 

os novos movimentos sociais se incorporam cada vez mais na gestão influenciando 

significativamente a construção bem como a execução das políticas educacionais. Os avanços 

nessa década foram mais significativos, entretanto, instituições e demais segmentos 

neoconservadores intervém de modo incisivo, e as políticas quando parecem que irão avançar, 

retrocedem. 

Consonante com as legislações e demais documentos normativos nacionais, o texto 

do Projeto Político Pedagógico do curso de Pedagogia na UFPB, aprovado em 2006 e 

“implementado” a partir de 2008, apresentam nortes que pressupõe uma orientação pautada 

no multiculturalismo. Dentro desse contexto de problematização, as reflexões que se traz são: 

Quais os sentidos do multiculturalismo nessas políticas? Como essas políticas estão sendo 

re(interpretadas) ou recontextualizadas? Discutindo sobre a prática das políticas educacionais, 

Ball (2009) destaca que a ação da política educacional é um processo de atuação, relaciona 

ainda à implementação das políticas a uma peça teatral, na qual existe o texto, mas, a peça 

apenas toma vida quando é representada.  

Nesse sentido, é que se pretende averiguar como as políticas curriculares 

direcionadas a formação do/a pedagogo/a na Universidade Federal da Paraíba na modalidade 

presencial estão sendo re(interpretadas) e/ou recontextualizdas. 

 

1.3 Traçando um caminho: os procedimentos metodológicos  

 

Esta pesquisa qualitativa teve como objetivo geral investigar como as políticas 

curriculares estão sendo (re)interpretadas para a abordagem do multiculturalismo dentro do 

processo formativo inicial de pedagogos/as do Centro de Educação na Universidade Federal 

da Paraíba (CE/UFPB) - Campus I. A pesquisa configura-se numa abordagem qualitativa de 

caráter exploratório e descritivo. Para Lüdke e André (1986) a pesquisa qualitativa 

desenvolve-se numa situação natural, é rica em dados descritivos, tem um plano aberto e 

flexível e dá foco à realidade numa dimensão complexa e contextualizada.  Conforme 

Chizzotti (2008, p.28) “O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e 

locais que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis 

e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção sensível”.  
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 Nessa perspectiva, em busca das significações visíveis e latentes nas propostas, 

ações e efeitos foram elencados os seguintes objetivos específicos: analisar os enunciados que 

possibilitam a inserção do multiculturalismo nos textos políticos norteadores do processo 

formativo inicial de Pedagogos/as do CE/UFPB; identificar os sentidos atribuídos ao 

multiculturalismo no projeto político pedagógico do curso de pedagogia, analisar as possíveis 

presenças do multiculturalismo nos componentes curriculares do curso de pedagogia na 

UFPB.  

O aporte teórico utilizado nesse estudo é ancorado na perspectiva crítica, nessa 

conjuntura os estudos bibliográficos referentes aos sentidos do multiculturalismo estão 

fundamentados em Candau (2008), Candau e Sacavino (2011), Freire (1991, 1996, 2001, 

2011), McLaren (1997), Moreira (1996, 1999), e Morgado (2010). Utilizam-se ainda autores 

que avançam na perspectiva crítica e oferecem algum suporte para a compreensão do 

multiculturalismo em outras perspectivas, tais como Hall (2009), Fleuri(2003,2009) e 

Miskolci (2012). 

A metodologia de análise dos dados foi constituída a partir da abordagem do ciclo 

contínuo de políticas, pensada por Stephen Ball e outros colaboradores. Essa metodologia 

possibilita uma visão mais complexa do processo de constituição das políticas, dando suporte 

para que as políticas educacionais sejam analisadas desde a formulação inicial até a sua 

“implementação”. Esse tipo de análise enfatiza a natureza complexa e controversa da política 

educacional, destacando os processos micropolíticos e a ação dos profissionais que lidam com 

as políticas no nível local, indicando a necessidade de se articularem os processos macro e 

micro na análise de políticas educacionais. É diante dessa conjuntura, que a proposta de Ball 

se diferencia de teorias centradas no Estado que concebem a “implementação” das políticas de 

forma linear. Trata-se de um referencial de análise útil para programas e políticas educacional, 

visto que permite a análise crítica da trajetória das políticas desde a formulação inicial até o 

contexto da prática e seus efeitos. (MAINARDES, 2006) 

Para dar subsídios à referida metodologia, utilizou-se da análise documental, na qual 

foram elencadas nos textos políticos possíveis categorias que referenciam a possibilidade da 

presença do multiculturalismo. “A análise documental busca identificar informações factuais 

nos documentos a partir de questões ou hipóteses de interesse.” (CAULLEY apud LUDKE E 

ANDRÉ, P.38, 1986). O objetivo foi de compreender os significados e significantes 

atribuídos ao multiculturalismo presentes nos textos. 

Os documentos analisados foram: A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 

9.394/96; o Parecer CNE/CP 05/2005; a Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de Maio de 2006 que 
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institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia; o Projeto 

Político Pedagógico (PPP) do curso de Pedagogia Presencial na UFPB; planos de curso das 

disciplinas: “Educação e Diversidade Cultural”, “Cultura, gênero e sexualidade”, “Educação 

Sexual” e “Sociologia da Educação II”, “Currículo e Trabalho Pedagógico” e “Educação e 

Inclusão Social”. 

Esse estudo destacou as influências internacionais que possibilitaram a inserção do 

Multiculturalismo nas políticas de formação do/a pedagogo/a, destacando o impacto dessas 

políticas a partir da década de 90 no contexto nacional, ressaltando ainda o processo de 

recontextualização local. Ball (2011) deixa explícito que a política precisa ser analisada de 

forma cuidadosa no que tange a pesquisa regional, local e organizacional para que se 

entendam os graus de “aplicação” e de “espaço de manobra” que envolvem a tradução das 

políticas nas práticas. Para o autor, muitas pesquisas acerca da política educacional não 

possuem sentido de lugar, ou seja, não são localizadas de forma que ultrapasse os limites 

nacionais muito menos são analisadas como foco na localidade. É nesse entendimento que 

referida pesquisa busca compreender as configurações que a política local assume a partir das 

influências internacionais e nacionais. 

 

1.3.1 A abordagem do ciclo contínuo de políticas: Um instrumento de metodologia de 

análise das políticas educacionais 

 

O campo das políticas educacionais é relativamente novo e ainda não consolidado 

em termos de referenciais analíticos consistentes, de fato os aspectos metodológicos e as 

discussões sobre referenciais analíticos e sobre fundamentos epistemológicos das pesquisas 

têm sido pouco exploradas tanto no campo das políticas públicas em geral, especificamente 

das políticas educacionais. A partir dos anos 1990, as críticas aos modelos lineares de análises 

em políticas educacionais emergiram. Desse modo, os formuladores dos novos referenciais 

reforçam a ideia de que o processo político é complexo e envolve uma variedade de 

contextos, nesse sentido, os referenciais analíticos devem ser capazes de iluminar o 

desenvolvimento das políticas em todos esses contextos. (MAINARDES, FERREIRA e 

TELO, 2011). 

A abordagem do ciclo contínuo de políticas é uma metodologia específica de análise 

de políticas educacionais e se configura como uma abordagem híbrida teoricamente, visto que 

por vezes é concebida enquanto pós-estrutural, noutras vezes, pluralista. Lopes e Macedo 

(2011) ressaltam o hibridismo teórico presente nos estudos de Stephen Ball, há momentos em 
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que o autor assume aportes estruturais da sociologia elencando categorias como, mercado, 

ideologia, classe social e em outros momentos incorpora aspectos pós-estruturais 

fundamentados em Foucault, Appadurai e Rizvi. 

Na entrevista concedida a Mainardes e Marcondes, quando questionado sobre o seu 

pluralismo teórico, Ball (2009) afirma que, 

[...]toda teoria é, por definição, inadequada.Toda teoria é limitada  pelas posições 

que assume, as pré-concepções dentro das quais opera. A teoria frequentemente 

reivindica ser capaz de nos explicar o mundo todo, mas inevitavelmente falha, e a 

maior parte das teorias nos diz algumas coisas úteis sobre partes do mundo. Então, 

eu parto até certo ponto da idéia de que, se você quiser desenvolver uma análise 

mais coerente e articulada do mundo, precisamos, de fato, de diferentes tipos de 

teoria. (p. 313) 

 

Esta metodologia elaborada por Ball assume um posicionamento híbrido, visto que 

não abandona a intervenção do estado na construção das políticas, mas, também não delega 

somente ao estado essa responsabilidade.  Mainardes (2006) destaca que as principais críticas 

feitas pelos analistas estadocêntricos direcionados à abordagem de ciclos, enfatizam que o 

ciclo contínuo de políticas precisa de uma teoria de Estado mais clara e sofisticada. O autor 

em defesa de Stephen Ball argumenta que apesar das críticas, a abordagem do ciclo de 

políticas têm oferecido instrumentos para uma análise crítica da trajetória de políticas e 

programas educacionais, enfocando ainda que uma das vantagens dessa abordagem é a sua 

flexibilidade. 

Esse modelo de análise ainda é pouco difundido no Brasil, dentre os estudos 

referendados nesta abordagem é pertinente destacar a tese de Mainardes (2007) e os estudos 

desenvolvidos no grupo vinculado a Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, 

“Currículo: sujeitos, conhecimentos e cultura” coordenado pelas professoras Alice Casimiro 

Lopes e Elizabeth Fernandes de Macedo. 
3
 

                                                           
3
 No grupo coordenado pelas professoras Alice Casimiro Lopes e Elizabeth Fernandes Macedo é possível 

identificar estudos que contemplam especificamente o contexto de produção de texto e o contexto da prática. 

Oliveira (2006) integrante do grupo desenvolveu uma pesquisa empírica em uma instituição federal de ensino 

com sede no Rio de Janeiro e utilizou os estudos de políticas de Stephen Ball com foco no contexto da prática. 

Matheus (2009) objetivou analisar as interpretações que o contexto da prática opera sobre os textos que 

representam a política curricular defendida pelo poder público local, o estudo foi realizado em uma Escola do 

município de Niterói – RJ. Já Busnardo (2010) focalizou o contexto da produção de texto, objetivando investigar 

a produção de políticas curriculares pela comunidade disciplinar de ensino de Biologia. Desse modo, analisou os 

principais documentos curriculares relacionados à Biologia no nível médio produzidos em âmbito federal.  
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Na sua tese, Mainardes (2007) buscou discutir acerca da escola em ciclos, 

destacando aspectos tais como: “a formação e o desenvolvimento do discurso da política de 

ciclos no Brasil, a análise da natureza dos ciclos e questões referentes à efetivação dessa 

política na sala de aula” (p. 11). Para tanto, foi utilizada na pesquisa como metodologia de 

análise, a abordagem do ciclo contínuo de Stephen Ball, que conforme Mainardes (2007, 

p.14), “representou uma contribuição inovadora e consistente para a análise do Projeto Ciclo 

de Aprendizagem.”  

A abordagem do ciclo contínuo de políticas, elaborada por Stephen Ball e outros 

colaboradores problematiza o processo de construção e interpretação das políticas 

educacionais. Nesta perspectiva de análise, as políticas não são percebidas como algo 

constituído de cima pra baixo, conforme se dá em abordagens estadocêntricas, não há uma 

linearidade no processo de constituição das políticas. Há um procedimento cíclico de 

construção de políticas que são ressignificados e produzem significados híbridos.  

Inicialmente Ball e Bowe (1992), apresentaram o ciclo de políticas em três contextos: 

contexto de influência, contexto de produção de texto e contexto da prática. Esses contextos 

estão inter-relacionados não têm uma dimensão temporal ou sequencial e não são etapas 

lineares. 

O contexto de influência é onde normalmente as políticas públicas são iniciadas e os 

discursos políticos são construídos, nele os grupos de interesse disputam para influenciar a 

definição das finalidades sociais da educação e do que significa ser educado. Todavia, “apesar 

do caráter contínuo do ciclo de políticas, o contexto de influência é visto como aquele que as 

„políticas públicas normalmente se iniciam‟” (LOPES e MACEDO, 2011, p. 257). O contexto 

da influência consiste na intervenção dos grupos de pressão, das comunidades epistêmicas, 

dos organismos e instituições que disputam o poder para legitimar as definições dos fins 

sociais da Educação bem como do que significa ser educado, suas reivindicações bem como 

seus interesses serão inseridos ou não no contexto dos textos políticos, “trata-se de um 

contexto complexo de luta por hegemonia” (LOPES E MACEDO, 2011, p. 257). O contexto 

de influência é o campo onde inicia o processo de construção das políticas, nele são 

explicitada as disputas, as influências, os conflitos e os processos de legitimação daquilo que 

é tido como válido. As influências internacionais são ressaltadas por Ball e discutidas na 

perspectiva da recontextualização e da relação global-local. (MAINARDES, 2006) 

No que se refere ao contexto de produção de texto, os autores apontam que se 

caracteriza pela representação da política e tomam várias formas: textos legais oficiais e 

textos políticos, comentários formais ou informais sobre os textos oficiais, pronunciamentos 



23 
 

oficiais, vídeos etc. Referidos textos não são, necessariamente, internamente coerentes e 

claros, e podem também ser contraditórios. Para Ball e Bowe (1992), o contexto de produção 

de texto representa a corporificação de todos os arranjos e manipulações realizadas. Diversos 

fatores contribuem para a compreensão desse contexto, visto que os “textos carregam com 

eles as suas possibilidades e limitações, contradições e espaços.” (p.15, tradução nossa). 

Embora sejam norteadores de uma prática educativa, esses textos políticos são interpretados, 

portanto, ressignificados. A proposta de Ball e Bowe (1992) é de ultrapassar abordagens de 

análise que compreendem a implementação das políticas de modo verticalizado, pois há 

produção de outros sentidos nos variados contextos. 

 No contexto da prática, a política está sujeita à interpretação e recriação, produz 

efeitos e consequências que podem representar mudanças e transformações significativas na 

política original. Ball e Bowe (1992) defendem que as políticas não são meramente 

“implementadas”, mas, interpretadas. É nessa perspectiva que os sujeitos da prática passam a 

também a exercer determinado poder, visto que, o que eles pensam e no que acreditam têm 

implicações para o processo de implementação das políticas. Essas características do ciclo 

contínuo de políticas diferem significativamente das análises focadas nas abordagens 

centradas no Estado, nas quais os professores e demais profissionais que exercem um papel 

ativo no processo de interpretação e reinterpretação das políticas educacionais são 

invisibilizados nas análises. (MAINARDES, 2006). O contexto da prática consiste na 

execução destes textos, todavia, são interpretados e ressignificados conforme contextos locais, 

econômicos, sociais e culturais. “Os praticantes do currículo trazem histórias, experiências, 

valores e propósitos a partir dos quais leem os textos políticos e isso também implica lutas por 

hegemonizar determinadas leituras.” (LOPES e MACEDO, 2011, p.260).  

Posteriormente, no livro “Education Reform: a critical and post-structural approach” 

publicado em 1994, Ball acrescentou mais dois contexto são ciclo de políticas, sendo o 

contexto dos resultados (efeitos) e contexto da estratégia política. 

O contexto dos resultados ou efeitos – preocupa-se com questões de justiça, 

igualdade e liberdade individual. A ideia de que as políticas têm efeitos, em vez de 

simplesmente resultados, é considerada mais apropriada. Já o último contexto do ciclo de 

políticas é o contexto de estratégia política, que envolve a identificação de um conjunto de 

atividades sociais e políticas que seriam necessárias para lidar com as desigualdades criadas 

ou reproduzidas pela política investigada. Em entrevista concedida a Mainardes e Marcondes, 

Ball (2009) argumenta que está repensando os dois últimos contextos e menciona que não é 

útil separá-los, justificando que eles deveriam ser incluídos no contexto da prática e da 
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influência, acrescentando ainda que em grande parte, os resultados são uma extensão da 

prática. No esquema abaixo representado, é possível observar que os contextos estão 

articulados um ao outro, rompendo com a ideia de hierarquização e ou/ binarismo política-

prática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema do ciclo contínuo de análise das políticas educacionais 

 

Na perspectiva de compreender o que os sujeitos pensam e fazem diante da inserção 

do multiculturalismo no currículo, o foco deste estudo será no contexto de influência, 

contexto da produção do texto e contexto da prática. Foram analisados os enunciados que 

possibilitam a inserção do multiculturalismo nos textos políticos norteadores do processo 

formativo inicial de Pedagogos/as da UFPB que subsidiaram a construção do Projeto Político 

Pedagógico, sendo a LDB - 9394/96, o Parecer CNE/CP 05/2005 e a Resolução CNE/CPº 1, 

de 15 de maio de 2006 que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Pedagogia bem como o próprio Projeto Político Pedagógico, aprovado em 

2006 pela  Resolução nº 64/2006 e „implementado‟ a partir de 2008. Como esses/as 

formadores/as têm interpretado esses textos? Há alguma ressignificação e/ou resistência? 

Como dialogam com esses textos, reproduzem, transformam e recontextualizam?  

De acordo com Lopes e Macedo (2011, p. 262), o contexto de produção de texto 

também é um espaço que “dá origem a textos híbridos que serão reescritos no contexto da 

prática”. Diante dessa conjuntura, é que serão analisados planos de curso de componentes 

curriculares que apresentam um ementário com enunciados que se relacionam com a inserção 

das culturas no currículo.  
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Entende-se neste, o Projeto Político Pedagógico - PPP do curso de Pedagogia e os 

planos de curso como elementos constituintes do contexto de produção de texto bem como do 

contexto da prática, tendo em vista que referidos documentos foram elaborados pelos sujeitos 

formadores da instituição tomando como base outros textos políticos nacionais. Diante do 

exposto, o desenho analítico deste estudo está representado na figura abaixo: 

 

 

Figura 2: Desenho analítico do estudo a partir do ciclo contínuo de análise de políticas 
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2 MULTI (CULTURALISMO): significações, universo semântico e perspectivas no 

contexto da Educação no Brasil 

Não há educação que não esteja imersa nos processos culturais do contexto em que 

se situa. Neste sentido, não é possível conceber uma experiência pedagógica 

"desculturalizada", isto é, desvinculada totalmente das questões culturais da 

sociedade. Existe uma relação intrínseca entre educação e cultura(s). (Vera 

Candau, 2008, p.13) 

2.1 Os sentidos da Cultura 

A cultura é objeto de estudo em diversas áreas nas ciências sociais e humanas, 

descrita em variadas perspectivas.  Desde o século XV o termo “cultura” começou a ter 

significados, inicialmente enquanto “cultivo da terra, de plantações e de animais. É nesse 

sentido que entendemos palavras como agricultura, floricultura, suinocultura.” (MOREIRA e 

CANDAU, p. 26, 2008). Posteriormente, a cultura passou ter outros significados, vinculado à 

mente humana ou quando referenciada a manifestações diversas ou a modos de vida.  Para 

Hall (2009), a cultura perpassa todas as práticas sociais, constituindo na soma do inter-

racionamentos dessas práticas. “A cultura não é uma prática; nem apenas a soma descritiva 

dos costumes e „culturas populares (folkways)‟ das sociedades, como ela tende a se tornar em 

certos tipos de antropologia.” (HALL, 2009, p. 128). As culturas enquanto práticas sociais 

diversas estão relacionadas aos processos de identificação, de afirmação das identidades, das 

formas de ser ou estar, de vivenciar a espiritualidade e a sexualidade. Relacionam-se ainda 

aos sentidos atribuídos a comportamentos femininos e masculinos, as relações étnicas, as 

diversidades de gênero, dentre outros conjuntos de práticas significantes que são 

compartilhadas por intermédio da utilização da linguagem. Moreira e Candau (2008, p.27) 

ressaltam que:  

Quando um grupo compartilha uma cultura, compartilha um conjunto de 

significados, construídos, ensinados e aprendidos nas práticas de utilização da 

linguagem. A palavra cultura implica, portanto, o conjunto de práticas por meio das 

quais significados são produzidos e compartilhados em um grupo.  

 

Os estudos culturais emergiram na Inglaterra com base marxista, tendo como 

representação pioneira Raymond Williams, Richard Hoggart, Edward Thompson. Ambos 

iniciaram um processo de contextualizar a cultura numa perspectiva sociológica, situada em 

uma preocupação com as práticas e as produções culturais manifestas. Williams, Hoggart e 

Thompson publicaram nos anos 50 e 60 textos que expressavam preocupações com a 

condição social e cultural dos sujeitos da classe operária, problematizando as concepções 

elitistas e tradicionais de educação com o propósito da inclusão da cultura dita popular.  
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No Brasil, a problematização dos estudos culturais na perspectiva dialética entre 

cultura e sociedade emerge a partir das contribuições freireanas. Do Nordeste para o mundo, 

Paulo Freire, educador nordestino, mundializou-se e inspirou muitos pensadores a nível 

internacional, tais como Michael Apple, Peter Mclaren, dentre outros, que vem pontuando e 

articulando os saberes freireanos aos seus contextos. A crescente publicação das obras de 

Paulo Freire, em dezenas de idiomas, a ampliação de fóruns, cátedras e centros de pesquisa, 

criados para investigar e debater o legado freireano são indicações da grande vitalidade do seu 

pensamento (SAUL e SILVA, 2011). 

O educador construiu uma filosofia da educação pautada no reconhecimento das 

culturas ditas populares, colocando as relações de poder sempre em questão. Como foco no 

campo na educação, construiu uma pedagogia libertadora, intitulada também de “Pedagogia 

do oprimido”. Uma pedagogia que vai questionar todos os tipos de opressões, uma pedagogia 

revolucionária que busca justiça social, que prima por transformação de uma realidade 

desigual. Para tanto, propôs uma construção de relações pedagógicas mais democráticas 

diante dos conflitos advindos de uma sociedade multicultural, na qual existiam relações de 

poder que padronizavam determinados modos de ser e/ou estar.  “A obra de Freire inscreve-se 

na moldura da educação libertadora. Nessa concepção, estão implicados os conceitos de 

politicidade da educação, democracia, justiça social, poder, liberdade, utopia e ética.” (SAUL 

E SILVA, 2011, p.03). 

No campo dos estudos culturais, Freire contribuiu significativamente quando vem a 

problematizar as culturas que foram invisibilizadas pelo contexto de desigualdade social no 

país. “Por meio da cultura, Paulo Freire, destaca a importância das relações entre os saberes 

vivenciados por sujeitos de diferentes culturas, reconhecendo e legitimando os saberes de 

grupos sociais historicamente negados.” (CANDAU, p. 42, 2011). Questionando os processos 

de colonização no país, destaca o modo como os dominantes se apropriam de modo agressivo 

dos territórios dos sujeitos e em um processo antidialógico constroem práticas que se 

configuram enquanto invasão cultural.  Para Freire (2011, p. 186), 

O antidialógico se impõe ao opressor, na situação objetiva de opressão, na situação 

objetiva de opressão, para, pela conquista, oprimir mais, não só economicamente, 

mas culturalmente roubando ao oprimido conquistado sua palavra também, sua 

expressividade, sua cultura. 

O educador problematizou as distinções e hierarquias que existem entre cultura dita 

erudita e a cultura concebida como popular, propôs questionamentos pontuando que além de 

uma cultura hegemônica que privilegiava alguns e excluía muitos, existiam outras formas de 

pensar e ver o mundo, outras práticas sociais não hegemônicas, outras coisas ditas e feitas. 
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Paulo Freire inspira o processo de problematização diante dos oprimidos e opressores por 

intermédio da defesa por práticas pedagógicas pautadas na humanização, na justiça social, na 

garantia de direitos. Passou a questionar a condição dos oprimidos em diversas posições, ou 

seja, para Freire, os sujeitos podem estar em posições de oprimidos não somente quando se 

refere à estrutura de classe, mas quando sofrem outros tipos de opressões, quando, são 

oprimidos sexualmente, pela etnia, oprimidos pela religiosidade, pela identidade sexual, pela 

identidade de gênero. Conforme Freire (1996, p.39) “A prática preconceituosa de raça, de 

classe, de gênero ofende a substancidade do ser humano e nega radicalmente a democracia.”.   

Na década de 1950, Paulo Freire impulsionou movimentos de “cultura popular” que 

vieram a ser a intitulados de “educação popular”, contribuindo na promoção de processos 

educativos baseados nos componentes culturais dos diversos grupos populares. Na década de 

1960 uma série de trabalhos educativos com foco na valorização da cultura popular 

floresceram (FLEURI, 2003). Movidos pela ascensão de propostas alternativas das 

mobilizações populares, outros intelectuais iniciaram estudos com foco em outras culturas e 

outros sujeitos vistos como subalternos. Conforme Gohn (2012, p.51), 

 A década de 1950 trouxe grande quantidade de estudos embasados no nacional 

desenvolvimentismo, onde os estudos sobre raça, cultura, costumes, idioma, etc. 

ganharam destaque. Os estudos críticos de Florestan Fernandes sobre o negro; de 

Octávio Ianni sobre os processos de aculturação; de Maria Isaura de Queirós sobre 

as populações rurais; de Antonio Candido sobre os caipiras do interior, etc. 

Durante o período ditatorial no Brasil (1964-1985) houve uma violenta repressão às 

mobilizações populares, ocorrendo forte censura, prisão, morte e exílio de muitos militantes 

desses movimentos. A intenção era de “calar a boca” dos considerados revolucionários que 

questionavam as opressões. Entretanto, o período pós-ditatorial foi marcado pela ascensão dos 

movimentos sociais e posteriormente com o surgimento dos novos movimentos sociais, 

emergem mobilizações em defesa do reconhecimento dos direitos sociais e culturais.  A partir 

das reivindicações desses grupos, as demandas sociais passam a integrar os textos normativos 

no campo educacional. A luta por políticas afirmativas vinculadas a questão da etnia, 

equidade de gênero, dos direitos de pessoas que não se encaixam em padrões 

heteronormativos, emerge um processo de luta em defesa da igualdade de direitos ressaltando 

as diferenças.  



29 
 

Diante desse contexto, os estudos referentes à cultura amplificam e tornam-se cada 

vez mais complexos. Os Estudos pós-colonias, estudos feministas e estudos queer
4
, tornam-se 

mais significativos no país.  Em estudos mais contemporâneos, o sujeito não mais assume um 

essencialismo cultural e identitário, mas é interpelado por múltiplas culturas e posiciona-se 

em diferentes identidades.  Entretanto, é importante não esquecer que existem hierarquias 

entre as culturas e identidades, mas, o que deve causar inquietude são os fatores determinantes 

que tornaram algumas práticas sociais como invisíveis e/ou subalternas. Nesse contexto, é 

viável considerar as assimetrias de poder, reconhecendo que na desigualdade ainda existem 

oprimidos, consequentemente opressores. Os oprimidos não estão sempre nas posições de 

oprimidos bem como os opressores não se localizam somente na condição de opressores. As 

identidades culturais são fluídas e estão posicionadas de diversas formas em variados 

contextos, ou seja, a figura do burguês também pode ser oprimida em alguma circunstância 

devido a sua sexualidade, ou etnia, ou religiosidade, assim como o proletário pode ser 

opressor em alguma dessas circunstâncias, por exemplo, na figura de um marido machista ou 

de um sujeito com comportamentos homofóbicos. Freire (2001) argumenta essa ideia, 

destacando algumas constatações, 

a)As diferenças interculturais existem e apresentam cortes: de classe, de raça, de 

gênero e, como alongamento destes, de nações. 

b) Essas diferenças geram ideologias, de um lado, discriminatórias, de outro, de 

resistência. 

Não é a cultura discriminada a que gera a ideologia discriminatória, mas a cultura 

hegemônica a que o faz. A cultura discriminada gesta a ideologia de resistência que, 

em função de sua experiência de luta, ora explica formas de comportamento mais ou 

menos pacíficos, ora rebeldes, mais ou menos, indiscriminatoriamente violentos, ora 

criticamente voltados à recriação do mundo. Um ponto importante a ser sublinhado: 

na medida em que as relações entre estas ideologias são dialéticas, elas se 

interpenetram. Não se dão em estado puro e podem mudar de pessoa a pessoa. Por 

exemplo, posso ser homem, como sou, e nem por isso ser machista. Posso ser negro, 

mas em defesa dos meus interesses econômicos, contemporizar com a discriminação 

branca. (p. 18) 

 

Os estudos ditos pós-estruturais também enfocam a questão das identidades fluídas e 

contraditórias, entretanto, rejeitam o termo “identidade”, evidenciando processos de 

identificação, e trabalhando na perspectiva das subjetividades e da diferença, onde os 

indivíduos são todos singulares e que não há nenhuma semelhança que os unam.  Os estudos 

com ênfase nas teorias críticas se opõem as perspectivas pós-estruturais e defendem 

categorias como emancipação e transformação. Avaliam ainda que estes estudos mais 

                                                           
4
 Conforme Silva(2002), 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 

tranquilidade da “normalidade”. 
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contemporâneos podem não fornecer respostas satisfatórias para as injustiças sociais, pois 

diante das desigualdades em que se situam os países da América Latina, especificamente o 

Brasil, o processo de luta contra todas as formas de opressões se faz necessário e a evidência 

de identidades coletivas são inevitáveis para que haja a construção de políticas sociais mais 

democráticas. Em uma de suas obras, Paulo Freire faz uma crítica às concepções pós-

modernas, intitulando-os seus defensores como “pós-modernos reacionários”. Freire (2001, 

p.17) argumenta que “é preciso mesmo brigar contra certos discursos pós-modernamente 

reacionários, com ares triunfantes, que decretam a morte dos sonhos e defendem um 

pragmatismo oportunista e negador da utopia.”.  

Não há como desconsiderar o fato do Brasil ter vivenciado um processo violento de 

colonização, tendo a influência hegemônica da cultura eurocêntrica que se estabeleceu 

claramente como padrão normativo. As práticas pedagógicas no país têm sido marcadas pela 

negação dos direitos de muitos e privilégio para alguns. Entre negros, brancos, índios, 

mulheres, homens, religiões, cores, culturas, múltiplas identidades. O Brasil é híbrido, 

constituído de uma multiplicidade de identidades e modos de ser, porém, embora tenha havido 

uma hibridização no país, a constituição de novas culturas a partir das que já existiam, é 

válido ressaltar que as culturas dos povos negros e indígenas sofreram mais opressões no 

contexto de uma dominação branca e cristã. A desvalorização da diversidade religiosa foi a 

primeira meta dos cristãos católicos ao chegar ao país. “Para os jesuítas a religião católica era 

considerada obra de Deus, enquanto as religiões dos índios e dos negros vindos da África 

eram obra do demônio” (SAVIANI, 2010, p. 47). Essa compreensão dos povos jesuítas diante 

das religiões dos indígenas e negros gerou representações sociais negativas perante as crenças 

desses povos, repercutindo dentro da sociedade brasileira em geral e consequentemente dentro 

do campo pedagógico. Todavia, a religiosidade foi apenas mais uma das discriminações 

sofridas pelos povos de matriz africana, é viável ressaltar ainda a exploração que sofreram 

decorrente de um regime escravista dentre outros aspectos derivados do preconceito de raça 

resultando em negação de seus direitos humanos ao longo da história. 

Revelando-se enquanto uma invasão territorial, a igreja católica instituiu ideias 

filosóficas e pedagógicas que constituíram um processo identitário educacional excludente no 

país.  Para Moura e Porto (2010, p.259) “A religião e os sistemas educacionais foram 

fundamentais na justificação das diferenças e no reforço aos processos de exclusão.” 

Religiões, culturas, costumes, danças, idiomas, tudo isso foi abrandado. Ocorreu um processo 

de aculturação, ou melhor, inculturação dos nativos. Consonante com Arroyo (2012, p.125), 
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O ideal civilizatório, educativo, nos catecismos jesuíticos do século XVI e nos 

sistemas de instrução republicano teve responsabilidade central na construção desse 

imaginário que pensa os diferentes fora, na outra margem das concepções da 

humanidade, de cidadania, de república e democracia. Na outra margem, logo sem 

ter direito a ter direitos. Os diferentes em etnia, raça, classe foram representados 

desiguais em humanidade. 

O Brasil formou-se um país multicultural, entretanto, permeado por relações de 

poder que têm beneficiado determinados modelos identitários. No Ocidente, a cultura 

eurocêntrica tem sido concebida enquanto natural e racional, se estabelecendo como modelo 

de cultura universal. Nesse contexto, todas as demais culturas se encaixam em posições 

inferiores, menos evoluídas. É nessa ideia que se justifica o processo de colonização cultural. 

(FLEURI, 2003). 

Os padrões normativos estabelecidos socialmente têm tornado superiores 

determinados modos de ser/estar, tendo referenciado como “normais” o sujeito masculino, 

jovem, branco, heterossexual, de religião de origem cristã, assim, todas as pessoas desviantes 

destas identidades são as “estranhas” e/ou estão postas em segundo plano. “Serão os 'outros' 

sujeitos sociais que se tornarão 'marcados', que se definirão e serão denominados a partir 

dessa referência” (LOURO, 2000, p. 09). As reproduções dessas concepções de 

normatividade se afirmam com o preconceito, discriminação, omissão e, até mesmo, a 

contradição do termo “inclusão”.  

A representação do que se enxerga como branco sempre está posta em posições 

privilegiadas, sejam em propagandas, novelas, revistas. Já ao antagônico, ao negro, sempre 

lhes cabem papéis secundários. As imagens do que se atribuem como mau sempre lhes são 

associadas. Quem nunca se deparou com o termo “humor negro”, “a coisa ficou preta”, 

“passado negro”? Enfim, são características atribuídas à imagem do negro que ainda se 

configurando como algo bobo, reforçando e afirmando o preconceito e discriminação. 

Entretanto, no Brasil, ainda que haja racismo e a presença do negro bem visível nas favelas, 

presídios e subempregos, e significativamente invisível nas instituições de ensino superior e 

em bons cargos no mercado de trabalho, as pessoas raramente assumem esse preconceito, por 

variadas vezes sendo algo internalizado. Ser racista é “feio”, para a igreja, o negro tem alma. 

Todavia, isso não acontece com as pessoas que têm práticas que subvertem as condutas 

morais, o caso das mulheres prostitutas, das pessoas que têm práticas homossexuais, das 

pessoas que não situam em identidades de gênero socialmente aceitáveis, a discriminação é 

nítida e não é necessariamente “feio” assumir esse preconceito, e nesse caso, a igreja condena, 

controla e julga referidos modos de ser e estar. Conforme mencionado anteriormente a igreja 

tem influenciado significativamente todos os outros âmbitos pedagógicos e a escola como 
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fora sempre um espaço de saber formal legitimado bem como geralmente é o primeiro lugar 

de sociabilidade além da instituição “família”. “É no ambiente escolar que os ideais coletivos 

sobre como deveríamos ser começam a aparecer como demandas muitas vezes de uma forma 

muito violenta.” (MISKOLCI, 2012, p.38).  

O Brasil é multicultural, portanto, as relações entre as culturas brasileiras são 

conflituosas e injustamente desiguais. Para tanto, o multiculturalismo consiste nas estratégias, 

nas políticas, nos estudos que surgem para lidar com esses conflitos. Hall (2009) argumenta 

que há uma diferenciação entre o termo “multicultural” e o termo “multiculturalismo”, para o 

autor, 

Multicultural é um termo qualificativo. Descreve as características sociais e os 

problemas de governabilidade apresentados por qualquer sociedade na qual 

diferentes comunidades culturais convivem e tentam construir uma vida em comum, 

ao mesmo tempo em que retém algo de sua identidade "original". Em contrapartida, 

o termo "multiculturalismo" é substantivo. Refere-se as estratégias e politicas 

adotadas para governar ou administrar problemas de diversidade e multiplicidade 

gerados pelas sociedades multiculturais. E usualmente utilizado no singular, 

significando a filosofia especifica ou a doutrina que sustenta as estratégias 

multiculturais. "Multicultural", entretanto, e, por definição, plural” (HALL, 2009, p. 

52) 

 

2.2 Universo semântico do multiculturalismo 

O termo multiculturalismo é polissêmico e abarca uma série de posicionamentos 

desde os mais conservadores até os mais dialógicos. Todavia, Fleuri (2003, p.17), enfatiza 

que,  

Para além da polissemia terminológica e da evidente diversidade de perspectivas que 

se expressam nas teorias e propostas relativas ao multiculturalismo, 

interculturalismo, transculturalismo, constitui-se um campo de debate que se torna 

paradigmático justamente por sua complexidade: a sua riqueza consiste justamente 

na multiplicidade de perspectivas que interagem e que não podem ser reduzidas por 

um único código e um único esquema a ser proposto como modelo transferível 

universalmente.  

“Na falta de conceitos menos complexos que nos possibilitem refletir sobre o 

problema, não resta alternativa senão continuar utilizando e interrogando esse termo.” 

(HALL, 2009, p.51). Nessa perspectiva, avançando nas discussões acerca das multiplicidades 

de significantes atribuídos ao multiculturalismo, é pertinente justificar as abordagens e 

posicionar-se diante da que se configura como a mais democrática.  

Hall (2009) apresenta o termo multiculturalismo em cinco vertentes, sendo a 

primeira perspectiva denominada de multiculturalismo conservador também denominado por 

Morgado (2010) como uma abordagem assimilacionista, nessa perspectiva o 
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multiculturalismo tem uma concepção fundamentada na ideia de homogeneização da cultura, 

na qual todos os desviantes da cultura dominante são vistos enquanto “perturbadores do 

consenso social e da ordem instituída”. Nesse sentido, esta abordagem reconhece as questões 

multiculturais, porém, no sentido apenas descritivo, um exemplo concreto dessa abordagem é 

a prática das datas comemorativas. Conforme Silva (2002, p.130) “Nessas formas 

superficialmente vistas como multiculturais, o outro é 'visitado' de uma perspectiva que se 

poderia chamar de „perspectiva do turista‟”. Nessa, os sujeitos desviantes da norma social 

estabelecida como “correta” são privados dos direitos fundamentais. Para Candau (2008, 

p.38) “Uma política assimilacionista – perspectiva prescritiva – favorece que todos se 

integrem na sociedade e sejam incorporados à cultura hegemônica.” Desse modo, a 

abordagem supracitada consiste em um reforço do processo de exclusão social. 

Existem outras perspectivas mais sectárias que são intituladas por Hall (2009), como 

multiculturalismo liberal, pluralista, comercial e coorporativa, também chamada por Morgado 

(2010) de abordagem compensatória. Nesta abordagem há a preocupação com os direitos 

sociais e econômicos para todos os indivíduos, porém, procuram eliminar situações de 

discriminação submetendo os grupos denominados minoritários “a processos e estratégias de 

ensino que permitam superar aquilo que é considerado o seu déficit” (MORGADO, 2010). 

Além disso, gera uma falsa inclusão social, visto que favorece a construção de guetos, 

privilegiando a formação de comunidades dividas conforme identidades sociais e culturais. 

Nesse sentido, há uma concepção de homogeneização da cultura e favorecimento de 

determinados grupos sociais que se encontram em posições de poder. Candau (2008),atribui 

essa concepção de multiculturalismo a perspectiva diferencialista e pluralista, para a autora, 

Algumas das posições nessa linha terminam por ter uma visão estática e 

essencialista da formação das identidades culturais. São então enfatizados o acesso a 

direitos sociais e econômicos, e ao mesmo tempo, é privilegiada a formação de 

comunidades culturais homogêneas com suas próprias organizações – bairros, 

escolas, igrejas, clubes, associações, etc. Na prática, em muitas sociedades atuais 

terminou-se por favorecer a criação de verdadeiros apartheid socioculturais. (p. 22) 

Moreira (1999) compreende que essas concepções mais sectárias “tendem a 

essencializar as diferenças minimizando o fato de que as identidades são produzidas histórica 

e socialmente em meio a conflitos e lutas relativas a poder, linguagem, desejo e corpo”. (p. 

86). 

A quinta denominação ressaltada por Hall (2009), é o multiculturalismo crítico. Essa 

abordagem que se revela mais revolucionária e democrática é discutida por McLaren (1997), 
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que pretende construir uma pedagogia crítica, problematizando as hierarquizações das 

opressões e questionando as assimetrias de poder. O autor compreende, 

A representação de raça, classe, gênero como resultado de lutas sociais mais amplas 

sobre signos e significações e, neste sentido, enfatiza não apenas o jogo textual e o 

deslocamento metafórico como forma de resistência (como no caso do 

multiculturalismo liberal de esquerda), mas enfatiza a tarefa central de transformar 

as relações sociais, culturais e institucionais nas quais os significados são gerados.” 

(McLAREN, 1997, p.123) 

 

A práxis multiculturalista crítica, pretende rever os acordos hegemônicos, com a 

intenção de lutar por uma cultura multivalenciada linguisticamente e por outras estruturas de 

experiência em que os indivíduos possam recusar o papel do narrador onisciente, concebendo 

a identidade como montagem polivalente de posições de sujeitos, contraditórias e 

sobredeterminadas.  (MCLAREN, 1997) 

  Morgado (2010) intitula referida abordagem como intercultural, para o autor, “a 

relação pedagógica funda-se na interpelação, no diálogo e no respeito dos diferentes grupos 

sociais e culturais em presença, elemento essenciais para o efetivo reconhecimento do 'outro'” 

(p.198). Esse entendimento parte dos princípios da dialogicidade defendida por Paulo Freire. 

O educador apontava o diálogo como princípio de uma educação pautada na libertação, para 

tanto, propunha processos educacionais mais democráticos. Para Freire (2011, p.96), 

“somente o diálogo, que implica um pensar crítico, é capaz, também de gerá-lo. Sem ele não 

há comunicação e sem esta não há a verdadeira educação.” 

Morgado (2010) argumenta que uma abordagem intercultural busca desocultar as 

relações de poder bem como questões preconceituosas e discriminatórias que estão intrínsecas 

a muitas das relações culturais. Candau (2008) afirma que a perspectiva intercultural está 

orientada à construção de uma sociedade democrática, plural, humana, que articule políticas 

de igualdade com políticas de identidade. Conforme a autora, 

“A educação intercultural não pode ser reduzida a algumas situações e/ou atividades 

realizadas em momentos específicos nem focalizar sua atenção exclusivamente em 

determinados grupos sociais. Trata-se de um enfoque global que deve afetar todos os 

atores e todas as dimensões do processo educativo, assim como os diferentes 

âmbitos em que ele se desenvolve. No que diz respeito à escola, afeta a seleção 

curricular, a organização escolar, as linguagens, as práticas didáticas, as atividades 

extraclasse, o papel do/a professor/a, a relação com a comunidade etc” (CANDAU, 

2008, p.54) 

Fleuri (2003) menciona que a perspectiva intercultural contribui tanto para a 

superação do medo diante do outro quanto à de indiferente tolerância, ou seja, prima-se pela 

leitura positiva da pluralidade social e cultural, onde haja o reconhecimento da paridade de 

direitos consonante ao respeito pela diferença. É possível avaliar que a interculturalidade 
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representa perspectiva mais dialógica, consequentemente mais positiva e híbrida do 

multiculturalismo. Candau (2011), afirma que a obra freireana defendia uma 

interculturalidade crítica. “A perspectiva intercultural crítica procura estimular o diálogo entre 

diferentes saberes e conhecimentos, assumindo os conflitos que emergem deste debate.” (p. 

131).  

A perspectiva da interculturalidade se assemelha as abordagens queer articuladas à 

educação. Conforme Miskolci (2012,), a proposta queer é de muito mais realizar um diálogo 

com os/as que normalmente são desqualificados no processo educacional bem como das 

demais experiências de vida na sociedade, conforme o autor “é esse diálogo que pode se 

tornar a própria educação, mudando o papel da escola.” (p.37) O autor argumenta ainda que, 

Na visão das correntes teóricas e políticas inspiradas pelas diferenças, é necessário 

compreender o processo de subalternização pra mudar a ordem hegemônica. Em 

outras palavras, elas releem e reatualizam o marxismo na vertente cultural do 

pensador italiano Antônio Gramsci. De forma geral, segundo Gramsci, a cultura 

hegemônica não é resultado de uma dominação coercitiva direta, mas, antes o 

resultado em que os próprios subalternizados apoiam os dominantes. A hegemonia é 

resultado da cumplicidade dos dominados com os valores que os subalternizam. 

(MISKOLCI, p.48) 

Neste estudo, a opção política e teórica está fundamentada na perspectiva da 

interculturalidade, conforme mencionado nesta sessão, também intitulada como 

“multiculturalismo crítico”. É nessa perspectiva que as investigações epistemológicas e 

demais análises foram direcionadas e fundamentadas. Partindo desses pressupostos, é possível 

construir a seguinte reflexão: como as políticas educacionais norteadoras do processo 

formativo de pedagogos/as têm apontado e discutido o termo “multiculturalismo” em seus 

textos políticos?   
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3 O CONTEXTO DE INFLUÊNCIA E O CONTEXTO DE PRODUÇÃO DE TEXTO: o 

lugar do multiculturalismo nas políticas educacionais  

O contexto de influência é o campo onde inicia o processo de construção das 

políticas, nele são explicitada as disputas, as influências, os conflitos e os processos 

de legitimação daquilo que é tido como válido. As influências internacionais são 

ressaltadas por Ball e discutidas na perspectiva da recontextualização e da relação 

global-local. (MAINARDES, 2006) 

 

Partindo desse entendimento, este capítulo objetiva apresentar as influências 

internacionais que possibilitaram/possibilitam a inserção no multiculturalismo nas políticas 

nacionais, ressaltando a configuração que essas influências tomaram nos textos políticos. 

3.1 O contexto Internacional: influências para a inserção do multiculturalismo nas 

políticas educacionais a partir dos anos 1990 

A partir dos anos 1990, o discurso em defesa do pluralismo cultural, do 

multiculturalismo e da diversidade cultural passa a incorporar os documentos direcionados as 

políticas de currículo nacional, não somente no Brasil, como também em diferentes países. 

Essas políticas se apresentam por vezes de forma contraditória, pois trazem a ideia da 

padronização do currículo nacional comum e sistemas avaliativos que têm por objetivo apenas 

o “ranqueamento” das escolas. (LOPES, 1999) 

Como influência internacional é pertinente destacar as proposições da Organização das 

Nações Unidas – ONU durante a década de 1990. Através de suas agências, a ONU 

desenvolveu ações vinculadas a “cultura da paz”, o ano de 1995 foi proclamado como o “ano 

das Nações Unidas em favor da tolerância” devido ao clima mundial de insegurança que se 

instaurou devido ao aumento de desemprego, aos atos discriminatórios contra os grupos ditos 

minoritários, entre outros fatores gerados devido às desigualdades sociais. Desse modo, a 

tolerância foi elencada como fator essencial de paz no mundo, objetivando desconstruir o 

monopólio do saber e da verdade a uma única cultura, enfatizando o respeito e 

reconhecimento dos direitos individuais e da liberdade de todos/as. (LOPES, 1999) 

Diante dessas influências internacionais e da emersão dos novos movimentos sociais 

durante a década de 1990 no Brasil, os textos políticos começaram a contemplar as categorias 

“tolerância”, “apreço a diversidade”, “pluralismo cultural”, dentre outras que referenciam a 

inserção do multiculturalismo nas políticas curriculares, consequentemente, nas políticas de 

formação do/a pedagogo/a. É possível encontrar ainda de modo bem tímido e contraditório a 

presença do multiculturalismo na Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação - LDB, nº 9.394/96 e com um pouco mais de ênfase nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais - PCN.  Nos PCNs, cadernos intitulados de “pluralismo cultural” e “orientação 
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sexual” incorporam os temas transversais e apresentam discussões que contemplam o 

multiculturalismo, porém, numa perspectiva liberal, típica das contradições das políticas da 

década de 1990. 

A partir do período pós 2002, as políticas educacionais no país assumem outra 

configuração, ainda que haja muitas contradições, é notório observar avanços democráticos no 

processo de construção das políticas públicas nacionais. No contexto internacional, é possível 

destacar como influência e luta de resistência no século XXI, o Fórum Social Mundial – FSM, 

que elabora proposições para a construção das políticas públicas. É importante ressaltar que o 

Fórum não é apenas um evento ou conjunto de eventos, mas integra um conjunto de fóruns 

que têm se articulado cada vez mais fazendo com que o FSM seja significativo para a 

globalização contra-hegemônica. Significativo porque se configura como uma “máquina de 

propostas” superando a ideia contraditória divulgada por grandes meios de comunicação de 

que o FSM é apenas uma “fábrica de ideias”. (SANTOS, 2005) 

As proposições constituídas a partir da iniciativa do FSM tem contemplado 

significativamente a presença do multiculturalismo. As contribuições dos novos movimentos 

sociais são visíveis e assumem uma perspectiva revolucionária contra as formas de opressões 

advindas da globalização neoliberal, que afeta a mulheres, os/as negros/as, os/as índios/as, os 

camponeses/as, os gays, as lésbicas, as/os transexuais, as prostitutas, os/as desempregados, 

subclasses dos guetos urbanos, crianças e adolescentes, principalmente aqueles que estão em 

situação de vulnerabilidade social, os moradores/as do morro, das barragens, das denominadas 

“favelas”. Conforme Santos (2005)  

O FSM é o conjunto das iniciativas de intercâmbio transnacional entre movimentos 

sociais, organizações não-governamentais (ONGs), e os seus conhecimentos e 

práticas das lutas sociais locais, nacionais e globais, levadas a cabo em 

conformidade com a Carta de Princípios de Porto Alegre contra as formas de 

exclusão e inclusão, de discriminação e igualdade, de universalismo e 

particularismo, de imposição cultural e relativismo, produzidas ou permitidas pela 

fase actual do capitalismo conhecida como globalização neoliberal. (SANTOS, 

2005, p. 15) 

 

O FSM busca proclamar a possibilidades de alternativas contra a globalização 

neoliberal. O Fórum é norteado epistemologicamente pela sociologia das ausências e 

sociologia das emergências. “Através da sociologia das ausências e da sociologia das 

emergências, a experiência social que resiste à destruição é desocultada, e abre-se o espaço-

tempo capaz de identificar e tornar credíveis as experiências sociais contra-hegemônicas.” 

(SANTOS, 2005, p.21). 
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Santos (2005) argumenta que a sociologia das ausências tenta dar visibilidade àquilo 

que é produzido como não-existente, ou seja, o objetivo desta sociologia é transformar o 

impossível em possível, a ausência em presença. O autor distingue cinco lógicas ou modos de 

produção que definem a não-existência. A primeira refere-se à lógica da monocultura do saber 

e do rigor do saber, na qual legitima como verdade e qualidade estética a ciência moderna e 

alta cultura, nesse sentido, a não-existência refere-se à ignorância ou incultura. A segunda 

lógica diz respeito à monocultura do tempo linear, ou seja, trabalha a história na perspectiva 

de que há uma contemporaneidade hegemônica, e que os demais modos de vida que conforme 

os critérios do Banco Mundial são vistos como atrasados economicamente. Nesse caso, os 

não-existentes são designados como primitivo, selvagem, pré-moderno, etc. A terceira lógica 

refere-se à lógica da classificação social, que evidencia a monocultura da naturalização das 

diferenças. “As classificações racial e sexual são as mais salientes manifestações desta 

lógica.” (SANTOS, 2005, p.23). Os não-existentes são produzidos como inferiores e como as 

hierarquias entre as classificações são naturalizadas, essa inferioridade é encarada como 

insuperável. A quarta lógica da produção da não-existência se assenta na lógica da escala 

dominante: a monocultura do universal e do global, diz respeito a escala que faz com que 

determinadas realidades sejam privilegiadas em detrimento de outras. A quinta e última lógica 

é a de produtividade, que define a monocultura dos critérios de produtividade e eficácia 

capitalista, nesta lógica, a não-existência é a improdutividade e adjetivada como populações 

descartáveis, preguiçosas, desqualificadas profissionalmente, etc. (SANTOS, 2005) 

As questões que envolvem as discussões em torno do multiculturalismo perpassam as 

cinco lógicas supracitadas, mas, está visivelmente presente na primeira, monocultura do saber 

e do rigor do saber e na terceira lógica, a monocultura da naturalização das diferenças. Os 

não-existentes nessas duas lógicas são os excluídos, invisibilizados, subalternizados, os 

intitulados “incultos”, os anormais. São os que estão à margem da sociedade, aqueles que 

tiveram e ainda têm privados os direitos individuais e liberdade negada.  São os negros/as, 

os/as índios/as, as mulheres, os gays, as lésbicas, os/as transexuais, as prostitutas, os 

camponeses, os operários, são tantos e tantas que foram/são injustamente colocados nas 

bordas. É para esses sujeitos “ausentes” que as políticas e as estratégias que contemplam o 

multiculturalismo precisa se adequar de modo que alcance a justiça social. Para Santos (2005, 

p.24) “A sociologia das ausências funciona mediante a substituição das monoculturas por 

ecologias”. Portanto, o autor identifica cinco ecologias que correspondem às cinco lógicas de 

monocultura, respectivamente: ecologia dos saberes, ecologia das temporalidades, ecologia 

dos reconhecimentos, ecologia da trans-escalas e ecologia das produtividades. Neste estudo é 
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pertinente destacar as duas ecologias correspondentes a primeira e terceira lógica, a saber: 

ecologia dos saberes e ecologia dos reconhecimentos.  

Na Ecologia dos saberes, a ideia defendida pela sociologia das ausências é que não 

deve haver ignorância em geral, nem conhecimento em geral. “Toda a ignorância é ignorante 

de um certo conhecimento, e todo conhecimento é a superação de uma ignorância particular.” 

(SANTOS, 2005, p.25). Esta ideia dialoga com a concepção freireana de que não há saber 

menor ou maior, existe diferentes saberes. 

Não deve haver hierarquia entre conhecimento científico e alternativo, nessa 

perspectiva, a ecologia dos saberes pretende a superação da monocultura do conhecimento 

científico bem como o entendimento de que os saberes não-científicos são alternativos. 

(SANTOS, 2005). “A ideia de alternativa pressupõe a ideia de normalidade, e esta a ideia de 

norma, pelo que, sem mais especificações, a designação de algo como uma alternativa tem 

uma conotação latente de subalternidade.” (SANTOS, 2005, p.25) 

A ecologia dos saberes visa criar um novo tipo de relacionamento entre o saber 

científico e outras formas de conhecimento. Consiste em conceder “igualdade” de 

oportunidades às diferentes formas de saber envolvidos em disputas epistemológicas 

cada vez mais amplas, visando a maximização dos seus respectivos contributos para 

a construção de “outro mundo possível”, isto é, de uma sociedade mais justa e mais 

democrática, bem como de uma sociedade mais equilibrada em relação à natureza. A 

questão não está em atribuir igual validade a todos os tipos de saber, mas antes em 

permitir uma discussão pragmática de critérios de validade alternativos, que não 

desqualifique à partida tudo o que não se ajusta ao cânone epistemológico da ciência 

moderna. (SANTOS, 2005, p.26) 

A ideia de multiculturalismo exposta na ecologia dos saberes está ancorada no 

multiculturalismo crítico defendido por McLaren (1997), abordada no capítulo anterior. A 

compreensão do multiculturalismo enquanto uma política que vai questionar a hierarquização 

entre as culturas e propor a dialogicidade, de modo que todas as culturas possam ser 

visibilizadas e não haja subalternização. Esse entendimento também está presente na Ecologia 

dos reconhecimentos, que propõe uma “ecologia das diferenças feita de reconhecimentos 

recíprocos.” (SANTOS, 2005, p.27). Na Ecologia dos reconhecimentos ressalta-se a 

importância visibilidade, ou seja, pretende-se descontruir concepções que fazem com que 

determinadas diferenças sejam vistas como menores e/ou invisibilizadas. A atuação dos 

movimentos feministas, do movimento negro, movimento indígena e movimento LGBT têm 

questionado os padrões que os „anormalizam‟. Questionam a normatização do sujeito 

masculino, branco, cristão, heterossexual, dos modelos tradicionais de família, do binarismo 

de gênero e outras normas que produzem os não-existentes. “O objetivo da sociologia das 

ausências é revelar e credibilizar a diversidade e a multiplicidade das práticas sociais, e dar-
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lhes crédito por contraposição à credibilidade exclusivista das práticas hegemônicas.” 

(SANTOS, 2005, p.29). 

O segundo pressuposto epistemológico efetuado pelo FSM é o da Sociologia das 

emergências, que trata da “pesquisa das alternativas que cabem no horizonte das 

possibilidades concretas. Consiste em proceder a uma ampliação simbólica dos saberes, 

práticas e agentes de modo a identificar neles as tendências do futuro.” (SANTOS, 2005, p. 

32). Enquanto a Sociologia das Ausências identifica os não-existentes para que possa 

reconhecer as diversas experiências sociais disponíveis no mundo, a sociologia das 

emergências busca as possibilidades concretas de transformação, as alternativas possíveis. 

Para Santos (2005) 

O elemento subjectivo da sociologia das ausências é a consciência cosmopolita e o 

inconformismo ante o desperdício da experiência. O elemento subjectivo da 

sociologia das emergências é a consciência emancipatória e o inconformismo ante 

uma carência cuja satisfação está no horizonte de possibilidades. (p. 32) 

 

Entre as reflexões propostas pela Sociologia das Ausências e as possibilidades 

concretas de mudança da Sociologia das Emergências. De que modo esses pressupostos 

epistemológicos têm impactado a construção das políticas educacionais brasileiras? As 

discussões no Fórum assumem a ideia mais democrática e intercultural de multiculturalismo, 

entretanto, é viável frisar que se por um lado há aos movimentos de resistência que compõe o 

FSM, por outro lado há “segmentos dominantes se articulam em torno da Organização 

Mundial do Comércio (OMC), Fórum Econômico Mundial e monopolizam os meios de 

comunicação para o fortalecimento do capitalismo financeiro.” (MOURA E PORTO, 2010, 

p.261). É desse modo que as políticas hibridizam-se e tornam-se contraditórias, assumindo 

outras configurações nos textos políticos, por conseguinte recontextualizando-se localmente, 

hibridizando-se cada vez mais e tomando sentidos diversos no contexto da prática. 

3.2 O contexto nacional: Um tempo de redemocratização no Brasil e a influência dos 

novos movimentos sociais para a inserção do multiculturalismo nas políticas 

educacionais 

No Brasil, a partir da década de 1990 os denominados novos movimentos sociais têm 

levantado bandeiras de luta em defesa do direito a ser reconhecido na sua diferença, lutam em 

prol dos direitos humanos que lhes foram negados ao longo da história brasileira. A 

participação desses novos movimentos sociais no processo de construção dos textos políticos 

dá a esses sujeitos certa hegemonia, que perpassa todos os contextos constituintes da 

abordagem do ciclo de politicas discutido por Stephen Ball produzindo sentidos híbridos. 

Unindo forças e buscando espaços enquanto contexto de influência, os novos movimentos 
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sociais influenciaram a inserção do multiculturalismo nas políticas educacionais no Brasil ao 

longo das décadas de 1990 e 2000.  

As reivindicações dos novos movimentos sociais nas políticas educacionais no Brasil 

durante a década de 1990 começam a ganhar algum espaço, entretanto, a gestão de orientação 

neoliberal utilizou de vários mecanismos para que predominassem os ideais mercadológicos. 

Somente no período pós 2002 ampliam-se a participação dos novos movimentos sociais na 

construção das políticas educacionais. Vários foram os avanços do ponto de vista normativo – 

Legislação, diretrizes, planos e programas direcionados à inserção das múltiplas culturas e 

identidades que constituem o Brasil. Todavia, é importante considerar a estrutura 

socioeconômica do estado brasileiro que ainda está submetida às ordens do capitalismo bem 

como está intrínseco comportamentos machistas,  homofóbicos, racistas entre outras práticas 

discriminatórias e preconceituosas orientadas no pensamento neoconservador. Desse modo, 

apesar dos avanços significativos nessas últimas décadas, os grupos ditos minoritários ainda 

vivenciam opressões, não somente advindo da estrutura capitalista como também de outros 

mecanismos de poder. 

Quais são os novos movimentos sociais? De onde surgem? Em que consistem? Por 

que se configuram enquanto novos movimentos sociais? Para Offe (1984, p.303), os novos 

movimentos sociais “não são agregados de cidadãos abstratos, mas, sim coletividades da vida 

social, (cujos membros se definem e se reconhecem uns aos outros na perspectiva de sua 

participação nessas coletividades)”. 

A partir das décadas de 1970 e 1980 no país há uma emersão dos movimentos sociais 

influenciados pelo pensamento marxista. A sociedade mobiliza-se, organiza-se em sindicatos, 

criando diversas estratégias em busca da garantia de seus direitos. Partindo desses ideais, 

emergem os novos movimentos sociais influenciados pelo marxismo ou não, esses ganham 

cada vez mais visibilidade durante a década de 1990. Esses movimentos diferenciam-se pelo 

fato de lutar não somente no âmbito da estrutura de classe, mas, por evidenciar as identidades, 

as diferenças e/ou as diversidades. Em consonância com Arroyo (2012, p.09), nas sociedades 

latino-americanas esses grupos sociais questionam as políticas públicas, resistem à 

segregação, exigindo direitos. Direito à escola, à universidade, à garantia dos direitos 

humanos.  

Os novos movimentos sociais são constituídos em torno de uma diversidade de 

sentidos. Há os que contemplam as ideias marxistas bem como os que avançam e rejeitam os 

pressupostos dessa linha, adotando posições de orientação pós-estruturalistas que não se 
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detém as estruturas socioeconômicas, trabalhando somente na perspectiva da política da 

diferença. Gohn (2007, p. 120) aponta que, 

 A teoria dos novos movimentos sociais é ambígua – alguns partem de premissas 

totalmente distinta do marxismo (como Melucci), outros fazem uma ruptura na 

forma de abordagem, mas, trabalham com as macroestruturas societais ( caso de 

Touraine), outros ainda questionam a validade da utilização de alguns prognósticos 

realizados por Marx, arguindo pela necessidade de sua atualização – dado as 

transformações históricas -, sem negar a validade das categorias básicas ( caso de 

Offe)  

Esses novos movimentos sociais vão aparecer cada vez mais como atores legítimos 

do processo político, de modo que suas reinvindicações começam a ser inseridas nas políticas 

sociais e, consequentemente, nas políticas educacionais. Diante desse contexto, as orientações 

que evidenciam o multiculturalismo passam a integrar os textos normativos no campo 

educacional. Todavia, ainda que existam avanços no campo normativo, os textos políticos não 

têm construído pedagogias necessariamente pautadas na justiça social, As perspectivas de 

multiculturalismo têm se configurado, por muitas vezes, como abordagens assimilacionistas 

e/ou a liberais.  

3.3 As políticas educacionais brasileiras nos anos 1990: entre os ideais 

neoliberais/neoconservadores e a influência dos novos movimentos sociais 

Os anos 1990 no Brasil foram marcados por significativas transformações sociais, 

políticas e econômicas ocasionando forte impacto na conjuntura das políticas educacionais no 

país. De um lado, o reflexo das influências dos movimentos sociais na legislação e a emersão 

dos novos movimentos sociais, de outro, uma gestão orientada a partir do pensamento 

neoliberal que evidenciava uma educação direcionada aos interesses mercadológicos, sob 

fortes influências de organismos internacionais. Se por um lado via-se a luta pelo 

reconhecimento de todos e todas dentro do contexto educacional, por outro havia uma defesa 

da política neoliberal que não priorizava a formação para a cidadania. Conforme Candau 

(1998), as reformas educativas que estavam inseridas numa perspectiva hegemônica 

neoliberal tinham caráter neoconservador, ainda que estivessem revestidas das tecnologias 

mais avançadas.  

 Diante desse contexto, há uma ressignificação no processo de construção das 

políticas sociais, visto que as disputas geraram conflitos políticos-ideológicos que foram 

refletidos no contexto dos textos políticos e das práticas. Conforme Hofling (2001, p. 38), “o 

processo de definição de políticas públicas para uma sociedade reflete os conflitos de 

interesses, os arranjos feitos nas esferas de poder que perpassam as instituições do Estado e da 
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sociedade como um todo.” Desse modo, os anos 1990 foram marcados pelas disputas entre a 

nova república e os movimentos sociais.  

 A nova república orientada a partir de concepções claramente neoliberais e com 

orientações também neoconservadoras instituiu a reforma do Estado, que se absteve da 

responsabilidade diante do desenvolvimento econômico e social do país, ficando sua função 

restrita somente ao regulamento. No campo educacional, houve a centralização do 

conhecimento e a descentralização do financiamento. Os projetos de política educacional 

buscavam um controle ideológico da educação por intermédio dos parâmetros curriculares 

nacionais e dos sistemas de avaliação institucional e caminhavam para a descentralização do 

financiamento, desobrigando a União desta incumbência. (PERONI, 2003). Com a elaboração 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), o estado pretendia elaborar um currículo 

nacional comum como mecanismo de controle ideológico, embora os parâmetros não fossem 

obrigatórios, eles norteavam a construção dos livros didáticos e o sistema de avaliação era um 

instrumento regulador.  Em consonância com Apple (2006, p.60), 

A concessão de legitimidade exclusiva a tal sistema de cultura, através de sua 

incorporação ao currículo centralizado oficial cria, por sua vez, uma situação em que 

os indicadores de “gosto” se tornam indicadores de pessoas. A escola torna-se uma 

escola de classes sociais. 

 

A década representou disputas entre influências de perspectivas neoliberais e 

neoconservadoras e os novos movimentos sociais, de modo que nos textos políticos desse 

período há reflexo da influência resultante da mobilização desses novos grupos, desde a 

promulgação da Constituição em 1988 até a LDB, nº 9.394/96.  

 

3.3.1 Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9.394/96: Qual o lugar do 

multiculturalismo na LDB?  

 

O processo de construção da Lei se deu no período pós-constituição a partir de uma 

série de movimentações, é possível dividir a elaboração da LDB a partir de duas fases: a 

primeira fase foi marcada pela construção coletiva devido ao contexto do período de 

redemocratização, onde emergia os princípios democráticos. Já a segunda fase, teve 

intervenção significativa dos grupos privatistas movidos por orientações claramente 

neoliberais. Peroni (2003, p.86) afirma que, 

[...] o projeto Darcy Ribeiro foi aprovado pelo plenário do Senado no dia 8 de 

Fevereiro de 1996. Esse projeto retornou a Câmara, onde foi aprovado no dia 17 de 

dezembro de 1996 e sancionado pelo presidente da república sem vetos, tendo sido 

promulgada a nova Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394) no dia 20 de 

dezembro.O projeto aprovado pelo Senado foi considerado como uma interferência 
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no processo democrático e foi visto como ilegítimo por amplos setores educacionais, 

que o contestaram. [...] Uma consequência desse processo de intervenção do 

Executivo foi o silenciar das instituições vinculadas ao fórum, ao mesmo tempo que 

outros atores entravam em cena. 

  

Nessa gestão, orientada significativamente por princípios neoliberais e 

neoconservadores, a prioridade não era construir uma educação pautada nos direitos humanos, 

mas, construir currículos compatíveis aos ideais da nova ordem mundial que tinha caráter 

meramente economicista. Apple (2000) compreende que as perspectivas orientadas a partir de 

ideologias neoconservadoras “procuram proporcionar as condições educacionais que se 

acreditam necessárias para aumentar a competitividade internacional, o lucro e a disciplina e 

para fazer-nos voltar a uma concepção passada e romantizada do lar, da família e da escola 

(p.60) 

Embora haja indícios das reivindicações dos novos movimentos sociais nas políticas 

educacionais no Brasil durante a década 1990, a gestão predominantemente orientada a partir 

de uma concepção neoliberal utilizou de vários mecanismos para que predominassem os 

ideais mercadológicos.  Os valores mercadológicos legitimam e impulsionam ações e 

compromissos focados no espírito empresarial, competição e excelência, em consequência 

inibe e deslegitima compromissos com a justiça social, equidade e tolerância. (BALL, 2004, 

p1105). 

Na LDB, nº 9.394/96, ainda que de modo muito tímido, há resquícios da intervenção 

dos novos movimentos sociais, conforme mencionado por Gohn (2012, p.94), „O texto final 

reflete de certa forma, a posição de Anísio Teixeira em face da LDB de 1961: “meia vitória, 

mas vitória”‟. Nessa conjuntura, este estudo busca identificar na lei as categorias que 

possivelmente relacionam-se com a inserção do multiculturalismo, ressaltando os sentidos 

que são atribuídos as políticas direcionadas as culturas, diversidades, diferenças e questões 

relacionadas a processos de identificações e/ou identidades no contexto dos processos 

educacionais brasileiros. A lei foi analisada, considerando as alterações feitas e os aditivos 

inseridos a partir do período pós 2002, onde as intervenções dos novos movimentos sociais se 

mostraram mais visíveis. 

 No Título II que dispõe a respeito dos princípios e fins da educação Nacional, consta 

em seu Art. IV “respeito à liberdade e apreço à tolerância”. (BRASIL, 1996). Embora haja 

referências à liberdade, há um acréscimo orientando a “tolerância”, o termo tolerância se 

configura como violento e antidialógico, reforça a existência de um padrão normativo e dá 

ideia de que todos os desviantes são dignos de tolerância, ou seja, de serem suportados, 

tolerados, apenas. “Tolerar é muito diferente de reconhecer o outro, de valorizá-lo em sua 
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especificidade.” (MISKOLCI, 2002, p.46), nesse sentido, o termo tolerância se encaixa em 

uma concepção de multiculturalismo liberal, tendo em vista que há um favorecimento de 

determinados grupos sociais que se encontram em posições de poder. 

No Capítulo II que diz respeito à Educação Básica consta “§ 4º O ensino da História 

do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do 

povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia”. (Redação dada 

pela Lei nº 11.645, de 2008). A lei 11.645/08 complementa a lei 10639/03, estabelecendo 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 e Indígena". A promulgação 

das leis supracitadas é fruto da luta dos movimentos sociais em defesa das “minorias” étnicas. 

O movimento negro teve conquistas significativas no âmbito das políticas de ações 

afirmativas ao longo dessas duas últimas décadas.  Conforme § 1º e 2º do Art. 26-A, 

§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos 

da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir 

desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, 

a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena 

brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas 

contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 

(Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008). 

§ 2o  Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 

indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em 

especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. (Redação 

dada pela Lei nº 11.645, de 2008).  

No campo da construção de políticas que se caracterizam como políticas de ações 

afirmativas evidenciando a população negra, a LDB, nº 9.394/96 inclui ainda o dia 20 de 

Novembro como „„Dia Nacional da Consciência Negra‟, data inserida a partir da Lei 

10.639/03. As políticas de ações afirmativas são importantes conquistas dos movimentos 

sociais que lutam em prol dos direitos das “minorias” étnicas, todavia, é importante refletir 

sobre até onde essas conquistas estão sendo positivas. É preciso pensar se essas datas 

comemorativas não têm servido como mais um instrumento de subalternização, ao invés de 

ressaltar a visibilidade. Todo dia é dia de luta e reafirmação da visibilidade negra, todo dia é 

dia de problematizar as formas de opressões e negação de direitos. Silva (2002) enfatiza que, 

Uma perspectiva pós-colonial questionaria as experiências superficialmente 

multiculturais estimuladas nas chamadas “datas comemorativas”: o dia do Índio, da 

Mulher, do Negro. Uma perspectiva pós-colonial exige um currículo multicultural 

que não separe questões de conhecimento, cultura e estética de questões de poder, 

política e interpretação. Ela reivindica fundamentalmente, um currículo 

descolonizado. (2002, p.130). 
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No título VIII, os artigos são constituídos para atender a comunidade indígena, são 

postos algumas orientações, dentro de uma abordagem essencialista da cultura indígena. 

Art. 78. O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais de 

fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de 

ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilingüe e intercultural aos povos 

indígenas, com os seguintes objetivos: 

 

I - proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas 

memórias históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de suas 

línguas e ciências; 

 

II - garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, 

conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades 

indígenas e não-índias. 

 

Art. 79. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no 

provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo 

programas integrados de ensino e pesquisa. 

 

§ 1º Os programas serão planejados com audiência das comunidades indígenas. 

 

§ 2º Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos Planos Nacionais de 

Educação, terão os seguintes objetivos: 

 

I - fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de cada comunidade 

indígena; 

 

II - manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à educação 

escolar nas comunidades indígenas; 

 

III - desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos 

culturais correspondentes às respectivas comunidades; 

 

IV - elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado. 

 
§ 3o No que se refere à educação superior, sem prejuízo de outras ações, o 

atendimento aos povos indígenas efetivar-se-á, nas universidades públicas e 

privadas, mediante a oferta de ensino e de assistência estudantil, assim como de 

estímulo à pesquisa e desenvolvimento de programas especiais. (Incluído pela Lei nº 

12.416, de 2011)  

 

São elencados alguns apontamentos para a construção de uma educação voltada às 

comunidades indígenas, considerando as singularidades dessa população, entretanto, essa 

medida pode se configurar enquanto um multiculturalismo liberal de esquerda, por 

caracterizar-se numa perspectiva essencialista, possibilitando formação de guetos. É viável 

considerar ainda que essas políticas afirmativas têm se configurado como ações 

contraditórias, pois, embora haja escolas distintas para grupos distintos, há um sistema 

nacional de avaliação que não considera essas especificidades, desse modo, está óbvio que há 

um modelo hegemônico de escola, há um padrão, há escolas para “normais” e “anormais”, há 

a reafirmação da inferiorização de alguns, ou melhor, de muitos sujeitos que sempre fora 
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inferiorizado ao longo da história educacional brasileira. Arroyo (2012) faz uma reflexão 

pertinente diante dessas políticas, dessas Pedagogias. Para o autor, 

“Toda pedagogia para os diferentes que não superar essas visões inferiorizantes 

que vêm desde as origens de nossa história política, cultural e pedagógica serão 

antipedagogias. Terminarão reproduzindo essa perversa e antipedagógica história 

de inferiorizações.” (p. 131). 

Arroyo (2012) argumenta ainda que os grupos que são ditos excluídos, não devem 

aceitar-se dentro desse termo, nem devem defender pedagogias, projetos e currículos da 

inclusão, suas ações devem contestar o sistema social e pensar em outro projeto de relações de 

poder e sociedade que não conforme os sujeitos no lugar em que são pensados e alocados, 

desse modo, propõe destruir essa pedagogia inferiorizante e propor outras pedagogias. A 

concepção de inclusão dá uma ideia de remendos, mas, nunca de desinferiorizar os diferentes. 

A ideia sustentada por Arroyo (2012) de questionar padrões normativos, questionar 

formas de inclusão que de certo modo excluem, descontruir as pedagogias que estão postas e 

construir novas pedagogias vincula-se de certo modo as perspectivas queer. Um dos 

estudiosos da teoria queer, Richard Miskolci, vem desenvolvendo reflexões em torno das 

práticas culturais e trabalhando a teoria queer para questionar as normas sociais impostas, 

para o autor a proposta queer, apesar de ser fortemente utilizada no Brasil a estudos 

vinculados à sexualidade, pode também ser referenciado para discussão de outras 

problemáticas. Miskolci (2012) enfatiza que “essa nova onda dos movimentos sociais 

problematiza a cultura e a imposição social de normas e convenções culturais que, de forma 

astuciosa e frequentemente invisível nos formam como sujeitos, ou melhor, nos assujeitam.” 

(p. 29)  

Recentemente, um movimento intitulado “marcha das vadias”, iniciado no Canadá, 

mas também difundido em diversos municípios brasileiros, surge em resposta a determinados 

comentários que legitimam a cultura machista, são menções que justificam o estupro ao modo 

de vestir-se das mulheres. Se contrapondo a esse tipo de postura, feministas e parceiros/as da 

causa se mobilizam e saem em caminhadas com palavras de ordem pintadas pelo corpo, com 

seios amostras ou utilizando roupas pequenas. A ressignificação de termos pejorativos, tais 

como “vadia” é umas das características das perspectivas queer, visto que o próprio termo 

“queer” significa um xingamento na cultura americana. “É ressignificar como fundamental o 

que antes não era trazido ao discurso como questão: a normalização pela injúria e pela 

humilhação.” (MISKOLCI, 2012, p 48). 
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Embora seja concebida enquanto perspectivas pós-estruturais, os estudos queer têm 

um caráter de luta e resistência típicas das concepções críticas. Conforme Misckolci (2012, p. 

44) “um olhar queer é um olhar insubordinado. É uma perspectiva menos afeita ao poder, ao 

dominante, ao hegemônico, e mais comprometida com os sem poder, dominados, ou melhor, 

subalternizados.” 

É importante ressaltar os avanços ao longo dessas duas últimas décadas no campo das 

conquistas referentes às relações étnico-raciais. Um ponto positivo é que houve uma abertura 

para a visibilidade de políticas para as populações que outrora foram invisibilizadas, por outro 

lado, essas políticas tornam-se perigosas em alguns aspectos, tendo em vista que os sentidos 

atribuídos as multiculturalidades têm reforçado a inferiorização quando favorece a formação 

de guetos e concebe a cultura de forma essencializada. Pereira (2012, p. 51) argumenta que, 

nenhum particularismo puro vai resolver os problemas das sociedades 

contemporâneas. Isso por inúmeras razões, entre elas, porque, nas sociedades atuais, 

faz-se necessário aprofundar o debate sobre os direitos dos grupos multiculturais 

ditos minoritários, os quais são e foram, tradicionalmente excluídos dos processos 

de inclusão social. Para isso, a teoria e as instituições democráticas liberais têm que 

ser desconstruídas, uma vez que foram pensadas para sociedades mais homogêneas e 

se baseavam em todo o tipo de pressupostos não explícitos incompatíveis com a 

realidade das sociedades atuais. 

 

Na LDB, nº 9394/96 os sentidos atribuídos ao reconhecimento da cultura indígena, 

por exemplo, reforçam a segmentação dos grupos. Esse tipo de reparação social só fortifica a 

construção de guetos e o não reconhecimento da cultura indígena como algo que se 

hibridizou. É importante a visibilidade, o reconhecimento das tradições, entretanto, as culturas 

não são mais puras, nesse sentido, deve existir a dialogicidade, de modo que não haja 

hierarquização entre as diversas práticas sociais. Os intitulados como “não indígenas” ou 

homens brancos, precisam também sentir-se parte dessa cultura sem que seja concebida 

enquanto manifestações de festividades.  

Homens brancos? Mas, existe homem branco no Brasil? Existem indígenas e/ou 

negros? Como bem menciona Arnaldo Antunes na música “somos inclassificáveis”, “que 

preto, que branco, que índio o quê? aqui somos mestiços mulatoscafuzos pardos mamelucos 

sararáscrilouros guaranisseis e judárabes somos o que somos inclassificáveis”. O músico 

ressalta o hibridismo que constitui o país, partindo do entendimento que não deveria haver 

segmentação e desigualdades entre as culturas.  Porém, no Brasil o preconceito é refletido nas 

marcas, ou seja, existem pessoas de peles claras que não sofrem preconceitos raciais e existem 

pessoas de peles escuras, de cabelos crespos, pessoas que ainda moram em comunidades 

indígenas, pessoas que querem manter tradições. De fato não existem purezas, porém, há 

desigualdades sociais fruto do processo violento de colonização e escravidão vivenciado no 



49 
 

país. Existem hierarquias entre as culturas, de modo que alguns aspectos são visibilizados e 

valorizados em detrimento de outros. Diante desta conjuntura, é possível pensar em 

Pedagogias desconstrutivas de padrões que sempre inferiorizaram e segregaram os que 

estavam nas margens, ou quem sabe elaborar uma releitura da pedagogia freireana. Para 

Freire (2011, p.41), 

A violência dos opressores, que os faz também desumanizados, não instaura uma 

outra vocação – a do ser menos. Como distorção do ser mais, o ser menos leva os 

oprimidos, cedo ou tarde, a lutar contra quem os fez menos. E esta luta somente tem 

sentido quando os oprimidos, ao buscarem recuperar sua humanidade, que é uma 

forma de criá-la, não se sentem idealisticamente opressores, nem se tornam de fato, 

opressores dos opressores, mas restauradores da humanidade em ambos. E aí está a 

grande tarefa humanística e histórica dos oprimidos – libertar-se a si e aos 

opressores.  

 

Partindo desse entendimento, pode-se pensar em Pedagogias pautadas no 

reconhecimento das diferenças questionando as desigualdades e propondo alternativas 

pautadas na dialogicidade. Pedagogias que problematizem as hierarquias entre as práticas 

sociais. Pedagogias que questione as relações “opressor-oprimido”. Pedagogias que 

possibilitem a visibilidade de todas as culturas de modo equânime, que não permita que 

nenhuma cultura seja violenta ao ponto de silenciar as demais. Para tanto, Arroyo (2012, 

p.125) argumenta ainda que, 

 

As teorias pedagógicas e didáticas, as políticas curriculares e avaliativas e de gestão 

são obrigadas a repensar de forma radical suas representações do povo, seja nas 

escolas, seja na educação popular, seja na formulação/avaliação de políticas. Esse 

repensar é uma exigência primeira para que a escola pública popular seja 

democrática e deixe de ser seletiva e segregadora 

É de extrema importância políticas direcionadas à visibilidade dos ditos grupos 

minoritários, entretanto, é preciso problematizar se essas tais medidas inclusivas não têm 

contribuído para legitimação para esse processo de subalternização em que alguns sujeitos se 

alocam. É preciso superar a aceitação da desigualdade e possibilitar a desconstrução de 

padrões para minimizar essas desigualdades ou até mesmo findá-las. McLaren (1997) acredita 

que as posições liberal e liberal de esquerda não avançam em um projeto de transformação 

social pelo fato de estarem mergulhadas no discurso da “reforma”. É preciso que o 

multiculturalismo assuma uma agenda política mais ampla de transformação para que não 

caia como uma forma de acomodação a uma ordem social maior.  

Foram identificadas ainda na LDB, nº 9.394/96, ausências principalmente na inserção 

das discussões relacionadas às questões de gênero sexualidade. Os movimentos que lutam em 

defesa da equidade de gênero e pelo reconhecimento das diversidades de gênero e sexualidade 

não têm alçado conquistas significativas, principalmente no que se refere às políticas 
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educacionais. Esse fato está relacionado às relações de poder, tendo em vista a influência 

expressiva que os neoconservadores têm no ciclo das políticas educacionais. Pensar, expor, 

problematizar a sexualidade gera certo desconforto e mexem com as estruturas sociais que 

subalternizam e inferiorizam os sujeitos “desviantes”. Os segmentos neoconservadores 

contribuem para que as estruturas não se abalem, fazendo com que os gays, as lésbicas, as/os 

transexuais continuem invisibilizados e as mulheres submissas, considerando que a submissão 

assume diversas variantes.    

 

3.3.2 A concepção do multiculturalismo no currículo nacional comum: as possíveis 

presenças contraditórias nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

Durante a década de 1990, a questão do currículo nacional comum torna-se um fator 

emergente, não somente no Brasil, bem como na Espanha, nos Estados Unidos e na 

Argentina. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) se configuraram como a implantação 

de um currículo comum nacional no país, inspirados na experiência espanhola com 

representatividade do professor César Coll. A incorporação dos ideais neoliberais à Educação 

estava claramente visível no documento. (MOREIRA, 1996). Os parâmetros orientavam a 

construção dos livros didáticos e subsidiavam os sistemas avaliativos, desse modo, a 

orientação dos PCN tornava-se obrigatoriamente obrigatória. 

O documento reúne um conjunto de cadernos que orientam os conhecimentos e 

habilidades que cada componente curricular deverá propiciar aos estudantes. Inicialmente os 

parâmetros orientavam apenas o Ensino Fundamental, posteriormente, houve a incorporação 

do Ensino Médio. Neste estudo, o foco da discussão se dá em torno do nível de ensino 

fundamental, visto que é o campo hegemônico de atuação do/a pedagogo/a. Dez volumes 

constituem os PCN, a saber: Volume 1- Introdução aos PCN, volume 2 - Língua Portuguesa, 

Volume 3- Matemática, Volume 4- Ciências Naturais, Volume 5.1 - História e Geografia, 

Volume 5.2 - História e Geografia, Volume 6 - Arte, Volume 7- Educação Física, Volume 8.1 

- Temas Transversais - Apresentação, Volume 8.2 - Temas Transversais  - Ética, Volume 9.1 - 

Meio Ambiente, Volume 9.2 - Saúde, Volume 10.1 - Pluralidade Cultural, Volume 10.2 -  

Orientação Sexual 

As categorias que possivelmente orientam a construção do currículo multicultural 

incorporam os temas transversais, especificamente nos volumes 10.1 e 10.2, respectivamente, 

pluralidade cultural e orientação sexual. Os temas transversais não se configuram enquanto 

disciplinas específicas. São conhecimentos que deverão perpassar todas as disciplinas, 

entretanto, no contexto da prática algumas disciplinas terminam por assumir determinadas 
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temáticas. Ainda que no documento conste que os temas transversais tenham relevância 

social, nem sempre a lógica disciplinar permite que as discussões em torno da pluralidade 

cultural e orientação sexual assumam espaço significativo no currículo em ação. De acordo 

com Macedo (1999, p.45), 

Os PCN propõem que a integração se faça por temas transversais, que perpassariam 

o conjunto das disciplinas. Assim, a ética, um dos temas transversais propostos, seria 

tratada, tanto em português quanto em matemática, sempre que o conteúdo 

trabalhado nessas disciplinas permitisse. Idem para o meio ambiente, saúde, 

pluralidade cultural e orientação sexual. O documento assume, ainda, que 

determinado temas transversais têm mais afinidade com certas disciplinas e, por 

isso, devem ser mais explorados por elas. Além da pergunta mais óbvia, que os PCN 

deixam sem resposta, sobre como integrar os temas transversais com as diferentes 

disciplinas, restam-nos ainda outras dúvidas: como fazer para que temas transversais 

e disciplinas ocupem o “mesmo lugar de importância” no currículo se a lógica que 

preside a estruturação curricular continuará sendo a estabelecida pelas diferentes 

disciplinas? Ou ainda: que sentido fazem as disciplinas se os temas candentes da 

vida em sociedade são tratados como temas transversais?  

Macedo (1999) argumenta que os PCN não embutem, em sua lógica, a centralidade 

que afirmam ter os temas transversais, ou seja, se as temáticas são referenciadas como 

relevantes, porque não protagonizam a estrutura curricular? Por que os temas transversais não 

poderiam ser núcleo central e os demais conhecimentos serem incorporados 

transversalmente? Além dessa pouca importância dada as culturas no documento, 

epistemologicamente, o pluralismo cultural e a orientação sexual se apresentam de forma 

equivocada no documento. 

A ideia de pluralidade cultural nos parâmetros assume uma orientação neoliberal que 

não necessariamente busca a melhor educação do ponto de vista qualitativo, o verdadeiro 

objetivo dominante é de homogeneização cultural. Pouco interessa aos pressupostos 

neoliberais construir currículos comprometidos com a emancipação dos grupos oprimidos no 

intuito de desenvolver uma sociedade verdadeiramente democrática. Moreira (1996) avaliou 

que a perspectiva que referenciava o pluralismo cultural nos PCN oscilava entre um 

multiculturalismo conservador e liberal, nesse contexto, revelando-se assimilacionista. “O 

documento acaba por defender a integração e assimilação de todas as diferenças à cultura 

hegemônica.” (MOREIRA, 1996, p. 128).  O autor argumenta ainda que os novos conteúdos e 

os novos temas dos PCN não configuraram um currículo multicultural, visto que a opressão 

de certos grupos, a violência, a fome, a falta de moradia, o desemprego, a corrupção, o 

consumismo, o racismo, etc. não foram tratados como produtos da história que esses sujeitos 

vêm construindo e que, a despeito das restrições estruturais, podem também ajudar a 

desconstruir. (MOREIRA, 1996). A concepção de culturas atribuídas aos parâmetros 

desconsidera o processo de hibridização e favorece a construção de guetos, ou seja, reforça o 
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processo de hierarquização entre as culturas, não contribuindo para minimizar as 

desigualdades sociais. 

O volume que diz respeito à temática da “orientação sexual” é abordada no documento 

em uma perspectiva biológica e heteronormativa. Os PCN direcionados à “Orientação 

Sexual” foram constituídos em torno de três eixos: 1- corpo: matriz da sexualidade; 2- 

relações de gênero; 3 Prevenção as doenças sexualmente transmissíveis/AIDS. O primeiro e o 

terceiro eixo estão claramente direcionados a questão biológica, o segundo eixo abarca uma 

série de representações, entretanto, na perspectiva dos Parâmetros está inteiramente 

relacionada a concepções heteronormativas. Em um dos trechos localiza-se a seguinte 

observação, 

A discussão sobre relações de gênero tem como objetivo combater relações 

autoritárias, questionar a rigidez dos padrões de conduta estabelecidos para homens 

e mulheres e apontar para sua transformação. A flexibilização dos padrões visa 

permitir a expressão de potencialidades existentes em cada ser humano que são 

dificultadas pelos estereótipos de gênero. Como exemplo comum pode-se lembrar a 

repressão das expressões de sensibilidade, intuição e meiguice nos meninos ou de 

objetividade e agressividade nas meninas. As diferenças não devem ficar 

aprisionadas em padrões preestabelecidos, mas podem e devem ser vividas a partir 

da singularidade de cada um, apontando para a equidade entre os sexos. (BRASIL, 

1997, p.99) 

Nessa observação, há uma visão binarista das questões direcionadas ao gênero. Na 

contemporaneidade, é preciso pensar a questão de gênero de modo ampliado, visto que há 

diversos modos de ser/estar mulher bem como de ser/estar homem. Os aportes teóricos queer 

buscam discutir as múltiplas identificações de gêneros, em que as feminilidades dialogam 

com as masculinidades.  

O Multiculturalismo presente nos PCN pouco contribuiu para a minimização das 

desigualdades sociais, representa a contradição que foi visivelmente identificada nos textos 

políticos durante a década de 90. 

 

3.4 Ressignificando o modo de construir e executar políticas nos anos 2000: a vez dos 

novos movimentos sociais? 

A partir de 2002 há uma renovação na conjuntura política brasileira, de modo que os 

novos movimentos sociais se incorporam cada vez mais na gestão pública influenciando 

significativamente a construção e a execução das políticas educacionais. Isso se deve ao um 

novo tipo de governo dito “esquerdista” assumir o poder estatal no país, onde foram possíveis 

avanços econômicos, redução da pobreza, aumento da intervenção do estado em políticas 

sociais, consequentemente, renovação na conjuntura da educação. Surge outra perspectiva de 

gerir um Estado, visto que a gestão tem orientação política ideologicamente diferenciada da 
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década anterior. Há uma ressignificação no contexto da influência, consequentemente da 

produção de texto e prática. 

O aumento da prática das Conferências por segmento tem se configurado enquanto um 

instrumento democrático que tem possibilitado ampliação da participação popular facilitando 

o processo de intervenção na construção das políticas sociais. Aconteceram as conferências 

nacionais - de Direitos Humanos, de pessoas LGBT, de negros, indígenas e ciganos, de 

mulheres, de jovens, de pessoas com deficiência, dentre outros segmentos que direcionam 

suas reivindicações também para o âmbito educacional. Essas práticas têm surtido efeito, 

visto que foram sancionadas leis; elaborados e gradativamente implantados planos, 

programas, diretrizes e ações. Específica à Educação, aconteceu no ano de 2010, a 

Conferência Nacional de Educação - CONAE, que reuniu movimentos sociais de diversos 

segmentos para construir um plano decenal para a Educação brasileira - O Plano Nacional de 

Educação (PNE). No documento final da CONAE foram estabelecidos sete eixos temáticos, a 

saber: eixo I – O Plano Nacional de Educação e o Sistema Nacional de Educação: organização 

e regulação; eixo II – Educação e Diversidade: justiça social, inclusão e direitos humanos; 

eixo III – Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, 

saúde, meio ambiente; eixo IV – Qualidade da Educação: democratização do acesso, 

permanência, avaliação, condições de participação e aprendizagem; eixo V – Gestão 

Democrática, Participação Popular e Controle Social; eixo VI – Valorização dos Profissionais 

da Educação: formação, remuneração, carreira e condições de trabalho; eixo VII – 

Financiamento da Educação: gestão, transparência e controle social dos recursos. O eixo II 

contempla as categorias que entornam as discussões referentes ao multiculturalismo. É viável 

ressaltar que o PNE ainda está em tramitação e no ano de 2014 acontecerá outra CONAE com 

a finalidade de possibilitar espaço para deliberações que possam resultar na elaboração de um 

conjunto de propostas que vai subsidiar a efetivação e a implementação do Plano Nacional de 

Educação.  

Nessa gestão foram criadas ainda novas secretarias específicas para a execução desse 

trabalho, tendo como exemplo, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH); 

Secretaria de Políticas para Mulheres (SEPM) e a Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI). Por intermédio dessas secretarias são 

executados ações e programas que contemplam o multiculturalismo em vários âmbitos da 

sociedade. 

No âmbito específico das políticas educacionais foram instituídos planos, ações, 

legislação, dentre outros instrumentos que inserem as diversidades e/ou diferenças de 
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identidades e culturas nos currículos e nas formações dos/as educadores/as. Uma ação 

significativa da Secretaria Especial dos Direitos Humanos foi a criação do Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos (PNEDH) tendo como um dos objetivos gerais a orientação 

das políticas educacionais direcionadas para a constituição de uma cultura de direitos 

humanos. O plano contempla desde a Educação Básica até o Ensino Superior, intervindo 

ainda na educação não formal e educação dos profissionais dos sistemas de justiça e 

segurança. Consta no PNEDH que, 

O Estado brasileiro tem como princípio a afirmação dos direitos humanos como 

universais, indivisíveis e interdependentes e, para sua efetivação, todas as políticas 

públicas devem considerá-los na perspectiva da construção de uma sociedade 

baseada na promoção da igualdade de oportunidades e da equidade, no respeito à 

diversidade e na consolidação de uma cultura democrática e cidadã. (BRASIL, 2007 

p.11) 

 

No âmbito das políticas direcionadas à garantia dos direitos humanos é importante 

frisar ainda a Resolução CNE/CP nº 1/2012 que Estabelece Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos consubstanciada pelo Parecer CNE/CP Nº 8/2012.  

No que se refere às ações para as pessoas LGBT foi criado o programa “Brasil sem 

homofobia”. O programa foi criado para combater preconceitos e discriminações 

homofóbicas. Dentro do documento existe um capítulo destinado à educação, intitulado de 

“Direito à Educação: promovendo valores de respeito à paz e a não discriminação por 

orientação sexual”. O programa tem contribuído para a formação de professores/as e 

educadores sociais, como também vem construindo material didático junto aos atores 

educacionais objetivando minimizar a homofobia dentro dos espaços escolares. 

No âmbito das conquistas para a população afro-brasileira e indígena, foram 

sancionadas leis específicas para a valorização da história e da cultura. São as leis de nº. 

10.639/03 que torna obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira e 

posteriormente a de nº. 11.645/08 que inclui também a história e a cultura indígena nos 

currículos. No contexto do Ensino Superior, um avanço significativo foi a inserção da política 

de cotas sociais e étnico-raciais e conforme mencionado anteriormente o PNEDH. 

Na SECADI, secretaria que tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento 

inclusivo dos sistemas de ensino, voltado a valorização das diferenças e da diversidade, são 

executadas programas de formação continuada de professores/as para a educação de povos 

quilombolas e indígenas bem como para aperfeiçoamento na área de gênero e sexualidade. 

Esses avanços têm sido propiciados pelas intervenções dos novos movimentos sociais 

que cada vez mais vão se incorporando na gestão e suas reinvindicações têm penetrado 

significativamente nas legislações e em outros documentos normativos. Todavia, é importante 
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considerar a estrutura socioeconômica do estado brasileiro que ainda está submetida às ordens 

do capitalismo bem como está intrínseco comportamentos machistas, homofóbicos, racistas, 

entre outras práticas discriminatórias e preconceituosas. Desse modo, apesar dos avanços 

significativos nessas últimas décadas, os grupos ditos minoritários ainda vivenciam opressões 

de variados mecanismos de poder, geralmente liderados por neoconservadores. 

Embora tenha emergido o multiculturalismo nas políticas educacionais, ainda há muito 

a ser discutido e executado, pois, embora haja essa efervescência dos novos movimentos 

sociais nas políticas, muitas das reinvindicações são barradas devido a instituições que detém 

certo poder perante a sociedade, a exemplo da bancada religiosa, que vem intervindo cada vez 

mais nas decisões do Estado, principalmente nas questões ligadas a diversidade sexual e em 

algumas pautas do movimento de mulheres. Recentemente o kit “anti-homofobia” construído 

através do “Brasil sem homofobia” foi impedido de ser utilizado devido a forte influência da 

bancada religiosa que se posiciona de forma contrária às práticas homossexuais, resistindo e 

dificultando a busca das conquistas de direitos civis e culturais deste segmento. 

A construção das políticas educacionais nessas últimas décadas tiveram contribuições 

significativas dos movimentos de diversos segmentos sociais. Vários foram os avanços do 

ponto de vista normativo – Legislação, diretrizes, planos e programas direcionados a inserção 

das múltiplas culturas e identidades que constituem o Brasil. Os novos movimentos sociais 

estão buscando ainda novas estratégias de luta.  Um exemplo disso é a inserção dos 

segmentos nos partidos políticos, visto que por intermédio dos partidos, fortifica a influência 

na construção das políticas sociais.  

Esse período é também marcado por políticas contraditórias. Se por um lado há uma 

emersão de políticas voltadas à valorização das diferenças, por outro há sistemas de avaliação 

homogeneizadores, que buscam ranquear e padronizar. As disputas no contexto de influência 

produzem textos contraditórios também e, no contexto da prática são utilizadas estratégias 

diversas para que predominem perspectivas mercadológicas. A partir dos levantamentos que 

têm sido realizados neste estudo, foi possível compreender que ao longo das décadas de 1990 

e 2000, o Multiculturalismo passou a ocupar algum lugar no contexto da produção de texto, 

mas qual lugar? E qual o impacto desse possível avanço para as políticas de formação do/a 

pedagogo/a?  
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4 OS SENTIDOS DO MULTICULTURALISMO NAS POLÍTICAS-PRÁTICAS 

CURRICULARES NO CONTEXTO DA FORMAÇÃO DO/A PEDAGOGO/A 

 

Quais os sentidos atribuídos ao multiculturalismo nas políticas de formação do/a 

pedagogo/a? Como e quando o multiculturalismo se fez presente no processo formativo de 

pedagogos/as? Os processos formativos têm contribuído para construção de práticas 

pedagógicas mais democráticas e pautadas na justiça social? Como as políticas estão sendo 

recontextualizadas localmente no curso de Pedagogia na modalidade presencial na 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB)?  

A inserção do multiculturalismo nos cursos de formação de pedagogos/as começou a 

ganhar visibilidade a partir da contribuição dos movimentos sociais em defesa dos 

profissionais da educação, e de forma mais significativa através das mobilizações dos novos 

movimentos sociais. A luta no campo da formação dos profissionais da educação emergiu no 

Brasil a partir dos finais da década de 1970 e com muita ênfase durante os anos 1980, quando 

alguns grupos que lutavam pela qualidade da profissionalização docente questionavam as 

concepções meramente tecnicistas atribuídas à formação do/a pedagogo/a. Essas mobilizações 

trouxeram contribuições significativas para a educação e para o modo de enxergar a escola e 

os procedimentos pedagógicos “ao colocar em evidência as relações de determinação 

existentes entre educação e sociedade, os objetivos da educação e a forma como a escola se 

organiza.” (FREITAS, 2002, p. 138). Segundo Gohn (2012, p. 58), 

No Brasil dos anos 1980, os movimentos sociais, particularmente os de caráter 

popular, foram o lume que orientou os tênues avanços democráticos que a sociedade 

civil obteve. Eles reorientavam as relações sociais tecnocráticas e autoritárias para 

formas menos coercitivas. Fizeram-se reconhecer na arena política como 

interlocutores válidos e necessários, particularmente na transição operada através de 

processos constitucionais.  

Como uma entidade representativa dos movimentos sociais que surgiu nesse período, 

é importante ressaltar a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação 

(ANFOPE), que ao longo dessas duas décadas tem se destacado como entidade importante no 

questionamento das políticas de formação meramente tecnicistas e contribuição significativa 

na proposição de políticas pautadas na justiça social e em práticas mais democráticas e 

críticas. Conforme Porto (2007, p.94) 

A ANFOPE vem marcando sua força no cenário educacional através de moções, 

carta de eventos, documentos finais, divulgação eletrônica e encaminhamento de 

documentos a órgãos oficiais. Suas posições geralmente são acompanhadas pelos 

fóruns de licenciatura das instituições que debatem as políticas de formação de 

educadores. 
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Os princípios gerais do movimento da ANFOPE trazem em suas proposições 

categorias que possibilitam a construção de processos formativos articulados com o 

multiculturalismo na perspectiva crítica e/ou intercultural.  O movimento reconhece que a 

formação continuada deverá ocorrer de forma contextualizada na sociedade brasileira, 

levando em consideração as desigualdades sociais que ainda existem no país. A ANFOPE 

destaca ainda que o sistema educacional deverá está articulado com as possíveis mudanças de 

estrutura e de conjuntura, objetivando a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Para tanto, o profissional da educação deverá ter compromisso social e ser parceiro nas lutas 

com os demais movimentos sociais. (BRZEZINSKI, 2011). 

Durante a década de 1980 é também criado o Fórum Nacional de Defesa da Escola 

Pública que incialmente reuniu quinze entidades
5
. O Fórum em defesa da escola pública 

também teve participação significativa na primeira fase da elaboração construção da LDB nº 

9.394/96 bem como defendia a o direito a educação laica e gratuita para todo cidadão. As 

legislações correspondentes às décadas de 1980 em diante já são perceptíveis às demandas 

dos movimentos sociais ganhando espaço e sendo de certo modo reconhecidas e elencadas 

nos textos políticos (GOHN, 2012). Conforme Freitas (2002), os movimentos de formação 

pelos profissionais da educação produziram concepções avançadas no que diz respeito ao 

caráter sócio-histórico do processo formativo, evidenciavam a necessidade de um profissional 

com domínio e compreensão da realidade de seu tempo, onde possibilitasse desenvolver 

consciência crítica que lhes permitissem intervenção para transformação das condições da 

escola, da educação, consequentemente da sociedade rompendo assim com o pensamento 

tecnicista atribuído à formação do profissional da educação.  

Os movimentos sociais em defesa da valorização da profissionalização docente 

continuam resistindo as políticas voltadas às concepções meramente tecnicistas e 

mercadológicas. Muitas das contribuições desses movimentos podem ser vistas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Pedagogia, Resolução CNE/CP Nº 

1/2006. As proposições focadas na inserção das diversidades étnicas, de gênero, religiosa, 

                                                           
5
 ANDES – Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior; ANPEd- Associação Nacional de  Pesquisa e 

Pós-Graduação; ANDE – Associação Nacional de Educação, ANPAE – Associação dos Profissionais de 

Administração da Educação; SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência; CPB – Confederação 

dos Professores do Brasil; CEDES -  Centro de Estudos de Educação e Sociedade;  CGT – Confederação Geral 

dos Trabalhadores; CUT – Central Única dos Trabalhadores; FENOE – Federação Nacional dos Orientadores 

Educacionais; FASUBRA – Federação das Associações dos Servidores das Universidades Brasileiras; OAB – 

Ordem dos Advogados do Brasil; SEAF – Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficas; UBES – União 

Brasileira de Estudantes Secundaristas e UNE  - União Nacional dos Estudantes 
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sexual, etc., têm sido incorporadas nos textos políticos, porém, as influências neoliberais e 

neoconservadoras ainda têm forte influência e utilizam de estratégias bem inteligentes para 

que suas ideologias permaneçam dominantes.  

 

4.1 As presenças do multiculturalismo nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de graduação em Pedagogia, Resolução CNE/CP Nº 1/2006  

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso de graduação em 

Pedagogia foram construídas a partir de amplo processo de discussão, por associações que 

vem desde fim da década 1970 e com grande ênfase na década de 1980 contribuindo na 

construção de políticas de formação dos profissionais da educação, focando a questão da 

justiça social, qualidade, emancipação, valorização e superando concepções tecnicistas de 

formação.  

A Resolução CNE/CP Nº 1/2006 que define nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de graduação em Pedagogia foi aprovada a partir do Parecer CNE/CP nº 5/2005. 

Para definir as DCN do curso de Pedagogia foi designada em 2003 uma Comissão Bicameral, 

ou seja, uma comissão constituída por conselheiros da Câmara de Educação Superior bem 

como da Câmara de Educação Básica. A comissão tratou de rever as contribuições 

apresentadas ao longo dos últimos 25 anos ao CNE pelas associações acadêmico-científicos, 

comissões e grupos de estudos direcionados a Educação Básica e a formação dos profissionais 

da Educação, por sindicatos e entidades estudantis e por demais estudantes e professores do 

curso de Pedagogia. (BRASIL, 2005) 

O curso de Pedagogia forma o/a profissional que irá exercer a docência na Educação 

Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nas disciplinas pedagógicas para a 

formação de professores bem como em espaços não-escolares. O/A pedagogo/a deverá 

atender a diferenciadas demandas e cada vez mais está aberto/a as multiplicidades de práticas 

sociais. Os movimentos sociais têm reforçado que “os estudantes de Pedagogia sejam também 

formados para garantir a educação com vistas à inclusão plena dos segmentos historicamente 

excluídos dos direitos sociais, culturais, econômicos, políticos.” (BRASIL, 2005, p.05). 

Diante das demandas supracitadas e das exigências da qualidade de ensino pelos diferentes 

segmentos da sociedade, é importante refletir sobre qual profissional deseja-se formar. 

De acordo com o parecer CNE/CP nº 5/2005, 

Estas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia ancoram-se na 

história do conhecimento em Pedagogia, na história da formação de profissionais e 
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de pesquisadores para a área de Educação, em que incluem, entre outras empenhadas 

em equidade, as experiências de formação de professores indígenas. Ancoram-se 

também no avanço do conhecimento e da tecnologia na área, assim como nas 

demandas de democratização e de exigências de qualidade do ensino pelos 

diferentes segmentos da sociedade brasileira. (p. 05) 

 

Buscando atender ao princípio da gestão democrática, destaca-se no parecer CNE/CP 

nº 5/2005 que o curso de Pedagogia deverá dar atenção à diversidade sociocultural e regional 

do país. Para tanto, enfatiza a interdisciplinaridade, a contextualização, a democratização, a 

pertinência e a relevância social, a ética e sensibilidade estética como princípios norteadores 

que deverão fundamentar o processo formativo de modo que contemple a inserção do 

multiculturalismo nos cursos de graduação em Pedagogia. Acrescenta-se ainda que,  

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 equidade, 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 [...] Também é central, 

para essa formação, a proposição, realização, análise de pesquisas e aplicação de 

resultados, em perspectiva histórica, cultural, política, ideológica e teórica, com a 

finalidade, entre outras, de identificar e gerir, em práticas educativas, elementos 

mantenedores, transformadores, geradores de relações sociais e étnico-raciais que 

fortalecem ou enfraquecem identidades, reproduzem ou criam novas relações de 

poder. (BRASIL, 2005, p. 07) 

 

Em consonância com os pressupostos filosóficos freireanos, o documento enfatiza 

ainda o papel do pedagogo enquanto sujeito responsável pela “(re) educação das relações 

sociais e étnico-raciais, de redimensionamentos das funções pedagógicas e de gestão da 

escola.” (BRASIL, 2005, p.08). Conforme Freire (2011, p.95), “o espaço pedagógico é um 

texto para ser constantemente “lido”, “interpretado”, “escrito” e “reescrito””. O/A pedagogo/a 

deverá, portanto, contribuir com a construção bem como a e desconstrução de determinadas 

práticas, objetivando a (re) criação de práticas pedagógicas não discriminatórias.  

As DCN apresentaram alguns avanços, evidenciando aspectos até então ausentes na 

LDB, nº 9.394/96.  O documento apresenta em partes, o multiculturalismo na vertente mais 

democrática, pautada no multiculturalismo crítico, essa compreensão fica bem evidente nas 

aptidões ressaltadas no art. 5 da Resolução CNE/CP Nº 1/2006, 

São eles, 

 I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa, 

equânime, igualitária; 

IX - 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; 

X - demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza 

ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, classes sociais, 
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religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras; (BRASIL, 2006, 

p.02) 

 

As categorias de sociedade justa, equânime e igualitária são evidenciadas nas 

diretrizes, diferentemente da LDB, nº 9.394/96. Encontram-se ainda certo direcionamento 

para as questões de gênero e diversidade sexual, categorias que não tiveram visibilidade nos 

textos políticos da década de 1990.  A preocupação com a justiça social e a integração/acesso 

de todos os sujeitos em espaços sistematizados de educação tem sido bem evidente no 

documento. É perceptível que esses reflexos presentes nos textos políticos se devem a 

incorporação cada vez mais frequente dos novos movimentos sociais no contexto de 

influência. Os movimentos feministas e de pessoas LGBT ganharam mais abertura política a 

partir do período pós 2002, esse cenário também é reflexo das proposições do Fórum Social 

Mundial. 

No que diz respeito à estrutura curricular do curso de Pedagogia, o parecer orienta a 

organização evidenciando as diversidades culturais, sociais, étnico-raciais, regionais, etc. A 

importância dada a problematização das relações de gênero, da educação sexual, da 

preservação do meio ambiente é nítida, conforme o parecer CNE/CP nº 5/2005,  

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; a organização federativa do 

Estado brasileiro; a pluralidade de ideias e concepções pedagógicas; o conjunto de 

competências dos estabelecimentos de ensino dos docentes, previstas nos arts. 12 e 

13 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º9.394/96) e o 

princípio da gestão democrática e da autonomia. Igual atenção deve ser conferida às 

orientações contidas no Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.172/2001), no 

sentido de que a formação de professores, nas suas fases inicial e continuada, 

contemple a educação dos cidadãos (ãs), 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. 

(BRASIL, 2005, p.10) 

 

Acrescenta-se ainda que a estruturação do curso de Pedagogia deve ser constituída 

por três núcleos, a saber – núcleo de estudos básicos, núcleo de aprofundamento e 

diversificação de estudos e núcleo de estudos integradores. Uma das demandas do primeiro 

núcleo diz respeito aos “estudos das relações entre educação e trabalho, diversidade cultural, 

cidadania, sustentabilidade, entre outras problemáticas centrais da sociedade contemporânea.” 

(BRASIL, 2005, p.11). No segundo núcleo é também apresentada uma questão pertinente, um 

dos objetivos traçados neste núcleo é que deverá oportunizar “avaliação, criação e uso de 
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textos, materiais didáticos, procedimentos e processos de aprendizagem que contemplem a 

diversidade social e cultural da sociedade brasileira.” (BRASIL, 2005, p.12). 

Todavia, apesar dos avanços significativos, ainda há uma hibridismo presente no 

texto das diretrizes. Se por um lado o multiculturalismo apresenta um viés intercultural, por 

outro carrega a concepção liberal que também está presente na LDB, nº 9.394/96. Essa 

compreensão é visível nas políticas direcionadas à Educação indígena e quilombolas. É uma 

perspectiva essencialista da cultura indígena que não está atrelada efetivamente à justiça 

social. Referente às modalidades supracitadas, consta nas diretrizes que,  

§ 1º No caso dos professores indígenas e de professores que venham a atuar em 

escolas indígenas, dada à particularidade das populações com que trabalham e das 

situações em que atuam, sem excluir o acima explicitado, deverão: 

I - 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; 

II - atuar como agentes interculturais, com vistas à valorização e o estudo de temas 

indígenas relevantes. 

 

§ 2º As mesmas determinações se aplicam à formação de professores para escolas de 

remanescentes de quilombos ou que se caracterizem por receber populações de 

etnias e culturas específicas. (BRASIL, 2006, p.3) 

 

 

Essa ideia está atrelada a uma concepção liberal de esquerda e encara a cultura 

indígena como pura, desconsiderando o processo de hibridização vivenciado pelo povo 

brasileiro, o índio não é mais aquele sujeito do século XVI, comunista primitivo. Apesar de 

existir hierarquização entre as culturas e determinadas práticas que são comuns às culturas 

indígenas serem desvalorizadas, essa mesma cultura tem incorporado outras práticas sociais. 

Outra questão é que esses sujeitos continuam sendo vistos como “o outro”. O outro a ser 

respeitado e/ou apenas, tolerado. A escola hegemônica continua a escola para os brancos, a 

escola fundamentada nas influências da cultura europeia. Essas políticas de inclusão tendem a 

deixar na margem, quem sempre esteve na margem. A ideia seria de desconstruir esse modelo 

hegemônico de escola que sempre excluiu muitos e privilegiou alguns. A escola deveria ser 

pautada numa orientação intercultural, onde houvesse equidade entre as culturas. 

Quanto à inserção do multiculturalismo nas orientações destinadas a construção de 

projeto político pedagógico para o curso de Pedagogia, o parecer CNE/CP nº 5/2005 aponta 

que, 

o projeto pedagógico do curso de Pedagogia deverá contemplar, fundamentalmente: 

a compreensão dos processos de formação humana e das lutas históricas nas quais se 

incluem as dos professores, por meio de movimentos sociais; a produção teórica, da 

organização do trabalho pedagógico; a produção e divulgação de conhecimentos na 

área da educação que instigue o licenciado em Pedagogia a assumir compromisso 

social. (BRASIL, 2005, p.12) 
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A questão do compromisso social passa a ser mais aparente no contexto dos textos 

políticos norteadores do processo formativo do/a pedagogo/a, a ideia é que o curso de 

Pedagogia possa formar sujeitos mais sensíveis com relação à vida cotidiana e a sociedade, de 

modo que possa contribuir para a formação de sujeitos participantes e mais comprometidos 

com uma sociedade justa, equânime e igualitária. (BRASIL, 2005) 

De fato, ainda que em sentidos híbridos, há a presença do multiculturalismo nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia. Entretanto, é preciso 

compreender que não se deve destinar o olhar para um aspecto único da política sem 

considerar a complexidade da “implementação”. (BALL, 2011). Ou seja, ainda que a questão 

do multiculturalismo seja visibilizada, há outros debates emergentes no processo formativo de 

pedagogos/as. Nesse caso, a observação que se faz pertinente é que se abriu espaço para as 

demandas no campo do reconhecimento das diferenças, entretanto, existem outras prioridades 

maiores. Ou seja, a discussão que abarca a dicotomia entre bacharelado e licenciatura bem 

como a atuação do/a pedagogo/a em outros espaços têm tomado uma dimensão maior quando 

comparado à inserção do multiculturalismo nos cursos de Pedagogia.  

Por intermédio da Resolução CNE/CP Nº 1/2006 foram regulamentadas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Pedagogia. Qual o impacto deste texto 

político no contexto local? De que forma foi re(interpretado) no curso de Pedagogia na 

modalidade presencial da Universidade Federal da Paraíba/Campus I? Como os sentidos do 

multiculturalismo foram inseridos nas políticas locais a partir das DCN?  

 

4.2 O contexto local: o lugar do multiculturalismo no processo formativo de 

pedagogos/as na modalidade presencial – UFPB/Campus I 

O Curso de Pedagogia na Universidade Federal da Paraíba-UFPB foi criado por 

intermédio da Lei estadual nº 341 de 01.09.49. Em seu início, vinculado à faculdade de 

filosofia, ciências e letras, posteriormente fez parte da faculdade de educação a qual foi 

extinta em 1976, depois disso o curso passou a integrar o CCSA – Centro de Ciências Sociais 

aplicadas, sendo desvinculado em 1979 quando se tornou o Centro de Educação. (UFPB, 

2006) 

Na gênese do curso, a formação estava voltada ao especialista em educação, ou seja, 

o administrador escolar, o orientador educacional e o supervisor escolar, diante de uma série 

de deficiências elencadas nesse processo formativo, um grupo de docentes e discentes 

voluntariamente se organizaram para discutir reformas curriculares. A partir dessas reflexões, 
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houve uma reformulação do currículo e inserção de alguns componentes curriculares, 

resultando ainda a permanência da Orientação Educacional e Supervisão Escolar enquanto 

área de aprofundamento bem como foram incluídas o magistério do Ensino Normal, 

Magistério em Educação Especial e Magistério em Educação de Jovens e Adultos. “As 

deficiências e problemas do curso vinham sendo analisados há muitos anos, através de 

iniciativas das Coordenações do Curso e/ou do seu Colegiado, tendo resultado numa proposta 

concreta – e global – de redefinição do mencionado Curso apenas em 1996” (UFPB, 2006, 

p.09). 

O Projeto Político Pedagógico de 1996 foi subsidiado pelo debate nacional que vem 

sido executado nas últimas décadas por educadores/as brasileiros/as por intermédio de 

entidades representativas dos/as docentes, tais como Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação (ANFOPE), Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPED), Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES), Fórum Nacional de 

Diretores de Faculdades, Centro de Educação ou Equivalentes das Universidades Públicas 

Brasileiras (FORUNDIR) e Associação Nacional dos Docentes de Ensino Superior (ANDES) 

partindo desses debates emergiram os princípios fundamentais que norteiam a base comum 

nacional para a formação de profissionais da educação, a saber – formação sólida, relação 

teoria/prática, trabalho coletivo interdisciplinar. (UFPB, 2006) 

O PPP atualmente em execução, que será uma das fontes analisadas nesse estudo, foi 

regulamentado pela resolução 64/2006, sendo “implementado” em 2008, tem uma carga 

horária de 3210 horas, sendo contabilizados 214 créditos. Nesse, o profissional tem a opção 

de duas áreas de aprofundamento, sendo “Magistério de Jovens e Adultos” e “Magistério da 

Educação Especial”. O curso de Pedagogia tem formado aproximadamente cento e vinte 

profissionais por semestre, consequentemente um número significativo de pedagogos/as são 

inseridos/as no campo de trabalho anualmente pela UFPB. Esses profissionais irão 

desenvolver atividades na Educação Básica bem como em espaços não-escolares, visto que 

conforme as novas  Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia (Resolução 

CNE/CPº 1, de 15 de maio de 2006), o curso deve formar o profissional para a atuação em 

qualquer espaço que prevê conhecimentos pedagógicos.  

Art. 4º O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de professores 

para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de 

Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas 

quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. (BRASIL, 2006) 
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Diante desse contexto, os profissionais não são somente responsáveis pela formação 

de sujeitos no âmbito escolar, mas também atuam enquanto educadores/as e/ou formadores/as 

em hospitais, tribunais de justiça, empresas, escolas técnicas de serviços para o comércio, 

indústria, saúde; Organizações não governamentais (ONGs), dentre outros espaços. Portanto, 

várias são as demandas exigidas a esses profissionais, visto que irão trabalhar com o ser 

“educação” em variados âmbitos de modos diversos, consequentemente com sujeitos de 

diferentes identidades. 

4.2.1 O Multiculturalismo no contexto do Projeto Político pedagógico do curso de 

pedagogia na UFPB: entre presenças e ausências 

Todo projeto pedagógico é político e se acha molhado de ideologia. A questão a 

saber é  a favor de quê e de  quem, contra o quê e contra quem se faz a política de 

que a educação jamais prescinde. (FREIRE, 1991, p.44) 

A reflexão freireana acima citada induz a seguinte questão: a favor de quem e de que 

o Projeto Político Pedagógico de Pedagogia aborda a construção de um currículo 

multicultural? Um projeto político pedagógico é um instrumento de identificação da 

instituição de qualquer nível de ensino. Embora se configure em muitos casos como algo 

simplesmente burocrático, não deve ter uma função de documento de gaveta, mas de um 

documento que precisa se revelar praxiológico e sua construção deve-se realizar 

democraticamente, portanto, de modo coletivo objetivando chegar a um consenso que possa 

contemplar os ideais e o perfil daquele/a que se deseja formar. Conforme Veiga (2003, p. 

279). 

o projeto pedagógico é caracterizado como ação consciente e organizada. O projeto 

deve romper com o isolamento dos diferentes segmentos da instituição educativa e 

com a visão burocrática, atribuindo-lhes a capacidade de problematizar e 

compreender as questões postas pela prática pedagógica. A elaboração do projeto 

político-pedagógico sob a perspectiva da inovação emancipatória é um processo de 

vivência democrática à medida que todos os segmentos que compõem a comunidade 

escolar e acadêmica participam dela, tendo compromisso com seu acompanhamento.  

 

Veiga (2003) argumenta ainda que um projeto político-pedagógico de qualidade 

precisa estar comprometido com as múltiplas necessidades sociais e culturais da população. O 

Projeto Político Pedagógico (PPP) se configura enquanto um instrumento de disputa de 

interesses, de legitimação de conhecimentos, no contexto do processo formativo de 

pedagogos/as será legitimado os saberes que se julgam necessários para quem vai trabalhar 

sistematicamente nos espaços que preveem conhecimentos pedagógicos. No foco analítico 

desse estudo, o PPP tanto pertence ao contexto de produção de texto, tendo em vista que se 

configura como um texto político norteador de outros textos e outras práticas, bem como 
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contexto da prática, visto que foi reescrito a partir de outros textos por sujeitos formadores 

dessa instituição. 

O PPP do Curso de Pedagogia na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

regulamentado pela resolução 64/2006, “implementado” em 2008, teve como base norteadora 

legal a LDB, nº 9.394/96; o Parecer CNE/CP 05/2005; a Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de 

Maio de 2006 que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Pedagogia e a Resolução 34/2004 CONSEPE/UFPB
6
 que aprova a sistemática de elaboração 

e de reformulação do Projeto Político Pedagógico dos Cursos de Graduação da UFPB. 

(UFPB, 2006). O documento,  

Foi concebido e elaborado a partir da compilação do conjunto de leitura crítica de 

documentos e informações sobre as mudanças das diretrizes que norteiam os 

princípios teóricos e metodológicos da prática educativa e da reflexão sobre a 

formação e o fazer do pedagogo, considerando o seu compromisso social, sem 

perder de vista a conjuntura contemporânea. (UFPB, 2006, p.04) 

  

Consonante com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em 

Pedagogia, o referido PPP também elenca a categoria “compromisso social” levando em 

consideração a conjuntura contemporânea. Se pensarmos que a conjuntura contemporânea 

abarca culturas e práticas sociais diversas e contraditórias, presume-se que o documento 

deverá problematizar os diferenciados modos de opressão, descontruindo padrões que 

subalternizam. Conforme orientação do projeto, “a educação possibilitará a formação do 

pedagogo capaz de atuar nos processos sociais e criar alternativas com potencial para 

enfrentar as problemáticas que emergem do mundo atual.” (UFPB, 2006, p.12). Partindo 

desse entendimento, este curso deve oferecer subsídios para que o profissional formador 

reconheça e trabalhe a multiculturalidade em suas práticas pedagógicas. Na seção que são 

designadas as competências, atitudes e habilidades que o/a pedagogo/a deverá desenvolver no 

processo formativo, destacam-se três que enfatizam explicitamente a presença do 

multiculturalismo, são: 

Atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa, 

equânime, igualitária [....] 

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, e gêneros, faixas geracionais, classes sociais, 

religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras. (UFPB, 2006, p.16) 

 

                                                           
6
 A Resolução 34/2004 é fruto da Resolução 39/1999, sendo esta anterior amplamente debatida entre a 

comunidade universitária.  
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Em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), nesse mesma 

seção, há o acréscimo dos professores que por ventura virão a atuar em comunidades 

indígenas, evidenciam as mesmas perspectivas ressaltadas na LDB, nº 9.394/96. Constam nos 

apontamentos que esses sujeitos além das competências referenciadas, deverão, 

Promover o 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 à valorização e o estudo de temas 

indígenas relevantes. (UFPB, p. 17) 

Os apontamentos descritos no PPP estão postos tal e qual as observações descritas 

nas diretrizes, o mesmo hibridismo presente no documento nacional, revela-se no projeto 

político-pedagógico, embora alguns elementos novos sejam integrados. No projeto, foi 

possível observar a integração das categorias como: raça, classe, gênero e orientação sexual. 

Isso significa que a reforma curricular do curso de Pedagogia na UFPB passou a considerar 

essas novas demandas de cunho internacional, tendo em vista que é reflexo das discussões 

advindas do Fórum Social Mundial (FSM), estando também evidenciadas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) do curso. Referidas categorias têm se revelado no documento 

através dos princípios norteadores e em alguns componentes curriculares. Conforme consta no 

projeto, os princípios definidos atendem a uma abordagem pluralista da educação, partindo da 

interdisciplinaridade implícita no processo educativo.  (UFPB, 2006). São eles, 

Princípio sócio-histórico do conhecimento, entendendo o conhecimento como 

produto da construção histórica do ser humano, que nas suas interações o constrói e 

reconstrói, conforme suas necessidades. 

 

Princípio de uma concepção de sociedade com maior justiça social, o que 

pressupõe melhor qualidade de vida, por meio de diferentes formas de pensar e atuar 

sobre a realidade, que se apresenta de modo multifacetado, plural e complexo. 

 

Princípio da compreensão das diferenças, formadora da sociedade brasileira. As 

diferenças de etnia, gênero, classe etc. que dão origem a diferentes modos de 

organização da vida, valores e crenças apresenta-se para a educação como um 

desafio interessante e contribuidor, de forma que é impossível desconhecê-lo e 

ignorá-lo.  

 

Princípio da compreensão da pesquisa como processo educativo, enquanto fio 

condutor e elemento aglutinador dos demais componentes curriculares, constituindo-

se em elemento articulador e, entre teoria/prática. 

 

Princípio da compreensão da práxis, enquanto unidade teoria-prática. (UFPB, 

2006, p. 14) 

 

 

Os princípios supramencionados mostram que há a inserção do multiculturalismo no 

texto político em uma perspectiva democrática, consonante às proposições do FSM. Essa 

presença é significativamente visível no princípio de uma concepção de sociedade com maior 
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justiça social e no princípio da compreensão das diferenças. Entretanto, é pertinente levantar a 

seguinte questão: será que esses princípios estão integrando o currículo do curso de modo 

interdisciplinar, conforme se propõe?  

A interdisciplinaridade não é sinônima de currículo oculto, ou seja, se é 

interdisciplinar precisa perpassar todos os componentes de modo explícito, para tanto, deveria 

estar visível no ementário. Desse modo, foi possível observar que o multiculturalismo aparece 

no currículo do curso de Pedagogia nesta instituição a partir da lógica disciplinar. Para 

Fazenda (1993, p.17), 

a opção que tem sido adotada, da inclusão de novas disciplinas ao currículo 

tradicional, só faz avolumarem-se as informações e atomizar mais o conhecimento. 

O currículo tradicional, que já traduzia um conhecimento disciplinar, com esse 

acréscimo de disciplinas tende a conhecimento cada vez mais disciplinado, onde a 

regra principal seria somente um policiamento maior às fronteiras das disciplinas. 

 

Na lógica disciplinar, os conhecimentos ficam segmentados, encaixados em 

quadrados não dialogando com os demais saberes. Ao analisar o ementário dos componentes 

curriculares foi notório que nem todos têm o objetivo de inserir o multiculturalismo nas 

práticas curriculares. Os saberes que explicitam as habilidades e competências aparecem com 

mais ênfase no currículo do curso de Pedagogia na UFPB, conforme Silva (1995, p.195),  

As narrativas contidas no currículo, explícita ou implicitamente, corporificam 

noções particulares sobre conhecimento, sobre formas de organização da sociedade, 

sobre os diferentes grupos sociais. Elas dizem qual conhecimento é legítimo e qual é 

ilegítimo, quais formas de conhecer são válidas e quais não o são, o que é certo e o 

que é errado, o que é moral e o que é imoral, o que é bom e o que é mau, o que é 

belo e o que é feito, quais vozes são autorizadas e quais não o são. As narrativas 

contidas no currículo trazem embutidas noções sobre quais grupos sociais podem 

representar a si e aos outros e quais grupos sociais podem apenas ser representados 

ou até mesmo serem totalmente excluídos de qualquer representação. Elas, além 

disso, representam os diferentes grupos sociais de forma diferente: enquanto as 

formas de vida e a cultura de alguns grupos são valorizados e instituídas como 

cânon, as de outros são desvalorizadas e proscritas. Assim, as narrativas do currículo 

contam histórias que fixam noções particulares sobre gênero, raça, classe – noções 

que acabam também nos fixando em posições muito particulares ao longo desses 

eixos.  

Conforme mencionado anteriormente, as questões que envolvem classe, raça, gênero 

e sexualidade são evidenciadas no documento, porém, não com a mesma ênfase que demais 

temáticas que são relacionadas às habilidades e competências. A estrutura curricular do Curso 

de Pedagogia tem uma carga horária de 3.210h, sendo assim correspondente a 214 créditos. 

Os conteúdos curriculares são constituídos por duas categorias, a saber – Conteúdos Básicos 

Profissionais e conteúdos complementares. No quadro a seguir está explicitado o desenho 

curricular dos conteúdos básicos profissionais. 
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Quadro I: Conteúdos Básicos Profissionais 

CONTEÚDOS CURRICULARES CARGA HORÁRIA % 

1. Conteúdos Básicos Profissionais 1680 h 52,33% 

Filosofia da Educação I 60  

Filosofia da Educação II 60  

História da Educação I 60  

História da Educação II 60  

Sociologia da Educação I 60  

Sociologia da Educação II 60  

Psicologia da Educação I 60  

Psicologia da Educação II 60  

Fundamentos Epistemológicos da Educação 60  

Política Educacional da Educação Básica 60  

Didática 60  

Língua e Literatura 60  

Linguagem e Interação 60  

Ensino de Arte 60  

Ensino de Português 60  

Ensino de Matemática 60  

Ensino de Ciências 60  

Ensino de História 60  

Ensino de Geografia 60  

Educação Especial 60  

Educação de Jovens e Adultos 60  

Organização e Prática da Educação Infantil 60  

Organização e Prática do Ensino Fundamental 60  

Estágio Supervisionado I Gestão Educacional 60  

Estágio Supervisionado II Magistério da Educação Infantil 60  

Estágio Supervisionado III Magistério do Ensino Fundamental 60  

Estágio Supervisionado IV Magistério do Ensino Fundamental 60  

Estágio Supervisionado V Área de Aprofundamento 60  

Fonte: UFPB, Projeto Político Pedagógico. Curso de Pedagogia. 2006 

Os conteúdos básicos profissionais constituem a parte mais significativa em termos 

de carga horária, destes, apenas um tem em seu ementário um trecho que abre possibilidades 

para a inserção do multiculturalismo, o componente de sociologia da Educação II. Consta na 

ementa: “Educação e sociedade brasileira. A produção do conhecimento da sociologia da 

educação no Brasil. Temas emergentes sobre a relação educação e sociedade brasileira.” 

(UFPB, 2006, p. 30). Embora apareça de modo bem superficial, supõe-se a partir da categoria 
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“temas emergentes” que esse componente de algum modo abarque temas de relevância social, 

sendo a inserção do multiculturalismo um desses. Partindo desse entendimento, serão 

analisados os planos de curso de referida disciplina para investigar as possíveis presenças do 

multiculturalismo. 

Os conteúdos complementares estão subdivididos em três eixos: Conteúdos 

Complementares Obrigatórios, os Conteúdos Complementares Optativos e Componentes 

Complementares Flexíveis. 

 

Quadro II: Conteúdos Complementares Obrigatórios 

CONTEÚDOS CURRICULARES CARGA HORÁRIA % 

Conteúdos Complementares 3210 47,67% 

Conteúdos Complementares Obrigatórios 960  

Seminário Temático em Educação I 30  

Seminário Temático Educação II 30  

Seminário Temático Educação III 30  

Seminário Temático Educação IV 30  

Seminário Temático Educação V 30  

Seminário Temático Educação VI 30  

Seminário Temático Educação VII 30  

Seminário Temático Educação VIII 30  

Metodologia do Trabalho Científico 60  

Pesquisa Educacional 60  

Trabalho de Conclusão do Curso 60  

Economia da Educação 60  

Educação e Diversidade Cultural 60  

Educação e Trabalho 60  

Educação e Tecnologias 60  

Currículo e Trabalho Pedagógico 60  

Planejamento Educacional 60  

Avaliação da Aprendizagem 60  

Gestão Educacional 60  

Corpo, Ambiente e Educação 60  

 Área de Aprofundamento ( o aluno escolherá uma área de 

aprofundamento) 

1.140  

Área de Aprofundamento Magistério em Educação de Jovens e Adultos 

Fundamentos Históricos da Educação de Jovens e Adultos 60  

Alfabetização de Educação de Jovens e Adultos 60  



70 
 

Educação e Movimentos Sociais 60  

Área de Aprofundamento Magistério em Educação Especial 

Teoria do Desenvolvimento I 60  

Teoria do Desenvolvimento II 60  

Avaliação de Procedimentos de Intervenção 60  

Fonte: UFPB, Projeto Político Pedagógico. Curso de Pedagogia. 2006 

 

Nestes componentes, foram identificadas duas disciplinas que inserem categorias 

referentes ao multiculturalismo no ementário, “Educação e Diversidade Cultural” bem como 

“Currículo e Trabalho Pedagógico”. A primeira disciplina supracitada é visivelmente 

direcionas as discussões que entornam as culturas, na ementa apresentada, consta:  

O fenômeno da Educação nas culturas humanas. A questão do gênero e a identidade 

nas culturas. Manifestações culturais e educacionais nas distintas etnias. 

Pensamentos, ensinamentos e práticas antropo-educacionais de alguns mestres da 

humanidade. (UFPB, 2006, p.34) 

 

A ementa da disciplina de “Currículo e Trabalho Pedagógico”, destaca: 

Os diferentes paradigmas no campo do currículo: as tendências tradicionais, crítica e 

pós-crítica. O processo de seleção, organização e distribuição do conhecimento. O 

currículo, as normas e a política educacional brasileira. O currículo e a construção 

do projeto político-pedagógico no cotidiano da escola. (UFPB, 2006, p. 35) 

 

Agregam também os componentes complementares obrigatórios, os Seminários 

Temáticos, que consistem em componentes que “terão a função de sintetizar os conteúdos 

teórico-metodológicos tratados no período. A coordenação será da responsabilidade de um 

professor, que se incumbirá de articular os diferentes professores responsáveis pelos demais 

componentes curriculares do período” (UFPB, 2006, p. 19). Isso significa que a ideia dos 

seminários temáticos ensaia uma possível proposta interdisciplinar no currículo, visto que 

conforme consta no documento, são norteados por eixos veiculados aos saberes pedagógicos, 

são eles: 1. Educação e sociedade; 2. Educação, política e trabalho; 3. Educação e prática 

docente. A ideia parece contraditória, tendo em vista que os seminários temáticos se 

configuram em componentes curriculares que têm o objetivo de sintetizar o que fora estudado 

no semestre, desse modo, essa propositura não traduz efetivamente uma proposta 

interdisciplinar, tendo em vista, que a suposta interdisciplinaridade sugerida mantém a lógica 

disciplinar neste contexto.  

Integra ainda a estrutura curricular do curso de Pedagogia na UFPB, os componentes 

complementares optativos. Neste eixo, o/a estudante deverá cursar o mínimo de 08 créditos 



71 
 

que equivale a 120h, ou seja, apenas duas disciplinas. São disponibilizadas vinte 

componentes, a saber: 

 

Quadro III: Conteúdos Complementares Optativos 

CONTEÚDOS CURRICULARES CARGA HORÁRIA 

Conteúdos Complementares Optativos 120h 

Cultura e Educação de Jovens e Adultos 60 

Cultura, Gênero e Religiosidade 60 

Distúrbios de Aprendizagem 60 

Educação Ambiental 60 

Educação Popular 60 

Educação Pré-Escolar 60 

Educação Sexual 60 

Educação e Direito 60 

Estatística aplicada à Educação 60 

Ética Profissional 60 

Fundamentos Biológicos da Educação 60 

Fundamentos Psico-sociais das Relações Humanas 60 

Legislação de Ensino 60 

Língua Portuguesa 60 

Métodos e Técnicas em Educação Especial 60 

Organização do Trabalho Pedagógico 60 

Políticas Sociais e Educação Especial 60 

Recursos Audiovisuais em Educação 60 

Técnicas Audiovisuais em Educação 60 

Teorias e Práticas da Educação Popular 60 

Fonte: UFPB, Projeto Político Pedagógico. Curso de Pedagogia. 2006 

Destes componentes supracitados, foram identificados dois que contemplam as 

categorias referentes ao multiculturalismo no ementário, são: “Cultura, gênero e 

religiosidade” que apresenta na ementa, “a multiculturalidade e as relações de gênero no 

campo da Educação. A religião e a religiosidade como dimensões culturais e educativas.” 

(UFPB, 2006, p.36) e “Educação Sexual” que objetiva discutir,  

“a filosofia da educação sexual. A evolução e historicidade da educação sexual. A 

dimensão social da sexualidade. Atitudes e Valores com relação à educação sexual. 

Desenvolvimento psico-sexual, infância, adolescência, idade adulta. Educação 

Sexual na família e na escola, metodologia e linguagem, manifestações da 

sexualidade e problemas de natureza psicossocial.” (UFPB, 2006, p.37).  

 

A partir da Resolução Nº 13/2009 do CONSEPE/UFPB que altera os Anexos II e III 

da Resolução n°. 64/2006 do CONSEPE, que aprova o Projeto Político-Pedagógico do Curso 
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de Graduação em Pedagogia, Licenciatura, e dá outras providencias houve a inserção de 

novos componentes curriculares. Passaram a integrar os componentes complementares 

obrigatórios, duas disciplinas: Libras e TCC, ambas com 30h. Além dessas duas disciplinas, é 

inserido como componente complementar optativo a disciplina “Educação das Relações 

Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana”, com 45h, sendo 

mais um componente que enfatiza categorias que explicita a presença do multiculturalismo no 

currículo.  

Na Resolução N° 46/2012 do CONSEPE/UFPB que Altera a Resolução nº. 04/2004 

do CONSEPE, que estabelece a Base Curricular para a Formação Pedagógica dos Cursos de 

Licenciatura da UFPB, Acrescenta-se ainda mais um componente complementar optativo que 

enfatiza possível presença do multiculturalismo no currículo do curso de Pedagogia, que é 

“Educação e inclusão social”. Na ementa apresentada, consta:  

A noção de inclusão social e direitos humanos. Elementos constitutivos do sistema 

de exclusão/inclusão social: as pessoas, as instituições sociais. Desigualdade social e 

diversidade. Processo/produto da construção do conhecimento e inclusão social. 

Pertencimento social e relações sociais. Fundamentação teórica e metodológica da 

educação inclusiva. Práticas educacionais, estratégias de inclusão social. A inclusão 

como construção do indivíduo cidadão. Identidade pessoal, protagonismo social e 

construção do projeto de vida na escola. Educação inclusiva e políticas públicas. 

(UFPB, 2012, p. 06) 

Estrutura ainda o curso, os Componentes Complementares Flexíveis, conforme 

consta no documento, 

Os conteúdos complementares Flexíveis perfazem uma carga horária de 270 horas e 

18 créditos, ocorrerão ao longo do curso em áreas específicas de interesse dos 

alunos, através da participação em Projetos de Iniciação a Docência, de Iniciação 

Científica, de Extensão, de Monitoria, participação em Eventos Científicos com 

apresentação de Trabalhos e outros definidos e aprovados pelo Colegiado do Curso. 

(UFPB, 2006, p.24) 

 

Como elementos integradores destes conteúdos podem ser elencados os projetos de 

pesquisa, ensino e extensão. Em análises superficiais foram identificados alguns projetos que 

contemplam as questões etnicorraciais, de gênero, sexualidade e de religiosidade, entretanto, é 

importante ressaltar que os conteúdos flexíveis não são efetivamente significativos no 

processo formativo de pedagogos/as na instituição, tendo em vista que não são palpáveis a 

todos os/as discentes. A questão da participação se dá conforme escolha dos/as estudantes às 

temáticas que mais os/as interessam, além disso, a instituição não oferece suporte a todos os 

sujeitos em processo de formação para vivenciar a experiência de extensionista e/ou de 

pesquisador/a iniciante. 
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Além dessas questões, é válido ressaltar que existe uma hierarquização entre os 

componentes curriculares, ou seja, o componente básico obrigatório é concebido como mais 

importante no curso, visto que é destinada uma carga horária maior e até pelo termo o qual é 

denominado, “básico obrigatório”. Por conseguinte, são nesse componente que estão 

presentes as disciplinas que evidenciam as habilidades e competências. O currículo é reflexo 

dos processos cultura, desse modo, justifica-se o fato de determinados conhecimentos serem 

mais valorizados que outros. Nesse contexto, os componentes que evidenciam as habilidades 

e competências são culturalmente mais poderosos e consequentemente, mais valorizados. “A 

ampliação do que está passando a ser considerada cultura própria do currículo provoca 

conflitos e contradições, visto que não existe campo ou aspecto cultural que não esteja 

submetido a valorizações sociais diversas.” (SACRISTÁN, 2000, p.60). O autor acrescenta 

ainda que,  

Os saberes admitidos como próprios do sistema escolar já têm, por exemplo, a 

diferenciação entre áreas ou disciplinas fundamentais e áreas secundárias. A 

importância da matemática ou das ciências em geral costuma ser bastante maior do 

que a do conhecimento e a experiência estética, por exemplo. Existem matérias 

fundamentais para continuar progredindo pelo sistema educativo e outras nem tanto; 

há atividades escolares propriamente ditas e outras consideradas “extra-escolares”, 

ainda que possam ser mais atrativas que as primeiras. (p.61) 

Essa ideia do autor também pode ser aplicada nos cursos de ensino superior, tendo 

em vista que a estrutura curricular dos cursos assumem perspectivas diferenciadas, sendo 

nítida a hierarquização entre os saberes. Nesse estudo, estão visivelmente presente no curso de 

Pedagogia os diferenciados sentidos que são atribuídos aos componentes curriculares. Estes 

são divididos em dois componentes, os ditos componentes básicos profissionais e os 

componentes complementares. As disciplinas que apresentam na ementa elementos que 

possivelmente contribui para a construção de um currículo multicultural estão 

majoritariamente presentes nos componentes complementares. Nessa perspectiva, o 

multiculturalismo aparece então de forma disciplinar e superficial no currículo. Essa ideia vai 

de encontro à concepção de McLaren (1997, p. 144), para o autor “A dinâmica sócio-histórica 

da dominação de raça, clã e gênero nunca deve ser deixada de fora da equação da luta social 

nem ocupar a cadeira dos fundos nos seminários de Sociologia.”  

Entre presenças e ausências, na análise realizada no currículo do curso de Pedagogia 

na UFPB, foi possível pontuar as seguintes observações: 1- o multiculturalismo aparece 

dentro de uma lógica disciplinar; 2- as disciplinas em que aparecem as categorias referentes 

ao multiculturalismo não têm a mesma importância que as disciplinas que abordam os saberes 

que discutem habilidades e competências; 3- as discussões que envolvem as questões de 

gênero e sexualidade, principalmente de sexualidade ainda não têm tanta visibilidade. 
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Embora apareça de modo secundário no currículo, o multiculturalismo está expresso 

no curso de Pedagogia. Desse modo, como esse texto político, ou seja, o projeto político 

pedagógico está sendo reinterpretado no contexto da prática pedagógica? Para responder essa 

questão, fez-se a opção de analisar planos de curso dos componentes que foram identificadas 

categorias que se relacionam com o multiculturalismo, levando em consideração que,  

a efetivação da política na prática e através da prática é quase como uma peça 

teatral. Temos as palavras do texto da peça, mas a realidade da peça apenas toma 

vida quando alguém as representa. E este é um processo de interpretação e 

criatividade e as políticas são assim. A prática é composta de muito mais do que a 

soma de uma gama de políticas e é tipicamente investida de valores locais e pessoais 

e, como tal, envolve a resolução de, ou luta com, expectativas e requisitos 

contraditórios - acordos e ajustes secundários fazem-se necessários. (BALL, 2009, 

p.305) 

Desse modo, na seção seguinte analisa-se a configuração que essas disciplinas 

assumem nas práticas curriculares, analisando e comparando os planos de curso no intuito de 

compreender o processo de reinterpretação dos textos políticos. Além de compreender o 

contexto da prática, pretendeu-se investigar o processo de produção de textos a partir de 

outros textos políticos, tendo em vista que de acordo com Lopes e Macedo (2011), o contexto 

de produção de texto também é um espaço que “dá origem a textos híbridos que serão 

reescritos no contexto da prática” (p.262).   

 

4.2.2 Os textos políticos dão origem a outros textos políticos: os sentidos do 

multiculturalismo nos componentes curriculares relacionados às culturas 

“[...] Especialmente relevante, para o nosso trabalho, tem sido a possibilidade de 

pensar o contexto da produção do texto político como espaço de representação 

política que dá origem a textos híbridos que serão reescritos no contexto da 

prática.” (LOPES e MACEDO, 2011, p.262) 

Conforme discutido na seção anterior, a inserção do multiculturalismo no curso de 

Pedagogia na UFPB assume uma lógica disciplinar. É partindo dessa premissa, que se buscou 

investigar nessa seção os sentidos do multiculturalismo nos componentes curriculares que 

possivelmente contribuem para a construção de um currículo multicultural. Para tanto, foram 

elencados os planos de curso dessas disciplinas, previamente identificadas através da presença 

de categorias no ementário proposto no PPP que remetem a ideia do multiculturalismo no 

currículo, a saber: “Temas Emergentes sobre a relação educação e sociedade brasileira”; 

“gênero”; “a identidade nas culturas”; “Manifestações culturais”; “etnias”; “educação sexual”; 

“sexualidade”; “inclusão social”; “direitos humanos”; “diversidade”; “desigualdade social”; 

“racismo”; “cultura africana”, dentre outras. 



75 
 

O quadro abaixo representa o desenho dos componentes curriculares relacionados às 

culturas, apresentam-se então o conteúdo curricular que o componente integra bem como a 

carga horária e o ementário descrito no projeto político pedagógico do curso.  

Quadro IV: Disciplinas que apresentam as categorias do multiculturalismo 

Disciplina Conteúdo 

curricular 

Carga 

Horária 

Ementário 

PPP 

Sociologia da 

Educação II 

Componente 

Básico 

Profissional 

60h Educação e sociedade brasileira. A produção do 

conhecimento da sociologia da educação no Brasil. Temas 

Emergentes sobre a relação educação e sociedade brasileira. 

Currículo e 

Trabalho 

Pedagógico 

Componente 

complementar 

obrigatório 

60h Os diferentes paradigmas no campo do currículo: as 

tendências tradicionais, crítica e pós-crítica. O processo de 

seleção, organização e distribuição do conhecimento. O 

currículo, as normas e a política educacional brasileira. O 

currículo e a construção do projeto político-pedagógico no 

cotidiano da escola. (UFPB, 2006, p. 35) 

 

Educação e 

Diversidade 

Cultural 

Componente 

complementar 

obrigatório 

60h O fenômeno da Educação nas culturas humanas. A questão 

do gênero e a identidade nas culturas. Manifestações 

culturais e educacionais nas distintas etnias. Pensamentos, 

ensinamentos e práticas antropo-educacionais de alguns 

mestres da humanidade. 

Cultura, Gênero 

e Religiosidade 

Componente 

complementar 

optativo 

60h A multiculturalidade e as relações de gênero no campo da 

Educação. A religião e a religiosidade como dimensões 

culturais e educativas. 

Educação 

Sexual 

Componente 

complementar 

optativo 

60h A filosofia da educação sexual. A evolução e historicidade 

da educação sexual. A dimensão social da sexualidade. 

Atitudes e valores com relação à educação sexual. 

Desenvolvimento psicossexual, infância, adolescência, idade 

adulta. Educação sexual na família e na escola, metodologia 

e linguagem, manifestações da sexualidade e problemas de 

natureza psicossocial. 

Educação e 

Inclusão Social 

Componente 

complementar 

optativo 

45h A noção de inclusão social e direitos humanos. Elementos 

constitutivos do sistema de 

exclusão/inclusão social: as pessoas, as instituições sociais. 

Desigualdade social e diversidade. 

Processo/produto da construção do conhecimento e inclusão 

social. Pertencimento social e relações 

sociais. Fundamentação teórica e metodológica da educação 

inclusiva. Práticas educacionais, 

estratégias de inclusão social. A inclusão como construção 

do indivíduo cidadão. Identidade pessoal, 

protagonismo social e construção do projeto de vida na 

escola. Educação inclusiva e políticas 

públicas. 

Educação das 

Relações 

Étnico-Raciais 

e Ensino de 

História e 

Cultura Afro-

Brasileira e 

Africana 

Componente 

complementar 

optativo 

45h Trabalhar as diretrizes propostas pela Lei 10.639/03: a 

educação na perspectiva da superação do racismo e do 

respeito à diversidade; o ensino de história e cultura africana 

e o ensino de história e cultura afro-brasileira, 

contextualizando-as a partir do desenvolvimento sócio-

histórico e cultural brasileiro. Desenvolver atividades 

teórico-práticas visando possibilidades de diversificação 

curricular, formação e atuação dos profissionais da 

educação.  

Fonte: UFPB, Projeto Político Pedagógico. Curso de Pedagogia. 2006 
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Das disciplinas supramencionadas, somente uma pertence ao componente básico 

obrigatório e apenas duas são obrigatórias no currículo, a saber: Sociologia da Educação II e 

Educação e Diversidade Cultural. Destas, foram escolhidos para análise dois planos de curso 

de cada, nos quais foi perceptível identificar as diferenciadas interpretações dadas aos 

componentes.  Nas demais disciplinas analisadas, pertencentes aos componentes optativos, foi 

avaliado somente um plano de curso de cada, condizente com a disponibilidade dos 

departamentos. Nesse sentido, objetivou avaliar esses textos levando em consideração o 

processo de reinterpretação que foi realizado baseado nas orientações do PPP.  

Os planos de curso são documentos construídos baseados no ementário proposto no 

Projeto Político Pedagógico (PPP), nessa perspectiva, podem ser encaixados no ponto de vista 

analítico desse estudo, no contexto da produção de texto, tendo em vista que se configuram 

como textos políticos bem como contexto da prática, visto que explicita o que será realizado 

nas práticas pedagógicas. Os planos de curso se configuram como os textos híbridos que são 

reescritos no contexto da prática.  

Os primeiros planos de curso analisados foram da disciplina “Sociologia da 

Educação II” que pertence ao Departamento de Fundamentação da Educação (DFE), integra o 

componente Básico Profissional e é cursada no 2º período do curso. Essa disciplina foi 

elencada devido à categoria “Temas Emergentes sobre a relação educação e sociedade 

brasileira”, categoria esta que não apresenta o multiculturalismo de forma explicita, mas 

levando em consideração que as questões que envolvem as multiculturalidades estão 

relacionadas aos temas emergentes da sociedade, desse modo, pressupõe-se que a disciplina 

venha abordar de algum modo as questões que envolvem as diferentes práticas culturais. 

Na análise, foi possível compreender o poder da ação docente na configuração que as 

disciplinas assumem, tendo em vista que os planos de curso abaixo explicitados atribuem 

sentidos diferenciados no que tange a abordagem do multiculturalismo. Conforme Ball (2009, 

p. 305), “A prática é composta de muito mais do que a soma de uma gama de políticas e é 

tipicamente investida de valores locais e pessoais e, como tal, envolve a resolução de, ou luta 

com, expectativas e requisitos contraditórios.” Através do quadro comparativo abaixo 

demonstrado que apresenta a ementa, os objetivos e conteúdos ministrados, foi possível 

observar que o desenho curricular da disciplina nos dois planos de curso é diferenciado, 

fazendo com que o componente avoque configurações distintas no contexto da prática.  

Quadro V: Planos de curso da disciplina “Sociologia da Educação II” 

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO II 

PLANO I PLANO II 

Ementa Objetivos Conteúdos Ementa Objetivos Conteúdos 



77 
 

Educação e 

Sociedade. 

Sociologia da 

Educação: 

Enfoques 

Teóricos. A 

política 

educacional 

brasileira. 

Corrente do 

consenso e do 

conflito na 

escola 

brasileira. O 

currículo no 

Brasil 

 Proporcionar 

ao educando a 

aquisição e 

aprofundamentos 

de enfoques 

sociológicos 

para a 

compreensão da 

relação 

economia e 

educação. 

 

 Analisar 

historicamente 

os perfis de 

Estado e o 

processo de 

construção e 

organização da 

sociedade e da 

escola. 

 

 Identificar as 

políticas oficiais 

para o campo da 

educação. 

 

 Contribuir 

para a formação 

de um educador 

comprometido e 

competente, 

capaz de fazer a 

articulação teoria 

e prática, 

mediante sua 

práxis educativa 

, ao movimento 

sócio-econômico 

e político de uma 

sociedade 

democrática. 

UNIDADE I: 

Enfoques 

sociológicos da 

educação. 

Teorias 

reprodutivistas 

Teorias críticas 

1. Aparelhos 

Ideológicos do 

Estado 

2. Gramsci, 

hegemonia e o 

intelectual 

orgânico 

3. Para que 

servem as escolas 

– Michael Young 

 

UNIDADE II 

Temáticas sobre 

o vínculo entre 

educação e 

sociedade 

brasileira. Novos 

mapas culturais 

para análise do 

fenômeno 

educacional 

 

1. Educação e 

Trabalho 

2. Educação e 

Ideologia 

3. Educação e 

Cultura 

4. Educação e 

Multiculturalismo 

5. Educação, 

Globalização e 

identidade 

6. Educação e 

currículo 

7. Pedagogia e 

Interculturalidade 

8. Educação e 

conhecimento 

9. Política 

cultural e 

educação 

Educação e 

Sociedade. 

Sociologia 

da 

Educação: 

Enfoques 

Teóricos. A 

política 

educacional 

brasileira. 

Corrente do 

consenso e 

do conflito 

na escola 

brasileira. A 

educação 

popular no 

Brasil. 

 

 Propiciar ao 

educando o 

acesso e a 

aquisição de 

conhecimentos 

sociológicos 

da educação 

que 

possibilitem o 

desenvolvimen

to de uma 

postura 

reflexiva e 

crítica diante 

da 

problemática 

sócio-

educacional 

brasileira. 

 Contribuir 

para a 

formação de 

um educador 

comprometido 

e articulado, 

mediante sua 

práxis 

educativa, ao 

movimento 

social e 

histórico de 

luta pela 

construção de 

uma sociedade 

onde cada 

indivíduo e 

grupo 

societário 

possam viver, 

de direito e de 

fato, a um só 

tempo sua 

subjetividade e 

o respeito à do 

outro. 

UNIDADE I: 

Enfoques 

sociológicos da 

educação 

1.Aparelhos 

Ideológicos do 

Estado 

2.Teoria da 

Violência 

Simbólica 

3. Escola Dualista 

4.O professor como 

um intelectual 

transformador 

 

UNIDADE II: 

temas sobre a 

relação entre 

educação e 

sociedade 

brasileira. 

1.Educação e 

trabalho 

2.Educação e 

classes sociais 

3.Educação e 

ideologia 

4.Educação e 

cidadania 

5.Educação e 

movimentos sociais 

 

 

Fonte: Departamento de Fundamentação da Educação – DFE/ Centro de Educação-CE/ Universidade Federal da 

Paraíba – UFPB/Campus I 

 

 

No plano I, o multiculturalismo aparece com maior visibilidade, apresentando nos 

objetivos elementos que não são explicitados na ementa descrita no PPP do curso, mas que 

ganham espaço nos conteúdos ministrados. O próprio termo “multiculturalismo” bem como as 

categorias que o entornam, como “identidade”, “interculturalidade”, “cultura” passam a 
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integrar o currículo. Já no plano II, o multiculturalismo está quase invisibilizado, aparecendo 

de forma bem superficial nos objetivos. Os sentidos do multiculturalismo na disciplina 

“Sociologia da Educação II” são híbridos, tendo em vista que assume perspectivas distintas no 

contexto da prática.  

A disciplina “Educação e diversidade cultural” é a que apresenta o 

multiculturalismo de forma mais explícita, na ementa constam as categorias: “gênero”, 

“identidade nas culturas”, “Manifestações culturais”, “distintas etnias”, dentre outras que 

abrem possibilidades para uma orientação multicultural. É neste componente que o/a 

estudante vai ter acesso de forma mais concreta aos saberes que contemplam a inserção do 

multiculturalismo no currículo. A disciplina faz parte do Departamento de Habilitações 

Pedagógicas (DHP), integra o componente complementar obrigatório e é cursada no 2º 

período. A mesma ideia da análise anterior defendida por Ball (2009) volta a aparecer nesta, 

ou seja, as (re)interpretações dos textos políticos são recontextualizadas consonante os valores 

pessoais e profissionais dos docentes, pode-se observar essa constatação no quadro 

representado abaixo: 

Quadro VI: Planos de curso da disciplina “Educação e Diversidade Cultural” 

EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE CULTURAL 

PLANO I PLANO II 

Ementa Objetivos Conteúdos Ementa Objetivos Conteúdos 

O fenômeno da 

Educação nas 

culturas 

humanas. A 

questão do 

gênero e a 

identidade nas 

culturas. 

Manifestações 

culturais e 

educacionais 

nas distintas 

etnias. 

Pensamentos, 

ensinamentos e 

práticas 

antropo-

educacionais 

de alguns 

mestres da 

humanidade 

Geral: 

Compreender os 

fundamentos 

antropo-

educacionais da 

equidade, que 

visam 

estabelecer 

parâmetros não 

discriminatórios 

nas relações 

sociais em que 

ocorrem 

diferenças de 

gênero, 

raça/etnias, 

opção sexual, 

religiosa, entre 

outros 

 

Específicos: 

 Refletir 

sobre os 

conceitos de: 

igualdade, 

diferença, 

alteridade, 

identidade e 

ações 

1. Refletir 

sobre os 

conceitos de: 

cultura e 

diversidade 

2. Debatendo 

sobre os 

preconceitos 

de gênero na 

escola 

3. Reflexões 

sobre 

diferenças e 

identidade 

4. Refletir 

sobre o papel 

da Mulher na 

Sociedade: 

educação, 

trabalho e 

sexualidade. 

5. Refletir 

sobre o papel 

do índio/a em 

nossa 

sociedade: 

antecedentes 

históricos e 

reivindicações 

O fenômeno 

da Educação 

nas culturas 

humanas. A 

questão do 

gênero, etnia, 

raça, 

deficiência e 

homossexualid

ade. Relações 

sociais escola 

e grupos 

sociais 

diversos. O 

papel no 

professor/a na 

promoção dos 

direitos de 

todos/as e a 

garantia de 

inclusão nas 

atividades 

escolares. 

Diferenças. 

Diversidade 

humana, 

inclusão. 

  Explorar e 

compreender 

na literatura 

recente os 

conceitos de 

cultura, 

diversidade 

cultural, raça 

etnia, gênero, 

habilidades e 

deficiência, 

relações de 

poder, 

identidade, 

diferença, 

desigualdade, 

inclusão. 

 Aplicar os 

conceitos à 

análise das 

relações 

escolares e 

contextos de 

aprendizagem. 

1. PCN – Temas 

transversais 

2. Foco: Escola 

Brasileira – Filme: 

“Pro dia nascer 

feliz” 

3. Foco: Gênero – 

Filmes: “Ágora” e 

“Desmundo” 

4. Foco: 

Deficiência e 

sucesso – Filmes: 

“Meu nome é 

Rádio”; “Do luto a 

luta” e “Temple 

Grendin” 

5. Palestra: 

Direitos e 

diversidade no 

contexto dos 

Estudos Culturais – 

a questão da PCD 

6. Foco: Etnia – 

Filmes: “Hotel 

Rwanda” e “Crash” 

7. Foco: Raça – 

Filmes: “Cor 

Purpura” e “Ao 

Mestre com 
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afirmativas; 

 Revisar 

conceitos e 

contextos 

preconceituosos 

da/na educação 

brasileira 

 Analisar 

algumas das 

políticas 

públicas 

educacionais 

que são 

voltadas para a 

inclusão social 

de mulheres, 

afro-brasileiros, 

homossexuais, 

camponenes/as, 

etc. 

 Desenvolver 

parecer 

pedagógico ao 

analisar 

materiais 

didáticos, como 

textos e vídeos 

relacionaos às 

temáticas de 

gênero, etnias, 

opção sexual, 

etc. 

atuais. 

6. Refletir 

sobre o papel 

do/a negro/a 

em nossa 

sociedade: 

antecedentes 

históricos e 

reivindicações 

atuais 

7. Conceitos 

e contextos 

preconceituos

os da/na 

educação 

brasileira e 

políticas 

públicas 

voltadas para a 

inclusão social 

de afro-

brasileiros. 

8. Princípios 

da Educação 

Inclusiva 

norteados por 

movimentos 

planetários 

9. A 

Diversidade 

Cultural da 

Educação 

do/no campo. 

10.  A 

diversidade 

etnicorracial 

na atualidade. 

11.   
Seminários (O 

combate à 

homofobia; a 

mulher em 

nossa 

sociedade; a 

opressão e 

resistência dos 

negros/as no 

Brasil; 

políticas de 

inclusão 

social; 

educação do 

campo; 

direitos 

humanos e 

diversidade 

religiosa. 

carinho” 

8. Palestra sobre 

raça e etnia 

9. Palestra: 

Experiências de 

Jovens nas Escolas 

Projeto de 

Extensão Pró-Líder 

10.Palestra sobre 

Desenvolvimento 

inclusivo em 

comunidades 

vulneráveis – a 

experiência da Ong 

Apoitchá 

11.Palestra sobre 

Violência na 

Escola/Bullying 

12.Palestra sobre 

Abuso Sexual 

contra crianças e 

jovens 

13.Palestra sobre 

Direitos Humanos 

e 

Diversidade/Grupo 

Vulneráveis 

14.Políticas 

Públicas de 

Inclusão e 

Diversidade 

15.Foco: 

Homossexualidade 

– Filmes: “Minhas 

mães e meu pai” e 

“MILK” 

16.Diversidade na 

escola e inclusão: 

orientações aos 

educadores/as e 

docentes 

17.Palestra: 

Homossexualidade 

e direitos humanos 

18.Foco: Papel 

docente – Filmes: 

“Adorável 

professor” e “O 

sorriso de 

Monalisa” 

Fonte: Departamento de Habilitações Pedagógicas – DHP/ Centro de Educação-CE/ Universidade Federal da 

Paraíba – UFPB/Campus I 
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As práticas pedagógicas dos/as docentes refletem suas experiências pessoais e 

profissionais, pode-se observar nos planos acima citados que embora os conteúdos abordados 

sejam semelhantes, no plano I há maior foco para as relações etnicorraciais, enquanto no 

plano II, o direcionamento está para pessoas com deficiência. Desse modo, parte-se do 

pressuposto de que o foco de estudos dos/as docentes sejam elementos influenciáveis na 

construção do currículo em ação. 

 O plano I apresenta o multiculturalismo de modo mais significativo no que tange as 

discussões bem com as referências propostas. Os pressupostos teóricos e metodológicos 

apontados no plano estão direcionados à problematização dos elementos históricos que 

fizeram com que determinados grupos estejam em posições subalternas, levando o/a estudante 

a refletir no tocante das diversificadas formas de opressões, compreendendo a origem dos 

preconceitos bem como entendendo os avanços do ponto de vista normativo. Moreira (1999) 

compreende que uma proposta de formação docente com orientação multicultural não implica 

uma aceitação irrestrita de diferentes manifestações, mas deve possibilitar o desenvolvimento 

da aprendizagem de habilidade necessárias no que se refere a promoção de um diálogo, 

favorecendo uma dinâmica de crítica e autocrítica. Partindo desse entendimento, é possível 

avaliar que neste plano de curso, a abordagem do multiculturalismo vem a favorecer uma 

dinâmica crítica dos processos históricos e políticos.  

O plano II contempla as discussões em torno das relações etnicorraciais, gênero, 

habilidades e deficiência, relações de poder, identidade, diferença, desigualdade, inclusão. 

Todavia, os conteúdos são quase todos ministrados através de recursos cinematográficos, 

embora os filmes elencados sejam interessantes para a abordagem do multiculturalismo, é 

pertinente pontuar as seguintes questões: Qual a configuração que esse recurso metodológico 

tem tomado? Será que tem possibilitado aprendizagem significativa? Essas reflexões podem 

servir como elementos norteadores para análises em estudos posteriores. Outro quesito que é 

importante pontuar diz respeito a inserção dos PCN no plano, tendo em vista que não fica 

claro o entendimento acerca de qual concepção que é atribuída aos parâmetros, já que o 

documento apresenta alguns equívocos, conforme discutidos no terceiro capítulo deste estudo. 

Conforme mencionado anteriormente esse é o único componente que certamente 

todos/as os/as estudantes terão acesso aos saberes direcionados ao multiculturalismo. Ainda 

que os sentidos do multiculturalismo nos planos sejam distintos e o componente seja 

trabalhado em perspectivas variadas, as categorias como “gênero”, “etnia”, estarão presentes e 

possivelmente esses conhecimentos farão os estudantes refletir sobre as diversas práticas 

culturais, as formas de opressão e o papel do/a pedagogo/a diante dessas questões. Faz-se 
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necessário ressaltar ainda que as proposições contidas nos planos de curso avançam a 

proposta explicitada no PPP, ou seja, categorias como sexualidade que estavam invisíveis, 

passam a ocupar algum espaço nos planos. 

A disciplina “Currículo e Trabalho Pedagógico” foi elencada para análise devido as 

categorias enfatizadas na ementa que ressalta as teorias críticas e pós-críticas do currículo. O 

departamento só disponibilizou um plano de curso, tendo em vista que os/as docentes de 

referida disciplina constroem o plano em parceria. 

 

Quadro VI: Plano de Curso da disciplina “Currículo e Trabalho Pedagógico” 

CURRÍCULO E TRABALHO PEDAGÓGICO 

Ementa Objetivos Conteúdos 

Currículo e Educação Brasileira. 

Diferentes paradigmas no campo 

do currículo; Contribuições da 

tendência curricular crítica. O 

planejamento curricular no 

cotidiano da escola. 

Refletir criticamente sobre os 

aspectos básicos do referencial 

teórico subjacente ao processo de 

construção curricular; conhecer as 

diferentes teorias e paradigmas 

curriculares; compreender o 

currículo como expressão do 

projeto político pedagógico 

construído coletivamente numa 

determinada realidade histórica; 

estudar os instrumentos históricos 

e normativos da política de 

educação brasileira, inerentes às 

questões curriculares; analisar o 

processo de seleção, organização e 

distribuição do conhecimento no 

cotidiano escolar; compreender o 

papel dos sujeitos da ação 

pedagógica na construção do 

projeto político pedagógico da 

escola. 

UNIDADE I: PRESSUPOSTOS 

TEÓRICOS PARA O 

ENTENDIMENTO DE CURRÍCULO 

 

 Concepções preliminares de 

currículo; 

 Retrospectiva histórica de 

currículo; 

Diferentes paradigmas na área de 

currículos. 

 

UNIDADE II: TEORIA CRÍTICA, 

NOVA SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

(NSE) E TEORIA  PÓS-CRÍTICA. 

 

 O pensamento curricular no 

Brasil; 

 As contribuições de Paulo Freire, 

Michael Apple, Michael Young, 

Peter Maclaren e Henry Giroux na 

construção curricular; 

 Currículo: ideologia, poder, 

cultura e resistência; 

 O currículo e as relações de 

classe, gênero e raça; 

Os estudos culturais; 

multiculturalismo. 

 

UNIDADE III: DIRETRIZES 

CURRICULARES PARA A 

EDUCAÇÃO BRASILEIRA 
 

 A LDBN nº 9.394/96 e o 

currículo da escola básica; 

 As diretrizes curriculares 

nacionais para a educação básica; 

As Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de 

Pedagogia. 

 

UNIDADE IV: A CONSTRUÇÃO 
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DO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO PARA A ESCOLA 

CIDADÃ. 
 

 Princípios norteadores para 

construção do Projeto Político 

Pedagógico; 

 Os sujeitos da ação pedagógica; 

 As diferentes formas de 

organização curricular: projetos de 

trabalho; temas geradores; 

complexos temáticos; ciclos de 

formação; disciplinas; 

Análise de experiências 

curriculares. 

Fonte: Departamento de Habilitações Pedagógicas – DHP/ Centro de Educação-CE/ Universidade Federal da 

Paraíba – UFPB/Campus I 

 

É perceptível que o componente abarca uma série de conteúdos que enfatizam a 

inserção do multiculturalismo em perspectivas diferenciadas, encara-se portanto, como um 

fator positivo, tendo em vista que o currículo é um componente de expressão importante 

dentro de um processo formativo de pedagogo/a. O currículo revela-se um elemento essencial 

ao processo sistemático educativo, este jamais é neutro e tampouco é desvinculado de uma 

intenção política, econômica, social e cultural. “O currículo é produzido pelos conflitos, 

tensões e compromissos culturais, políticos e econômicos que organizam e desorganizam um 

povo.” (APPLE, 2000, p.53). É bem mais do que um conjunto de matérias e de conteúdos 

histórico-científicos em que se ensina e se aprende. É um campo de luta cultural e 

materialização de interesses de grupos sociais dominantes (CARVALHO, 2004). O currículo 

ultrapassa o espaço da sala de aula. Currículo também é a hora do intervalo, as posturas do/a 

diretor/a, do/a coordenador/a, os rituais de entrada e saída, enfim, o currículo é a identidade 

do processo pedagógico. Partindo dessa premissa é perceptível que a construção do currículo 

está intimamente intrínseca às relações de poder. “É capaz de preparar os indivíduos para a 

sociedade existente, para a posição de domínio ou submissão, para assunção de posições 

críticas ou alienadas”(DORZIAT, 2009, p.124). Tem o poder de contribuir para a mudança 

social bem como para a sua estagnação. É diante de referidas premissas que se afirma a 

positividade da inserção das temáticas que envolvem as culturas no componente “Currículo e 

trabalho pedagógico”. 

Os planos de curso analisados a seguir são referentes às disciplinas que integram os 

componentes complementares optativos, estas nem sempre são ofertadas no semestre e os 

departamentos só disponibilizaram um plano de curso de cada componente, entretanto, 
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analisa-se o processo de recontextualização nos planos relacionando ao ementário apresentado 

no PPP.  

A disciplina abaixo referenciada é “Cultura, gênero e religiosidade”, pertencente 

ao Departamento de Habilitações Pedagógicas (DHP), foi escolhida para análise devido à 

presença das categorias descritas na ementa: “multiculturalidade”, “relações de gênero” e 

“religiosidade”.  No plano, foi possível identificar que o componente ressalta as 

problematizações entre as influências religiosas e os estereótipos de gênero, sendo 

interessante para que o estudante possa refletir sobre as culturas, as religiosidades, relações de 

gênero articulando também às questões dos direitos humanos.  

 

Quadro VII: Plano de curso da disciplina “Cultura, gênero e religiosidade” 

CULTURA, GÊNERO E RELIGIOSIDADE 

Ementa Objetivos Conteúdos 

A multiculturalidade e as 

relações de gênero no campo da 

Educação. A religião e a 

religiosidade como dimensões 

culturais 

 Conhecer as quatro principais 

formas de expressão de 

religiosidade: Catolicismo, 

Judaísmo, Budismo e Islamismo. 

 

 Explorar e compreender na 

literatura recente os conceitos de 

cultura e multiculturalismo e 

suas implicações com relação às 

desigualdades entre os gêneros, 

assim como as relações de poder 

e identidade. 

 

 Expandir os horizontes e a 

capacidade de reflexão acerca da 

relação entre influência, impacto 

cultural e crenças religiosas nos 

estereótipos adquiridos em 

relação a gênero e a concepção 

que se infiltra nos contexto 

educativo escolar. 

Questões Norteadoras do Semestre: 

 O que o filme assistido/documentário 

me ensinou sobre a relação entre 

cultura, gênero e religiosidade? 

 Como a cultura e a religião 

influenciam meu modo de 

compreender o papel social feminino? 

 Qual o valor do conhecimento 

adquirido na formação do 

educad@r/pedagog@? 

 

Filmes obrigatórios: 

 Ágora, em nome de Deus, Sâmsara e 

Osama 

 História das Religiões 

(Documentários): Judaísmo, 

Islamismo, Catolicismo e Budismo 

 Desmundo e Sexo por Compaixão 

(nacionais) 

Departamento de Habilitações Pedagógicas – DHP/ Centro de Educação-CE/ Universidade Federal da Paraíba – 

UFPB/Campus I 

Embora não deixe explícita a compreensão de feminilidades, as questões norteadoras 

do componente compreende o multiculturalismo na perspectiva crítica, possibilitando saberes 

significativos para a formação do/a pedagogo/a.  

A disciplina “Educação Sexual” integra o Departamento de Fundamentação da 

Educação (DFE), foi escolhida para a análise por apresentar as categorias “educação sexual” e 

“dimensão social da sexualidade”.  A questão da educação sexual talvez seja a que causa mais 

desconforto nos âmbitos pedagógicos, especialmente na escola que o espaço hegemônico de 

atuação do/a pedagogo/a. Conforme Louro (1997, p.127) “em termos de políticas curriculares 
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ou até mesmo de práticas escolares, gênero e sexualidade ainda parecem ser tratados quase 

que exclusivamente como temas que devem ficar restritos a um campo disciplinar: a 

Educação Sexual.” Foi esse sentido que as discussões de gênero e sexualidade ganharam 

algum espaço no currículo do curso de Pedagogia, embora referidas discussões apareça em 

outros componentes, ela é protagonizada especificamente neste. A disciplina é a que 

contempla as questões que abarcam as discussões referentes à sexualidade de modo mais 

amplo, focando desde origens históricas a aspectos contemporâneos, nesse sentido, subtende-

se que sejam trabalhadas as diversas perspectivas de vivenciar a sexualidade, levando em 

consideração os preconceitos e discriminações relacionados à homofobia e machismo. No 

quadro abaixo representado, é possível observar a configuração que a disciplina assume no 

contexto da prática. 

 

Quadro VIII: Plano de curso da disciplina “Educação Sexual” 

EDUCAÇÃO SEXUAL 

Ementa Objetivos Conteúdos 

A filosofia da Educação Sexual; 

as concepções do sexo na 

evolução da humanidade; o 

desenvolvimento psicossexual 

da Infância, adolescência, na 

vida adulta e na idade avançada; 

manifestações da sexualidade; 

problemas de natureza 

psicossexual; a dimensão social 

da sexualidade; educação sexual 

na família e na escola: 

conteúdos, metodologia, 

linguagem, atitudes e valores. 

Contribuir para que os futuros 

pedagogos tenham condições de 

compreender criticamente a 

História da sexualidade humana; 

situar as manifestações da 

sexualidade nos diversos 

estágios do desenvolvimento 

humano; discutir a diversidade 

temática relacionada a 

sexualidade humana; exercer 

uma postura pedagógica frente 

às questões sexuais no atual 

contexto. 

1. Sexualidade X História 

(motrifocalidade, patriarcado, pós-

patriarcado) 

2. Desenvolvimento psicossexual 

humano 

(infância, adolescência, idade adulta, 

maturidade avançada) 

3.Tópicos em sexualidade 

(tópicos independentes elencados 

segundo os interesses dos educandos 

com ênfase na dimensão sócio-

cultural). 

4.A Educação sexual ( A educação 

sexual e os PCN, objetivos, conteúdos, 

metodologia, atitudes e valores da 

Educação sexual frente à realidade 

contemporânea) 

Fonte: Departamento de Fundamentação da Educação – DFE/ Centro de Educação-CE/ Universidade Federal da 

Paraíba – UFPB/Campus I 

A disciplina “Educação das relações etnicorracias e ensino de história e cultura 

afrobrasileira e africana” foi inserida a partir da Resolução Nº 13/2009 do 

CONSEPE/UFPB que altera os Anexos II e III da Resolução n°. 64/2006 do CONSEPE, que 

aprova o Projeto Político-Pedagógico do Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura, e 

dá outras providencias. A integração deste componente no processo formativo de 

pedagogos/as representa os avanços do movimento negro, no que tange o reconhecimento de 

suas reinvindicações. No plano de curso descrito abaixo, é possível identificar que as leituras 

sugeridas estão focadas nas leis 10. 639/03 e 11.645/08, nessa perspectiva: será que a oferta 
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de referida disciplina surge como um instrumento de efetivação das leis supracitadas? Inserir 

disciplinas visibilizando tais temáticas nos cursos de formação de pedagogos/as pode se 

configurar como um avanço, entretanto, é um componente optativo, que não é ofertado 

semestralmente, além disso, os/as estudantes irão escolher se querem ou não cursar. É preciso 

refletir sobre até que ponto esses avanços do ponto de vista normativo tem sido incorporados 

no contexto da prática.  

 

Quadro IX: Plano de curso da disciplina “Educação das relações etnicorracias e ensino de história e cultura 

afrobrasileira e africana” 

EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICORRACIAS E ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA 

AFROBRASILEIRA E AFRICANA 

Ementa Objetivos Conteúdos 

Trabalhar as diretrizes 

propostas pela Lei 10.639/03: a 

educação na perspectiva da 

superação do racismo e do 

respeito à diversidade; o ensino 

de história e cultura africana e 

o ensino de história e cultura 

afro-brasileira, 

contextualizando-as a partir do 

desenvolvimento sócio-

histórico e cultural brasileiro. 

Desenvolver atividades teórico-

práticas visando possibilidades 

de diversificação curricular, 

formação e atuação dos 

profissionais da educação. 

Oferecer subsídios teóricos 

para as discussões das relações 

etnicorraciais e acesso a 

conteúdos que possam ser 

oferecidos aos alunos do 

Ensino Fundamental e Médio 

no bojo das exigências trazidas 

pela Lei 10639/03. 

1. Sentidos da Lei 10639/03 no contexto 

político pedagógico nacional e 

internacional. Iniciativas e experiências 

anteriores à Lei 10639/03. LDB, PCNs, 

Temas transversais – Pluralidade Cultural, 

currículo. Leitura reflexiva da lei 

10.639/03 e da Lei 11.645/08 

 

Sugestão de leitura: DIAS, Lucimar Rosa 

“Quantos passos já foram dados? A 

questão da raça nas leis educacionais – da 

LDB de 1961 à Lei 10639, de 2003” em 

ROMÃO, Jeruse. História da Educação do 

Negro e outras Histórias: Brasília: 

MEC/SECAD, 2005. 

 

2. Conceituando as relações raciais no 

Brasil. 

Texto: GOMES, Nilma L. “Alguns termos 

e conceitos presentes no debate sobre 

relações raciais no Brasil: uma breve 

discussão” Educação anti-racista: 

caminhos abertos pela Lei Federal 

nº10.639/03 – Brasília: Ministério da 

Educação, SECAD, 2005. 

Filme: “Kiriku e a Feiticeira”, de Michel 

Oncelot (França, 1998).  

 

3. Questões recorrentes – linguagens 

escolares. 

SOUZA, Francisca Maria do Nascimento. 

“Linguagens escolares e reprodução do 

preconceito” in Educação anti-racista: 

caminhos abertos pela Lei Federal 

nº10639/03. Brasília: 

MEC/SECAD/UNESCO, 2005. 

 

4. Questões recorrentes – livros 

didáticos. 

SILVA, Ana Célia. “A discriminação do 

negro no livro didático” in MUNANGA, 

Kabengele (org.). Superando o racismo na 
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escola. Brasília: MEC/BID/UNESCO, 

2001. Discussão de texto: “A cor da pele” 

de Francisco Bezerra da Silva Jr. 

 

5. Filme “Vista a minha pele” 

Texto: GOMES, Nilma. “Educação, 

identidade negra e formação de 

professores/as: um olhar sobre o corpo 

negro e o cabelo crespo” em Educação e 

Pesquisa, São Paulo, v.29, n.1, jan/jun. 

2003 http://www.rizoma.ufsc.br/pdfs/641-

of1-st1.pdf 

 

6. Análises dos documentos 

 

7. África antes da chegada dos europeus, 

Tráfico e formação do Mundo Atlântico. 

A Cultura Brasileira como Cultura 

Africana Música: “África”, palavra 

cantada; Antônio Nóbrega. Texto: 

CUNHA JR, Henrique. A tecnologia 

Africana na formação do Brasil. Rio de 

Janeiro: CEAP, 2010. 

 

8.Escravidão e Resistência – Quilombolas 

e Revoltas Escravas. Texto: ROCHA, 

Solange P.; LIMA, Luciano M. de; LIMA 

Maria da Vitória B. Perfis biográficos de 

mulheres e homens negros na Paraíba 

oitocentista: subsídios para a aplicação da 

lei 10.639/03 que trata do ensino de 

história e cultura afro-brasileira e africana. 

In: CITTADINO, Monique; 

GONÇALVES, Regina 

C. Historiografia em Diversidade: ensaios 

de história e ensino de história. Campina 

Grande: UFCG, p.49-68.  

 

Texto: LIMA, Maria da Vitória Barbosa; 

HONOR, André Cabral. Política, História 

e Resistência: considerações sobre os 

quilombos da Paraíba Colonial e Imperial. 

ANAIS do IV Encontro Estadual de 

História do Rio Grande do Norte. Natal, p. 

1-13, 2010 

 

8. Quilombos hoje 

Texto: LEITE, Ilka Boaventura. “O 

projeto político quilombola: desafios, 

conquistas e impasses atuais”. Estudos 

Feministas, Florianópolis, 16(3): 424, 

setembro-dezembro/2008 

 

9. Transição para o trabalho livre, 

políticas de embranquecimento, 

democracia racial, políticas de eugenia, de 

exclusão e de extermínio, resistências e 

lutas: história da educação da população 

negra 

 

http://www.rizoma.ufsc.br/pdfs/641-of1-st1.pdf
http://www.rizoma.ufsc.br/pdfs/641-of1-st1.pdf
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Texto: BARROS, Surya, SANTOS, Lays. 

“Estado da Arte da produção sobre 

História da Educação: o negro como 

sujeito da História da Educação 

Brasileira” em Anais do IX Seminário 

Nacional de Estudos e Pesquisas 

“História, Sociedade e Educação no 

Brasil”. João Pessoa: UFPB, 2012. 

 

10. Questões recorrentes: relações raciais 

na escola 

Textos: SOUZA, Francisca Maria do 

Nascimento. “Linguagens escolares e 

reprodução do preconceito” in Educação 

anti-racista: caminhos abertos pela Lei 

Federal nº10639/03. Brasília: 

MEC/SECAD/UNESCO, 2005 

 

SILVA, Ana Célia. “A discriminação do 

negro no livro didático” in MUNANGA, 

Kabengele (org). Superando o racismo na 

escola. Brasília: MEC/BID/UNESCO, 

2001. Discussão de texto: “A cor da pele” 

de Francisco Bezerra da Silva Jr. 

Filme: “Vista a minha pele” (Joel Zito 

Araújo, Brasil, 2005) 

 

11. Corpo Negro e Sala de aula – 

economia dos afetos 

Texto: GOMES, Nilma. “Educação, 

identidade negra e formação de 

professores/as: um olhar sobre o corpo 

negro e o cabelo crespo” em Educação e 

Pesquisa, São Paulo, v.29, n.1, jan/jun. 

2003 http://www.rizoma.ufsc.br/pdfs/641-

of1-st1.pdf 

 

12. Análise dos documentos: Diretrizes 

curriculares nacionais para Educação das 

Relações Étnico-Raciais 2004; orientações 

e ações para a Educação das Relações 

Étnico-raciais, 2006; plano nacional de 

implementação das diretrizes curriculares 

nacionais para a Educação das Relações 

Étnicorraciais e para o ensino de História 

e Cultura afro-brasileira e africana,2010; 

diretrizes curriculares para a Educação das 

relações étnico-raciais e o ensino de 

história e cultura afro-brasileira e africana 

e da história da cultura indígena no 

sistema estadual de ensino – PB, 2010; 

diretrizes curriculares nacionais para a 

educação quilombola, 2012. 

 

Fonte: Departamento de Habilitações Pedagógicas – DHP/ Centro de Educação-CE/ Universidade Federal da 

Paraíba – UFPB/Campus I 

O plano acima descrito é rico do ponto de vista dos conteúdos programáticos, abarca 

processo de recontextualização das políticas nacionais às políticas locais, discutindo assim 

http://www.rizoma.ufsc.br/pdfs/641-of1-st1.pdf
http://www.rizoma.ufsc.br/pdfs/641-of1-st1.pdf
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aspectos relacionados a cultura afro-brasileira e africana e da história da cultura indígena no 

sistema estadual de ensino – PB.  

O componente “Educação e Inclusão Social” foi acrescido a partir da Resolução N° 

46/2012 do CONSEPE/UFPB que Altera a Resolução nº. 04/2004 do CONSEPE, que 

estabelece a Base Curricular para a Formação Pedagógica dos Cursos de Licenciatura da 

UFPB, integra o Departamento de Habilitações Pedagógicas (DHP). As discussões 

contemplam as temáticas relacionadas as questões de gênero, etnia, raça, deficiência, 

homossexualidade. No quadro abaixo, vê-se que se revela como um componente variante da 

disciplina “Educação e diversidade cultural”, ressaltando os mesmos pressupostos teórico-

metodológicos observados na análise referente ao plano II do componente supracitado. 

 

Quadro XI: Plano de curso da disciplina “Educação e Inclusão Social” 

EDUCAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

Ementa Objetivos Conteúdos 

Exclusão e inclusão em 

educação. Política pública de 

inclusão social no Brasil pós 

Governo Lula. Vulnerabilidade 

social e riscos de fracasso 

escolar. Grupos Sociais 

vulneráveis. Temas de ponta no 

contexto da educação brasileira: 

gênero, etnia, raça, deficiência e 

homossexualismo. Relações 

sociais na escola e grupos sociais 

diversos. O papel do/a professor 

na promoção dos direitos de 

todos/as e a garantia de inclusão 

nas atividades escolares. 

Diferenças, diversidade humana 

e participação. 

 Explorar e compreender na 

literatura recente os conceitos de 

diversidade cultural, raça, etnia, 

gênero, habilidades e 

deficiência, relações de poder, 

identidade, diferença, 

desigualdade, inclusão e 

exclusão educacional e social. 

 

 Aplicar os conceitos à análise 

das relações escolares e 

contextos de aprendizagem. 

1. Filme 1: Pro dia nascer feliz 

Foco: Educação brasileira 

Leitura: Plano nacional de educação 

2011 – 2021 (documento do CONAE) 

 

2. Filme 2: Do luto a luta 

Foco: Deficiência 

 

3. Filme 3: Temple Grendin 

Leitura: Política Nacional de Educação 

Especial (Brasil 2008) 

Capítulo do livro: Tornar a Educação 

inclusiva (FÁVERO, et al. 2010) 

 

4. Aula sobre combate a exclusão na 

sala de aula – práticas de ensino 

inclusivas na Educação Básica 

Ler livro: 

De docente para docente: práticas de 

ensino e diversidade para a educação 

básica. Windyz B. Ferreira e Regina 

Coeli B. Martins. SUMMUS 

EDITORIAL. 2007 

 

5. Palestra: Acessibilidade nos 

contextos educacionais e inclusão 

social. 

 

6. Palestra: Direitos Humanos da 

Criança e do Adolescente e inclusão 

sócio-educacional 

 

7. Mesa Redonda sobre “Inclusão na 

UFPB” 

 

8. Seminários sobre inclusão na 

escola ( raça, etnia, deficiência, 
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gênero, pobreza, drogas, etc.) 

Fonte: Departamento de Habilitações Pedagógicas – DHP/ Centro de Educação-CE/ Universidade Federal da 

Paraíba – UFPB/Campus I 

De todos os componentes curriculares analisados, foi perceptível a presença do 

multiculturalismo em variados sentidos, nessa perspectiva é importante ressaltar o processo de 

recontextualização das políticas defendidos na abordagem de análise do ciclo contínuo de 

políticas proposto por Ball e Bowe (1992). Na análise foi possível avaliar que as políticas não 

são simplesmente construídas e aplicadas, os atores dão significados diversos aos textos 

políticos.  
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CONSIDERAÇÕES PONTUAIS 

"Se você é neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor." 

(Desmond Tutu) 

Em contraposição a neutralidade, consequentemente, contrapondo-se a situação do 

opressor, optei por me posicionar diante das desigualdades sociais a favor daqueles e daquelas 

que foram marginalizados/as, subalternizados, renegados/as, dos ditos grupos minoritários, 

dos que não tiveram acesso à escola ou até tiveram e não conseguiram permanecer. Onde 

estão estes sujeitos? Será que agora eles começaram a ganhar alguma visibilidade do ponto de 

vista normativo?  

Digamos que em partes sim. As políticas e estratégias construídas para mediar 

conflitos nas sociedades multiculturais avançaram nessas duas últimas décadas, isso se deve 

primordialmente às diferentes mobilizações sociais. Os avanços ainda são tímidos, mas é 

preciso reconhecer que as categorias “diferença”, “diversidade”, “relações de gênero”, 

“etnia”, “raça”, “sexualidade”, “culturas”, “identidades” começaram a incorporar os textos 

políticos a partir da década de 1990. São demandas que começam a fazer parte do cotidiano 

dos espaços pedagógicos, entretanto, de que modo essas categorias têm incorporado os 

processos formativos de pedagogos/as? 

O objetivo desse estudo foi de investigar como as políticas curriculares estão sendo 

(re) interpretadas para a abordagem do multiculturalismo dentro do processo formativo inicial 

de pedagogos/as do Centro de Educação na Universidade Federal da Paraíba (CE/UFPB) - 

Campus I. As análises foram subsidiadas pela abordagem do ciclo contínuo de políticas 

proposta por Ball e Bowe (1992) e aprofundada posteriormente por Ball (1994, 2009). O foco 

analítico deste foi no contexto influência, contexto de produção de texto e contexto da prática. 

A opção pelo ciclo contínuo de políticas se deu por reconhecer a complexidade do processo 

de “implementação” das políticas, tendo em vista que os contextos são permeados por 

disputas e resistências. Através desta estratégia metodológica foi possível compreender o 

processo de construção e ressignificação das políticas específicas para a inserção do 

multiculturalismo no processo formativo de pedagogos/as.  

No primeiro momento, foram expostas as significações, o universo semântico bem 

como as diversas perspectivas do multiculturalismo para compreensão dos pressupostos 

filosóficos e epistemológicos que norteiam o objeto de estudo. O termo multiculturalismo 

apresenta distintas vertentes, desse modo, optou-se nesse estudo a utilizar o termo 

multiculturalismo. Mas, justificando seus sentidos e apontando a perspectiva da 
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interculturalidade e/ou do multiculturalismo crítico como a mais democrática e híbrida forma 

de compreensão do multiculturalismo.  

Posteriormente, buscou-se pontuar o objeto de estudo dentro dos contextos 

analisados, ou seja, foram destacadas as principais influências internacionais e nacionais que 

subsidiaram a inserção do multiculturalismo nas políticas educacionais no intuito de 

apresentar o modo como o contexto de influência está refletido no contexto de produção de 

texto bem como dialogam e são ressignificados no contexto da prática. Nos textos políticos, o 

multiculturalismo tem assumido sentidos híbridos, sendo reflexo dos processos de disputas 

que se dá no contexto de influência. No Brasil, essa percepção foi nítida principalmente nas 

políticas constituídas durante a década de 1990. Entre as influências dos ideais neoliberais e 

neoconservadores e as resistências dos novos movimentos sociais, os textos assumiram 

configurações contraditórias.  

Embora tenham ocorrido avanços a partir dos anos 2000, visto que o país passou a 

ser gerido por um governo que abriu maiores espaços à intervenção dos novos movimentos 

sociais, ainda há uma forte influência por parte das instituições neoconservadoras que ocupam 

lugares de poder dificultando a “implementação” de determinadas políticas. Nesse sentido, 

embora a presença do multiculturalismo tenha emergido a partir dessa década no contexto de 

produção de texto, é perceptível que ainda assume identificações híbridas, ou seja, se 

confundem entre uma perspectiva e liberal e intercultural.  

No contexto do processo formativo de pedagogos/as foram identificadas presenças 

das categorias que evidenciam o multiculturalismo nas políticas específicas. Os textos 

políticos bem como as práticas produzidas no contexto local incorporaram as orientações 

internacionais e nacionais, mas, também foram recontextualizadas, reinterpretadas e 

assumiram/assumem perspectivas diferenciadas no contexto da prática. Os sentidos do 

multiculturalismo no currículo do curso de Pedagogia na modalidade presencial na UFPB/ 

Campus I apresenta sentidos diversificados. 

A partir das análises, foi possível pontuar três questões: 1- o multiculturalismo aparece 

dentro de uma lógica disciplinar; 2- as disciplinas que aparecem as categorias referentes ao 

multiculturalismo não têm a mesma importância que as disciplinas que abordam os saberes 

que discutem habilidades e competências; 3- as discussões que envolvem as questões de 

gênero e sexualidade, principalmente de sexualidade ainda não tem tanta visibilidade no 

currículo do curso de Pedagogia na instituição.  

Considerando que o multiculturalismo foi integrado no curso de Pedagogia na lógica 

disciplinar, analisou-se a configuração que as disciplinas assumem no contexto da prática. 
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Como resultado, identificou-se que sentidos diversos são atribuídos ao multiculturalismo, 

desse modo, foi possível avaliar e concordar com Ball (2009) que as políticas não são 

simplesmente construídas e aplicadas, os atores dão significados diversos aos textos políticos. 

O multiculturalismo ocupa um lugar secundário no curso de Pedagogia na UFPB, as 

discussões que envolvem os ditos grupos minoritários se transformaram em disciplinas, sendo 

parte significativa delas, as disciplinas optativas. Isso significa que a presença do 

multiculturalismo não é tão significativa como outros componentes que abordam as 

habilidades e competências. Para Fazenda (1993, p.16), “em termos de ensino, os currículos 

organizados pelas disciplinas tradicionais conduzem o aluno apenas a um acúmulo de 

informações que de pouco ou nada valerão na sua vida profissional”. 

Talvez a solução não fosse elencar disciplinas específicas, contudo, superar a ideia da 

lógica disciplinar pontuando eixos temáticos relacionados às principais demandas da 

sociedade. Os seminários temáticos contidos no PPP apontam um ensaio de uma proposta 

interdisciplinar, entretanto, os eixos elencados não são os nortes para a construção das práticas 

curriculares. A lógica disciplinar permanece e a proposta é que os eixos se encaixem nas 

disciplinas e não ao contrário, como deveria ser numa proposta de interdisciplinaridade. 

Se pesarmos em uma proposta efetivamente interdisciplinar, poderíamos pontuar os 

eixos e a partir destes inserir os saberes necessários a formação do/a pedagogo/a. Conforme 

mencionado anteriormente, os eixos deveriam está relacionais as principais demandas da 

sociedade. Fazer justiça social seria a primeira grande demanda da sociedade, para tanto 

questionar as formas de opressões; problematizar as discussões que envolvem as relações de 

gênero - quando falo “gênero” não estou pensando numa visão binária homem-mulher, mas 

nos diferenciados modos de identificação de gênero, entre feminilidades e masculinidades; 

reivindicar os direitos das pessoas LGBT bem como contribuir com minimização da 

homofobia no país; problematizar o poder de determinadas religiões em detrimento de outras; 

refletir sobre as desigualdades socioeconômicas; desconstruir concepções que legitimam as 

diversas manifestações de racismo são as grandes demandas da sociedade, partindo dessas, 

seria possível a construção de um currículo pautado na justiça social. É nessa perspectiva que 

as reformas curriculares precisam está ancorada, reconhecendo os processos políticos e 

históricos que legitimaram e legitimam as opressões vivenciadas pelos sujeitos. Conforme 

McLaren (1997, p.144), 

Reformas curriculares exigem que as educadoras interroguem as pressuposições 

discursivas que informam suas práticas curriculares com respeito à raça, classe, 

gênero e orientação sexual. Além disso, as pessoas que estão trabalhando com o 

currículo precisam desafiar suas complacências com relação ao eurocentrismo.  
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Penso que os movimentos sociais devem ser mais parceiros no processo de 

construção curricular para que suas demandas sejam cada vez mais incorporadas nos espaços 

pedagógicos. Quando falo em espaço pedagógico, penso na escola, mas também nas ONGs, 

nos hospitais, tribunais de justiça, dentre outros que há a sistematização da educação, ou seja, 

onde há um currículo. Conforme Fazenda (1993, p.14) 

Um curso comprometido com uma educação assim concebida insere-se no debate da 

sociedade para pode refletir, adequadamente, sobre os problemas específicos da 

região, enquanto consequência de um movimento social maior. É necessário tratar 

da produção pedagógica como prática dos homens, em que o conteúdo pedagógico é 

determinado pelo conteúdo social e vice-versa.  

 

As diferentes práticas sociais, ou seja, os modos diversos de expressão de cultura e 

identificação estão cada vez mais presentes nos âmbitos que preveem conhecimentos 

pedagógicos. Devido a isso se faz cada vez mais necessária que a formação inicial esteja 

ancorada nessa preocupação, oferecendo subsídios para que o/a pedagogo/a seja agente da 

transformação.  

Os resultados apresentados neste estudo abrem uma gama de possibilidades de novas 

pesquisas no âmbito da inserção do multiculturalismo nos processos formativos de 

profissionais da Educação, que poderão revelar as distintas configurações que o 

multiculturalismo assume nos demais cursos de licenciatura.  
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ANEXOS 
Anexo A – Ementário do Curso de Graduação em Pedagogia – UFPB/Campus I 

Anexo B – Resolução n° 64/ 2006 - UFPB 

Anexo C – Resolução nº 13/2009 - UFPB 
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