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1- INTRODUÇÃO  
O objetivo deste texto é discutir, no âmbito do VII Congresso de Educação Básica – 

COEB, a diversidade cultural e os desafios para a gestão político-pedagógica. Este tema é de 
extrema importância para as relações didáticas e para a gestão escolar em vários níveis, pois 
considerar esta discussão como basilar para se perceber a escola hoje implica em impactos 
diretos nas relações interpessoais e pedagógicas, uma vez que o modelo canônico de ensino 
dificilmente contempla de maneira, necessariamente, crítica as relações multiculturais.  

 
O que queremos, exatamente, dizer é que para conceber e objetivar uma relação 

multicultural no ambiente educacional é preciso uma mudança de dinâmica no contexto da 
educação. Podemos arriscar a dizer que, muitas vezes, essa dinâmica está sustentada por 
representações sociais (CHARTIER, 1990) firmadas em outros tempos em que ensinar, 
aprender e gerir uma escola ou um sistema escolar obedecia uma lógica mais conservadora, 
com papéis sociais mais definidos e calcados numa ideia de ordem, isto é, o modo de 
funcionamento estava dado, havendo uma expectativa clara das ações do professor, do 
aluno, do diretor, do coordenador, do secretario e assim por diante.  

 
Com o desenvolvimento do campo educacional, no caso o brasileiro, os debates 

foram ocorrendo, ora na academia ora nas escolas. Esse campo contou com diversas fases, 
que podemos balizar pelas marcas deixadas pela história e filosofia da educação, que muito 
bem destacaram as diferenças entre um modelo jesuítico e tradicional de ensino, a 
heterodoxia a esse sistema trazida pela Escola Nova, cuja ótica sobre o ensino e a 
aprendizagem se modifica e a aprendizagem passa a ser instância privilegiada em relação ao 
ensino além de outras tendências, que fizeram parte desse debate, como, por exemplo, o 
legado de Paulo Freire, o construtivismo, dentre outros (GHIRALDELLI JR, 2008).     

 
 Esse panorama histórico também pode ser apresentado pelas tendências pedagógicas 
amplamente discutidas por Libâneo (1985), a saber: tradicional, renovada progressista, 
renovada não-diretiva, tecnicista (liberais) e libertadora, libertária e crítico-social dos 
conteúdos (progressistas) ou Mizukami (1985), tais como: tradicional, comportamentalista, 
humanista, cognitivista e sociocultural. 
 
 É importante também observar nesta contextualização, as mudanças de paradigmas 
curriculares, acarretadas por alterações de dinâmicas e de funcionamento das relações 
interpessoais no espaço educacional. Silva (2003) assinala bem essas transformações, no 
momento em que pontua a existência do currículo tradicional, crítico e pós-crítico. É a partir 
deste último em meados dos anos de 1990 que o debate sobre diversidade cultural ou 
multiculturalidade ganha mais corpo. Notamos, a partir desse autor, uma mudança profunda 
nas discussões do campo educacional, uma vez que o modelo deixa de ser crítico 
(ideológico), perspectiva coletiva, e passa a ser pós-crítico (discursivo), perspectiva 
individual. 
 
 Neste texto, trataremos, portanto, da relação entre formação de professores e 



 
 

 

diversidade cultural ou multiculturalismo. Não entraremos em defesas teóricas (críticas, pós-
críticas), uma vez que nosso objetivo é promover uma reflexão sobre essa relação e pontuar 
que a diversidade cultural ou o multiculturalismo não ocorre espontaneamente ou por meio 
de convencimento rápido e óbvio acerca da sua necessidade para se vislumbrar uma escola 
ou um sistema escolar mais justo e desenvolvido. 
 
 Para realização desta reflexão, assinalaremos o conceito de formação docente e a 
diversidade cultural como desafio para a formação de professores e as considerações finais.  
 

2- FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
Não iremos esgotar a questão da formação de professores, por vários motivos, a 

discussão é ampla, apresenta várias vertentes, e também não é nosso interesse, já que 
queremos direcionar a discussão para um tipo específico de formação.  

 
Basicamente, nossa compreensão sobre formação docente não se reduz apenas a uma 

aprendizagem técnica, pois a natureza da profissão não permite esse entendimento e isso é 
fácil justificar, se deve ao fato do trabalho docente e com docentes relacionar-se à 
construção de ideias, de conceitos, de sistematizações do que está posto de maneira 
elaborada, que supere o programado pelo senso comum.  

 
Tanto a vida profissional quanto a universidade, que constitui teórica e 

epistemologicamente essa formação necessitam de um cuidado constante com manuseio do 
saber formador para que ele seja refinado e contribua para construções de sentido sobre o 
mundo também refinadas; nesse contexto, portanto, há de se ter um cuidado com as 
conformações do tempo social e cultural e de que forma a formação para o magistério e 
para a gestão educacional vem sendo realizada. Queremos dizer, especificamente, como as 
relações com a cultura, com a história das disciplinas, com a filosofia, com a sociologia e com 
as metodologias estão sendo realizadas. Não discorreremos longamente sobre a importância 
fundamental de cada uma dessas áreas, todavia, assinalamos sua importância para a 
constituição identitária do sujeito em formação (inicial ou continuada) para atuação no 
magistério e na gestão educacional.  

 
Para reforçar nossa discussão, retomamos “Formação de professores: o lugar das 

humanidades”, de Maria-Helena de Souza Patto (2005); neste texto, a autora resgata teses 
do Prof. José Pires Azanha, que nos faz refletir sobre a ideia de formação que estamos 
desenvolvendo. Ressaltamos, ainda, que esse texto não se aplica somente às ciências 
humanas, mas a todos aqueles que têm como ofício o magistério ou a gestão escolar. Logo, 
as referidas teses apresentam-se da seguinte forma:  
 

1- A escola de poucos é historicamente diferente da escola de todos (ou quase todos) de hoje; 2- A ideia 
de que ensino eficaz é basicamente a aplicação competente de um saber metodológico, 
epistemologicamente fundamentado em outros saberes, principalmente, de natureza psicológica, é 
altamente discutível; 3-Mais do que meramente técnica, a solução dos problemas da escola pública 
fundamental exige uma mudança de mentalidade do próprio magistério; 4-Contra ‘pacotes 
tecnológicos’ centralizadores, a autonomia pedagógica das unidades escolares;. 5- A instituição 
universitária cabe atender aos vivos reclamos da rede pública de escolas de ensino fundamental e 
médio. (PATTO, 2005, p. 62-74) 

 
 Grosso modo, na primeira tese a autora se refere à ideia que se tem de uma escola 



 
 

 

ideal, a escola do passado, que poucos tinham acesso em que a situação social e econômica 
dos professores era semelhante a dos alunos; na segunda tese, ela destaca que a formação 
não passa, necessariamente, pelo domínio dos métodos; na terceira, a compreensão dos 
professores sobre a profissão docente poderá permitir mudanças; a quarta tese chama 
atenção para o ideário de que a tecnologia por ela mesma é a solução dos problemas; e na 
quinta, a relação necessária da universidade com a escola. Diante disso, pensamos que as 
representações sociais (CHARTIER, 1990), pautadas, por sua vez, nas experiências culturais 
(família, escola, mídias, religião, trabalho, etc.) conduzem as pessoas, e, neste caso, mais 
especificamente, professores e gestores, a enxergarem a escola de forma editada ou 
programada, cedendo aos muitos princípios elaborados nas teses apresentadas.  
 
 Acreditamos que há diferentes posicionamentos sobre o que é formar professores e 
gestores, dependendo dos objetivos que se tenha e não podemos desconsiderar que esses 
objetivos estão ligados às condições sociais e culturais em que a economia, as mídias, a 
religião e todas as demais esferas da sociedade exercem influência. 
    
  Entretanto, mesmo sabendo que as coisas não são como são pelo acaso, apostamos 
em um tipo de formação que transcenda ideários e posturas meramente técnicos, 
saudosistas e que desconhecem ou rejeitam a cultura da instituição escolar, com suas 
particularidades e regras próprias, que apostam em lógicas forjadas fora da escola e fora dos 
centros de formação de professores para se tentar atuar e agir sobre um ambiente cultural 
muito próprio. É preciso um cuidado teórico, metodológico e técnico na constituição desse 
profissional da educação. Em síntese, apresentamos palavras de António Nóvoa (2017) sobre 
um perfil de professor que se afasta do reducionismo:  
 

 Ser professor é conquistar uma posição no seio da profissão, mas é também tomar posição, 
publicamente, sobre os grandes temas educativos e participar na construção das políticas públicas. É 
aprender a intervir como professor. Obviamente, também aqui se exige uma preparação, uma 
consciência crítica, que tem de ser trabalhada desde a formação inicial. (NÓVOA, 2017, p. 1131). 

 
 Antes de entrar na segunda parte de nossa discussão, gostaríamos de registrar que 
para se compreender adequadamente e profundamente as questões da diversidade cultural 
e do multiculturalismo, os professores e os gestores (profissionais da educação) não podem 
prescindir de uma formação que considere a cultura e nela as discussões de identidade, de 
gênero, de raça e de poder, por exemplo.  

 
3- DIVERSIDADE CULTURAL COMO DESAFIO PARA A FORMAÇÃO DOCENTE 

 Neste item, retomaremos a introdução, que faz, brevemente, um panorama das 
mudanças epistemológicas e paradigmáticas no campo educacional brasileiro. 
Aproveitamos, assim, para dizer que a recepção do multicultural e da diversidade cultural 
pelos professores e gestores está diretamente ligada ao que foi mobilizado na formação 
inicial e reforçada e revista, de acordo com os avanços das discussões na área, na formação 
continuada. 
 
 A diversidade cultural e a multiculturalismo já vem sendo discutido há algum tempo 
em diversos campos, inclusive na Didática e na formação de professores e o consenso é que 
se trata de uma forma de enfrentamento do preconceito, com destaque à identidade. 
Segundo Canen e Xavier (2011), temos:  



 
 

 

 
O multiculturalismo tem sido compreendido como um campo teórico, prático e político 
que busca respostas à diversidade cultural e desafio a preconceitos, com ênfase na 
identidade como categoria central para se pensar em uma educação valorizadora da 
pluralidade no contexto escolar (Candeau, 2008a, b, c; Canen, 2008; Canen; Santos, 
2009; Moreira; Câmara, 2008 (p. 641) 

 
 No paradigma multicultural, o conceito de cultura é fundamental para se pensar as 
relações escolares, não se trata de ter a cultura como mais uma categoria que compõe a vida 
escolar, pelo contrário, ela é vetor e é a partir dela que as relações se dão e os sentidos 
sobre essas relações se constroem. De acordo com Canen e Xavier (2011), observamos:  
 

[...] Isto se dá porque no multiculturalismo a noção de cultura é um aspecto essencial para o 
desenvolvimento de uma análise das relações sociais e seus determinantes, o que implica um novo olhar 
sobre o papel constitutivo e central da cultura na sociedade e na formação das identidades, dentre elas 
a identidade docente. (p. 642). 

 
 Ao considerarmos a cultura dessa forma, podemos ir além se situarmos a formação do 
professor e do gestor nessa perspectiva. Quando a fazemos, conseguimos ver, no caso da 
cultura brasileira, uma necessidade sempre urgente e forte na relação com a diversidade 
cultural e multiculturalismo, uma relação que nos parece óbvia, por vivermos em um país 
hibrido e construído nas confluências culturais; todavia, nem sempre essa obviedade se 
apresenta e, portanto, compreender a cultura como vetor e significado de desenvolvimento 
social, cultural e econômico se justifica plenamente e se faz necessário.  
 
 Constatar necessidades e justificá-las é um aspecto da nossa discussão, já o outro 
carece de mais detalhamento, pois se refere às lógicas de funcionamento da escola e dos 
sistemas escolares e dependem muito das representações sociais (CHARTIER, 1990) que 
esses professores e gestores têm do seu trabalho com o ensino; e tais representações estão 
ligadas diretamente ao conceito de formação.  
 
 Para aprofundarmos um pouco mais nesse detalhamento, é preciso tomar a cultura 
como elemento motriz dos planejamentos e das ações e para isso se faz necessário uma 
inversão de ordem, muitas, vezes, já consagrada; referimo-nos, exatamente, às relações de 
poder e o que delas decorre.  
 
 À medida que se tem um projeto para uma escola ou para uma rede a partir dessas 
premissas, a organização do currículo por meio da escolha dos temas e de como estes serão 
abordados, a percepção clara de que tendência pedagógica dará conta dessa perspectiva, 
uma vez que elas apontam epistemologicamente e, por consequência, tecnicamente as 
relações entre professores e alunos; professores, alunos e pais; e professores, alunos, pais e 
gestores se faz importante.  
 
 Não nos esqueçamos, ainda, da avaliação, outra prática importante dessa 
reorganização de posturas em prol de uma escola onde a diversidade e o multiculturalismo 
têm espaço; a avaliação não pode ser vista como uma consequência técnica do ensino e da 
aprendizagem, mas uma oportunidade de formação, na qual os alunos, juntamente com o 
ensino e a aprendizagem, percebam a lógica dos conteúdos reorganizados e da condução 



 
 

 

desses conteúdos pelos seus professores como forma de enfrentamento de preconceitos e 
de assimetrias que só agravam nossa situação social.  
 
 Todas essas ações no âmbito do currículo, das práticas de ensino e das práticas 
gestoras, tendo a cultura como elemento articulador e transformador a fim de combater a 
homogeneização e os binarismos que não contribuem em nada para o desenvolvimento 
educacional servem para oferecer possibilidades de reconhecer outras culturas e outras 
formas de ser e viver; referimo-nos aos alunos, professores e gestores da raça negra, aos 
indígenas, aos submetidos às diásporas (imigrantes), aos homossexuais, transexuais, dentre 
muitos outros, inclusive nós mesmos.  
 
 O texto de Canen e Xavier (2011) esclarece bem nossa discussão a respeito da 
importância da formação e das identidades, como vemos a seguir: 
 

[...] o desafio à essencialização da categoria identidade, percebendo seu caráter sempre provisório, em 
construção, é uma visão que sensibiliza professores para conceberem caminhos didáticos-pedagógicos 
que deem conta das hibridizações e sínteses culturais presentes nessas construções identitárias. 
(CANEN; XAVIER, 2011, p. 642).   

 
  Próximos de encerrar este tópico e passarmos às considerações finais é preciso deixar 

claro que o multiculturalismo exige posturas contundentes em relação às assimetrias 
culturais, étnicas e de gênero, por exemplo, para evitar preconceitos e violências. Nesse 
sentido, a tônica de um posicionamento teórico e epistemológico dessa natureza é o apreço 
pela valorização e reconhecimento das relações culturais e, sobretudo, do papel das 
identidades, fontes produtoras de sentido da vida cotidiana; e a escola e os sistemas 
escolares não podem se esquivar desse debate. 
           
 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Pudemos, sucintamente, tocar em alguns pontos, a saber: formação de professores e 
de gestores e diversidade cultural e multiculturalismo. Ao abordar esses pontos, percebemos 
que as questões do multiculturalismo e da diversidade estabelecem forte relação com a 
ideia de formação, uma vez que se não ocorrer a conscientização no âmbito da formação 
inicial e continuada por meio de leituras e discussões sobre a instituição escolar e quais são 
suas particularidades, o conceito de diversidade e multiculturalismo pode não se concretizar 
efetivamente, podendo, inclusive, pôr em risco o projeto que desafia os preconceitos de 
gênero, de raça e de sexo, assegurando um sistema assimétrico e injusto. 
 
 Um tipo de formação de professores e de gestores, que encampa, com firmeza, esses 
necessários enfrentamentos, certamente, corroborará para um sentido de profissionalização 
mais exitoso e humano. A escola não pode ser espaço reservado apenas para a transmissão 
técnica de determinados conteúdos; sabemos e reconhecemos que o acesso aos conteúdos 
é importante e constitui uma das identidades da instituição escolar, contudo, uma formação 
que consiga contemplar e fazer uso dos conteúdos específicos, saberes acumulados 
historicamente, em prol de uma relação interpessoal menos preconceituosa e violenta 
estará acenando para uma situação mais civilizada e desenvolvida.  
 
 Como bem assinalou Canen e Xavier (2011), pensar multiculturalismo e diversidade 



 
 

 

cultural é estar imerso em um debate teórico e também político, conseguimos verificar que 
a dinâmica da escola e dos sistemas escolares é alterada em prol de “um modo de fazer” em 
que a convivência com a diversidade implica numa mudança nas relações de poder e isso 
impacta em todas as dimensões escolares, isto é, da gestão discursiva em sala de aula e no 
conjunto da escola até nas propostas curriculares, por meio de opções de conteúdo, de 
metodologias e de avaliação, como já foi bem assinalado. 
 

Dizemos que em uma formação em que essas questões não são contempladas e 
debatidas, as chances de uma revisão nas relações de poder no ambiente da escola ficam 
prejudicadas e as diferenças, em um mesmo espaço de convivência, no que diz respeito às 
vozes, as narrativas de trajetórias individuais e coletivas, a ideia de autoria e de identidades 
individuais, coletivas e institucionais ofuscadas.  

 
Finalmente, após esta reflexão sobre formação de professores, diversidade cultural e 

multiculturalismo, conseguimos ver que para esse projeto de desafio e combate ao 
preconceito e às assimetrias no interior da cultura há a necessidade de uma forte base 
teórica, epistemológica e metodológica nos momentos de formação, evitando, assim, as 
prescrições e os receituários que apenas podem atuar na superfície, uma espécie de verniz, 
e não adentrar pelas estruturas profundas, aquelas que se mostram no cotidiano escolar.  
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