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1. INTRODUÇÃO 

 

Quando estamos trabalhando em um ambiente escolar, nos deparamos todos os dias, a cada 

minuto, com a diversidade cultural. Novas pesquisas apontam a necessidade de se estar sempre 

preparado, ou buscando estar, como tarefa principal de muitos educadores, frente a essa nova visão de 

mundo. 

Segundo Canen (2002, p. 207), “Reconhecer que a sociedade brasileira é multicultural significa 

compreender a diversidade étnica e cultural dos diferentes grupos sociais que a compõem”. 

No contexto atual do mundo, a principal atitude de desenvolvimento social é a educação. Um país 

que quer mudar seu rumo socialmente, economicamente e culturalmente tem que investir maciçamente na 

educação, principalmente naqueles que se tornarão futuros educadores, e, em particular, nos educadores 

de escolas públicas e privadas, através de projetos de educação continuada.  

Segundo Candau (1997), uma das preocupações está voltada para a análise crítica dos estudos 

na prática de formação de professores, nos quais as questões culturais e o impacto nas escolas não são 

temas abordados de forma a possibilitar uma mudança nessa visão reducionista praticada na escola. 

Nesse sentido, precisamos apontar o seguinte questionamento, como podemos criar uma escola 

diferente? Nosso objetivo é discutir as relações sociais na sociedade atual a partir da necessidade de 

entendimentos e quebras de paradigmas, uma vez que as mudanças impulsionam uma escola diferente, 

moderna e que atenda às necessidades da sociedade. 

Vamos construir um artigo bibliográfico tomando como base de ideias e argumentações autores 

como Candau (1997), Canen (2002), Ferreira (2001), Bobbio (1992), entre outros que vão proporcionar a 

construção desse artigo. 

Essa sociedade moderna tem a necessidade de uma ampliação dos processos, até então 

reducionistas, para uma concepção culturalista do sistema de ensino. Apesar da dificuldade em se definir 

cultura, é imperativo que se saia do simples conceito para tornar-se um instrumento didático e pedagógico, 

que possibilite uma maior importância da identidade sociocultural, tanto do educador como do educando. 

Segundo Huntington (apud CANDAU, 1997), a política mundial está entrando num novo momento 

e “nesta nova etapa, a fonte fundamental de conflito não será essencialmente ideológica nem econômica. 
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As grandes divisões da humanidade e a fonte predominante de conflito serão de ordem cultural” (p.240). 

Por isso, a necessidade de se estudar e construir uma cultura que seja valorizada, para o crescimento 

social. A autora levanta uma série de críticas diante da falta de empenho, por parte dos estudiosos em 

encontros realizados, para debater a questão da formação dos educadores e a necessidade de persistência 

na melhoria das condições para com os mesmos. 

Há uma mobilização crescente dos movimentos sociais em desenvolver uma consciência mais 

apurada no que se refere ao espaço educacional, para que se percebam as diferentes culturas presentes no 

tecido social brasileiro, ou seja, o reconhecimento de que cada região do país possui os seus valores 

culturais e que a valorização dessa cultura, por parte dos educadores, proporciona uma construção social 

mais igualitária e o respeito às variadas expressões culturais do país. 

Segundo Candau (1997), “a perspectiva dos Estudos Culturais procura penetrar neste universo 

complexo e heterogêneo [...]”, preocupando-se em, “aprofundar teórica e praticamente as relações entre 

cultura, conhecimento e poder” (p.242). 

Para que isso ocorra, a utilização de uma metodologia elaborada por Clanclini (apud CANDAU, 

1997), no México, tem se mostrado de grande utilidade. É necessário, inicialmente, afirmar a existência de 

um processo de hibridização cultural, ou seja, um modo de realização de culturas híbridas, em que o 

tradicional e o moderno, o culto e o popular convivem, criando uma forma de cultura sem ruptura. 

Esses processos de hibridização são hoje considerados múltiplos e variados. Para Canclini (apud 

CANDAU, 1997), o agente transformador para redesenhar o mundo da cultura são cientistas sociais 

“nômades”, articulando horizontalmente o culto, o popular e a cultura de massa. Reconhecer que vivemos 

em contextos de hibridização cultural é como um “adubo” para dar resistência e fazer crescer com vigor as 

ações educativas. 

A partir dessa perspectiva, trabalhar a cultura escolar e a cultura da escola nos leva a uma nova 

abordagem desafiadora, com implicações óbvias para a formação docente. A cultura escolar consiste em 

uma realização plena do trabalho como educador, possibilitando um crescimento no processo intelectual e 

social dos indivíduos. A cultura da escola é a forma pela qual a escola se coloca em relação ao seu público 

alvo e suas ações dentro do contexto escolar, com seus ritmos, normas, independência, ao reger o 

processo de organização escolar. 

As culturas híbridas estão presentes tanto no modo de educar como na forma de reger as escolas, 

porque a nossa sociedade está sempre exercendo um movimento de mudanças no seu contexto. 

Em sua análise, Giroux (apud Candau, 1997) constatou diferentes fatores que justificam a 

dificuldade de penetração da perspectiva dos estudos culturais nas faculdades de Educação. Ele afirma que 

“os/as educadores/as não poderão ignorar, no próximo século, as difíceis questões do multiculturalismo, da 

ética e do trabalho, que, na verdade, as escolas já estão tendo de enfrentar” (p.246). 

O processo de formação de educadores necessita ser revisto e reelaborado para se adequar, ao 

mínimo, ao processo que está ocorrendo na modernidade, a globalização das informações e conhecimento 

de outras culturas. Nas práticas diárias está se criando uma nova consciência; a geração “jovem internet” 

está se aproximando cada vez mais do universo das faculdades, forçando uma mudança de currículos, 

práticas e metodologias de trabalho. 
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A educação e os processos de formação de educadores não podem ignorar esta realidade, uma 

vez que o impacto destes processos no dia a dia escolar é cada vez maior. Para tanto, faz-se necessária a 

implementação de uma nova orientação nos cursos de Licenciatura, de forma a incorporar a seguinte 

agenda (GIROUX apud CANDAU, 1997): 

 

1. Considerar a cultura como central nos currículos e sala de aula; 
2. Enfatizar o estudo da linguagem e do poder; 
3. Vincular o currículo às experiências trazidas pelos estudantes; 
4. Promover o estudo de textos variados no que tange à forma como os mesmos estruturam as 

relações sociais e outras noções; 
5. Analisar a história, não como uma narrativa linear, mas como uma série de rupturas e 

deslocamentos; 
6. Ampliar a concepção de pedagogia, definindo-a como uma prática cultural ética e politicamente 

responsável a serviço da ampliação da democracia (p. 247-248). 

 

Portanto, a educação sobre a diversidade social, ideológica e cultural é uma discussão aberta que 

precisa ser estimulada dentro de espaços educacionais de formação, uma vez que traz a possibilidade de 

uma educação voltada ao respeito ético e social, que entenda a sociedade como multidiversificada, com a 

minimização dos estigmas, dos preconceitos, das discriminações, que provocam conflitos, negação, ruptura 

e rejeição, numa sociedade que é e será dinâmica, diversificada e complexa, nessa e nas próximas 

gerações. 

Assim, a compreensão que se tem referente à existência na atualidade de grupos diversos, dos 

diferentes grupos étnicos, de movimentos sociais que defendem uma ideologia própria e aqueles 

movimentos sem ideologia muitas vezes não é aceitável pelo sistema capitalista e pela elite social brasileira 

que querem impor um modelo de sociedade, de beleza, de vestimentas, relacionado a um mundo em que 

uma parcela da sociedade é obrigada e influenciada a ver, ouvir e pensar como sendo a mais adequada. 

Está surgindo um sistema em que as diversidades são cada vez mais aceitas, valorizadas, 

motivadas a participarem e se apresentarem dentro das suas características; esse contexto destitui de 

poder essa elite que considera suas ideologias como sendo a certa, a adequada para a sociedade. Desse 

modo, a partir das bases culturais da identidade brasileira na contemporaneidade, podemos compreender o 

sentido de que a vida em sociedade é algo que nunca será perfeito, organizado, ideal. 

 

2. AS RELAÇÕES SOCIAIS E SEUS PARADIGMAS  

 

Somos seres dotados de uma extraordinária capacidade, cada qual com suas particularidades. 

Únicos na constituição do “ser”, como pessoa. Entretanto, podemos viver isolados ou sozinhos, como uma 

escolha nesse mundo multicultural, multisocial, multiglobalizado, ou seja, as relações que são 

desenvolvidas apresentam nossas próprias características pessoais e coletivas. Porém, uma das condições 

mais preponderantes da condição humana está na construção do conhecimento, do saber para um 

desenvolvimento da sua necessidade de viver, principalmente em sociedade 

De acordo com Ferreira (2001), “o conhecimento, produto da atividade consciente do pensamento, 

estabelece a natureza social do ser humano e o condiciona à sua história e à sua cultura” (p. 17). É a 

tentativa de respondermos aos próprios questionamentos que interagem com essa condição humana, os 

quais se configuram em torno da formação cognitiva do nosso desenvolvimento, do pensamento, da 

reflexão, da compreensão e, particularmente, da busca por respostas. Estamos constantemente interagindo 
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em sociedade, ressaltando nossa existência e valorizando em diferentes contextos a nossa parcela de 

contribuição como seres humanos. 

Com essa característica de estar ao mesmo tempo, construindo saberes, como seres únicos e 

coletivos, buscamos, em grande maioria, viver em sociedade, para construir uma cultura, uma relação, um 

sistema em que seja possível existirmos enquanto seres que enfrentam uma constante sobrevivência. Esse 

sistema nos leva a refletir sobre o que somos e porque devemos aprender a viver em sociedade. Por meio 

das experiências, aprendemos e construímos as regras de convivência e de cultura. Somos aqueles que 

constroem a sociedade e buscamos partilhar de um mesmo espaço social, a sociedade, para nos 

desenvolver como pessoa; moldamos o modo de vida numa sociedade considerada pós-moderna.  

De acordo com Pourtois & Desmet (apud Bezerra 2010), 

 

Como imaginar a pós-modernidade? Diante da fragmentação da modernidade, trata-se hoje, de 
interrogar-nos sobre a possibilidade de reconstruir um universo social, cultural, pedagógico, coerente e 
integrador que acolheria ao mesmo tempo a razão e o ser, a racionalização e a subjetivação. O 
universo pós-moderno será inelutavelmente complexo (p. 17). 

 

Essa complexidade está presente em diferentes contextos sociais; os acontecimentos na 

sociedade atual são uma amostra dessa complexidade, as relações são transmutáveis e acopladas à lógica 

mercadológica, tecnológica, uma apropriação de outra área do conhecimento pelas interações sociais, 

como uma simbiose que sustenta a própria sociedade. 

Esses avanços e transformações ocorridas nas sociedades nos ajudam a entender as interações 

que estão ocorrendo na atualidade. Muitos acontecimentos deveriam fazer com que a humanidade 

pensasse: até onde nós vamos? Até quando vamos existir? Perguntas que deveriam ser respondidas por 

todos, principalmente pelos sistemas dominantes, uma vez que o próprio sistema tem interesses na sua 

perpetuação. Alguns indivíduos na humanidade atual se perguntam se o futuro está acontecendo ou ainda 

será necessário mais avanços.  

Para Bezerra (2010): 

 

A humanidade vem, ao longo dos séculos, buscando o seu próprio desenvolvimento cultural, social e 
econômico, com o objetivo de moldar um mundo e um futuro que lhe possibilitem uma melhor 
qualidade de vida, particularmente através da educação. Contudo, essas relações construídas por 
conflitos e questionamentos produzem, ao mesmo tempo, um mundo de “incertezas e dúvidas 
constantes”, entre a realidade em que se vive ou viveu com a idéia de futuro. (p. 12) 

 

Essa percepção da condição humana representa a necessidade e as implicações de vivermos em 

sociedade, a tentativa de existência,  

Nós nos diferenciamos dos animais selvagens há milhares de anos e não conseguimos realmente 

deixar nossos instintos de lado; a violência, a brutalidade contra crianças e mulheres, a criação de objetos 

de destruição, a rivalidade, a disputa etc. Todas essas coisas nos afastam das outras pessoas, não por 

serem classificadas como negativas ou positivas, mas compreendida pela própria construção da sociedade 

em que vivemos. Precisamos pensar em vivermos numa sociedade, aprimorando nossa própria condição 

humana, que por si só geraria uma demanda de coexistência; no entanto, aprimoramos em vários aspectos 

a nossa capacidade de autodestruição. 
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Somos seres inteligentes ao ponto de criar outro ser a partir de um ser já existente, a clonagem, 

mas como em qualquer outro momento das nossas vidas devemos realizar nossas ações, partindo de 

princípios éticos e de respeito pelo outro. Porém, inviabilizamos a existência humana, a condição de 

sobrevivência mais básica, como acesso ao alimento de qualidade, à água potável ou até mesmo à 

segurança. Assim, características que nos impulsionaram a viver em sociedade, passam a constituir nossa 

própria negação de existência. 

Alguns estudiosos estudam a forma como educamos as crianças, as relações entre jovens e 

adultos em diferentes espaços, o convívio com os idosos e as complexidades de convivermos numa 

sociedade cada vez mais reforçada pelo individualismo e por mais tempo com gerações diferentes.  

Todas essas questões podem ser respondidas a partir das ideias que são construídas e 

aprendemos a compreendê-las a partir das nossas experiências em sociedade, haja vista que em 

sociedade existem formas de consolidar tais pensamentos, criando regras de convivência, ensinando, 

sendo exemplo, entre outras formas de interação social que objetivam a autonomia de cada indivíduo, 

desde que não se perca de vista o bem da coletividade, no exercício da cidadania.   

Podemos considerar que estamos criando espaços educacionais que têm a possibilidade de 

valorizar a diversidade cultural cada vez mais presente na vida em sociedade a partir da quebra de 

paradigmas educacionais e sociais, para que não sejam necessárias tantas leis e normatizações que 

coíbem a intolerância na sociedade.  

 

3. A CONSTRUÇÃO DA TOLERÂNCIA  

 

O sentimento de tolerância é considerado uma construção cultural, como também o oposto, a 

intolerância, tem essa característica. Ambas são notadas quando fazemos referência aos grupos étnicos, 

minoritários, lingüísticos, de raça, religiosos, rituais, etc. 

De acordo com Bobbio (1992), precisamos reforçar as razões da tolerância e para que possamos 

compreender tais razões, temos que olhar o processo histórico e cultural da humanidade, refletindo sobre 

os aspectos apontados pelo autor em relação à; verdade, o preconceito e posteriormente às razões morais, 

as quais estão intimamente ligadas à formação sócio-cultural de cada sociedade.  

O autor argumenta que o tolerante pode ser passivo, até certo ponto, pois seria um indivíduo que 

sempre atuaria seguindo as suas convicções; já o intolerante utilizar-se-ia de outros mecanismos para a 

realização dos seus objetivos. Ambos teriam uma realização inconstante nas suas práticas, ou seja, suas 

ações seriam irregulares, tendo que ser considerados em suas particularidades para só assim considerá-los 

tolerantes ou intolerantes. 

As razões da tolerância e da intolerância não são compreendidas no momento em que estão 

ocorrendo. Necessita-se de outras épocas e de uma nova construção social para fazermos referências e 

críticas a essas razões. Podemos até compreender como se dá essas razões; contudo, elas mudam e não 

podem ser explicadas da mesma maneira como era em outros tempos.  

Por isso a necessidade de se investigar essas razões e de modificar esse sentimento de única 

verdade, de preconceitos e de uma moral inabalada. Acreditamos que por meio de uma boa educação, 

baseada em princípios éticos, sociais, culturais e principalmente humanitários, é possível mudar esse 

quadro de tanta tolerância quanto de intolerância. 
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Dessa forma, teríamos os intolerantes num nível aceitável de “boas razões”, os céticos, que 

sempre foram aceitos, por não se importarem com a verdade e os tolerantes, que por razões práticas, 

defenderiam a sua verdade. 

 Porém, não podemos deixar de considerar a necessidade de se ter uma construção dialética da 

sociedade, dialética aqui utilizada no sentido de que a própria sociedade criaria mecanismos de superação 

e essas razões seriam elementos fundamentais para tal realização, haja vista que as sociedades estão 

sempre em movimento e todos fazem parte desse processo. 

Retomando a questão das razões da tolerância, consideramos que o tolerante busca atingir seus 

objetivos através de um processo, enquanto o intolerante busca uma rápida mudança e até mesmo de 

modo brutal. De acordo com as suas razões, podemos caracterizá-las como “boas razões” ou “más razões”, 

isso vale para ambos. 

Ainda segundo Bobbio (1992), cada qual se utiliza de um método para realizar suas práticas 

pessoais ou em grupo social, proporcionando razões para a convivência ou a transformação dessa 

convivência. Essas razões são representadas por três posições filosóficas, o sincretismo, o ecletismo e a 

perspectiva irênica. Vias de uma era na qual a multiplicidade de valores deve ser considerada e o respeito 

pelas diferenças, cada vez mais exaltados por aqueles que sempre foram colocados à margem desse 

mundo considerado social. 

As sociedades exercem uma classificação em relação aos considerados normais para a sociedade 

e os que são excluídos por serem diferentes dos padrões sociais, criando assim os preconceitos, os 

estigmas, etc. É nesse espaço social que a construção sócio-cultural reafirma os significados positivos e 

negativos da tolerância e da intolerância. 

O que querem dizer esses significados, sendo eles uma antítese, na qual o sentimento positivo da 

tolerância se opõe à intolerância, ocorrendo o mesmo com o sentimento positivo da intolerância. São como 

pólos de energia, que não se podem tocar, contudo um se completa com o outro e vice-versa. 

Conforme Bobbio (1992); 

 

Tolerância em sentido positivo se opõe à tolerância (religiosa, política, racial), ou seja, à indevida 
exclusão do diferente. Tolerância, no sentido negativo, se opõe à firmeza no princípio, ou seja, a justa 
ou devida exclusão de tudo o que pode causar dano ao indivíduo ou à sociedade. (p. 211) 

 

Assim, às sociedades que são oprimidas, falta tolerância e as sociedades permissivas sofrem 

devido ao alto grau de tolerância. Podemos perceber que a tolerância positiva é absoluta, sendo essa uma 

pura abstração, enquanto a tolerância histórica, real, concreta, deve ser considerada relativa. Com isso, não 

podemos dizer que essa tolerância e essas intolerâncias acabem desaparecendo no contexto histórico 

social, porque ambas se completam como meio necessário para as mudanças nas relações e construções 

sociais. Como diz o autor “nem isso, nem aquilo”, classificando uma sociedade como sendo menos ou mais 

tolerante ou menos ou mais intolerante. 

Essa relação forma um contínuo que não pode ser tão claro, mas pode ser sentido nas razões e 

nas variações de gradações, ou seja, podemos dizer que no processo histórico da humanidade, por 

exemplo, encontramos níveis mais elevados e menos elevados de intolerância numa mesma sociedade, 
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possibilitando uma oportunidade de sobrevivências e ambigüidades que mostra os níveis de tolerância 

social. 

Somos seres que estamos construindo um processo amplamente social, em que as razões para 

cada um ou para muitos grupos modificam-se e transformam-se mesmo sem perceber o todo social. Desse 

modo, compreendemos que as razões da tolerância estão intimamente relacionadas à construção social e 

às condições proporcionadas pelo processo histórico de cada sociedade. 

As construções ideológicas promovidas pelo pluralismo social, pelas relações diárias na 

construção da tolerância são resultantes do crescimento da sociedade através do processo de educação 

humana e pedagógica, ou seja, precisamos diminuir o controle, o autoritarismo, a reprodução dos 

conteúdos e desenvolver uma educação problematizadora, inquietante no sentido de motivar os educandos 

a compreender, refletir e observar o mundo em que vivem e participam ativamente. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das colocações feitas considera-se que existem inúmeros desafios a serem ultrapassados 

que são reforçados pelas ideologias de dominação do sistema e das políticas partidárias institucionalizadas, 

ou seja, as instituições educacionais precisam de mais liberdade de escolha, de participação e de 

crescimento diante das necessidades da sociedade moderna.  

Desse modo, reforça-se a ideia de que as práticas educacionais, as metodologias e a ações 

desenvolvidas nas escolas ainda resistem às implicações e problematizações que estão presentes na 

sociedade, como algo distante dos seus espaços de atuação.  

A busca pela aprendizagem, conhecimento, saberes continuará presente numa relação de conflito 

de interesses e de ideologias. Por isso, existe a urgência de transformar a escola numa instituição 

educacional com um papel mais pedagógico, ao invés de um espaço de atuação que reforça a dominação, 

o autoritarismo, o controle e a reprodução social do conhecimento, que muitas vezes provocam ações de 

intolerância e individualismo social.  

Portanto, a escola precisa se tornar mais humana, motivadora, estimuladora da curiosidade, da 

inquietação, do respeito irrestrito e pleno. Uma escola que vai ressaltar a busca pelo conhecimento e 

saberes existentes, valorizando as variadas inteligências, os diferentes ritmos e estilos de aprendizagens, 

de tal maneira que, para além desses aspectos, ela possa possibilitar um crescimento para o futuro, 

necessário à existência e à sobrevivência humana. 
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