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ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This study intends to reflect on the issue of cultural diversity in the teaching of history. 

We conducted a reflection on the concept of socio-cultural diversity, as well as the key 

documents that deal with the theme. We chose State High School Master Julio 

Sarmento in the city of Sousa / PB to conduct a case study. We used semi-structured 

interviews directed to three history teachers. The testimonies of the respondents served 

as the criterion to enable the exchange of experiences and life rescuing the questions 

and criticisms surrounding the issue of cultural diversity. We noticed in this study that 

the difficulties encountered by both teachers as the school are common when the 

discussion is the socio-cultural diversity, in addition, the speech that is shared on this 

theme seems to be already crystallized and naturalized. 

Keywords: Cultural Diversity. Teaching of History. Teachers. 
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1. INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho monografico analisa a problematica da Diversidade socio-

cultural que tem ganhado grande repercussao no ensino de historia. Nao e facil definir 

um concerto para Diversidade socio-Cultural, mas sabemos que outros conceitos como 

multiplicidade, diferencas, multiculturalismo, cultura estao intrinsecamente ligados ao 

primeiro. Nao podemos negar que em nosso contexto, muitas mudancas marcaram a 

maneira de ver e perceber o mundo e que consequentemente tambem mudaram a 

maneira de perceber o ensino de historia. 

Rosa Maria Godoy ao discutir a Reforma Curricular no Brasil aponta uma serie 

de mudancas que tem o seu marco no perfodo pos-segunda guerra mundial como a 

internacionalizacao da economia, as novas tecnologias de informacao e comunicacao, as 

relacoes de mercado pautadas no neoiiberalismo, a presenea de grupos diversos no 

mercado de trabalho, como as mulheres e outros grupos sociais dando maior 

visibilidade a certos sujeitos coletivos, como indios, negros, gays-lesbicas, 

simpatizantes. E o proprio paradigma moderno que antes foi importante para abrir 

espaco para a razao e ciencia comeca a ser questionado como unica possibihdade de 

responder as questSes atuais e novos referenciais de conhecimento buscam "configurar 

uma razao mais aberta, sob novos principios" da indetermina^ao, alteridade, 

subjetividade, multidimensionahdade (GODOY, 2007; p. 15). Todas essas questoes 

culminaram em uma maneira diferente de se perceber o ensino e o conhecimento, o 

aluno agora e o personagem central desse processo, e o coletivo comeca ganhar a cena 

nesse cenario chamando atencao para as suas especificidades e identidades. Esse breve 

contexto nos mostra que a preocupacao com as identidades e subjetividades que se 

tornam cruciais para entender as pessoas e o mundo e que novas relacoes pautadas no 

respeito e na tolerancia sao necessarias. Sendo assim, ha uma necessidade de 

valoriza?ao das identidades presentes nos grupos sociais. As configuracoes dessa 

problematica sao distintas conforme o contexto em que nos situemos e suscitam varias 

discussoes e polemicas no momento atual ligado diretamente ao espa?o escolar. Essa 

tematica ja e bastante difundida, no entanto, muito ainda deve ser esmiucado, tendo 

assim, despertado um interesse pessoal em pesquisar de maneira um pouco mais 

aprofundada esse assunto principalmente no que diz respeito ao ensino de Historia. 
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A partir dessa premissa, esse estudo naseeu dessa curiosidade de analisar as 

problematicas, as reflexoes e pretendeu questionar algumas dimensoes colocadas pelo 

tema. Desta forma, realizou-se uma pesquisa de campo cujo tema centra! e a perspectiva 

do professor com relacao ao tema das diversidades socio-culturais no ensino de Historia 

e como essa relacao e produzida com os alunos e professores procurando entender de 

que maneira ambos proeuram conviver com as diferencas no seu dia a dia escolar. A 

reflexao sobre educacao e diversidade cultural nao diz respeito apenas ao 

reconhecimento do outro como diferente, significa pensar a relacao entre o tradicional e 

as relacoes de identidade como um todo, a fim de proporcionar um bom convivio no 

ambiente escolar e respeitar as diferencas culturais relacionadas a genero, etnias, 

religiosidade, entre outros. Ao considerarmos as especificidades que compoem a 

Diversidade Cultural e os caminhos que precisam ser trilhados para a construcao do 

dialogo e para a garantia da cidadania a todos, independentemente das diferencas, nao 

podemos esquecer de que a escola e uma instituicao predominante e muito importante 

na sociedade. A escola e um espaco sociocultural em que as diferentes identidades se 

encontram, entretanto, ainda ha muito o que ser inserido no processo educacional bem 

como nos currfculos escolares sob varios aspectos que precisam ser discutidos em tomo 

dessa tematica que gera impactos na instituicao escolar. Para muitos, ainda e dificil 

conviver com as diferencas. E importante fazer algumas crfticas a este sistema 

educacional, muitas coisas nao funcionam como deveriam ser. E e nessa perspectiva 

que chamamos atencao para o papel do professor em sala de aula, pois muitos nao estao 

preparados em relacao a esse convivio com varios tipos de culturas, de identidades 

ressaltando que ainda falta muita pratica e incentivo de polfticas publicas relacionadas a 

esse tema. O proprio processo de investigacao serve para provocar uma reflexao nos 

entrevistados a respeito do tema, que vem sendo questionado atualmente. Alem disso, 

busca-se uma visao critica sobre a questao, tentando examinar suas especificidades, 

dado que suas caracteristicas podem lacilmente produzir informacoes que ajudam a 

melhorar a compreensao em torno desse assunto. Por isso, decidimos pela entrevista 

com os professores de historia da escola E.E.E.M. Mestre Julio Sarmento. Atraves das 

entrevistas nos aproximamos do universo escolar e das percepcoes de cada professor 

sobre esse tema da modernidade. Nesse caso, entendemos que o espaco escolar nao e 

composto apenas pelos professores, por isso, analisamos o PPP da escola, as questoes 

do ensino e as convivencias com o alunado. Entendemos que a escola alem de um 
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espaco de producao de conhecimento, tambem produz corpos, identidades e 

subjetividades, podendo abrir um campo para debate ou reforcar discursos que excluem 

os diversos grupos que oeupam um lugar a margem da sociedade. 

No primeiro capituio deste trabalho encontram-se aspectos teoricos e referencias 

sobre o tema. E importante entender como os documentos oficiais que discutem a 

tematica da diversidade falam e produzem discursos que servem de norte para todos os 

profissionais da educacao. Destaca-se tambem ainda no primeiro capituio a inclusao da 

historia indigena e africana no curriculo escolar. Partindo desse ponto de vista, a 

educacao brasileira passou por transformacoes pedagogicas e de planejamento onde o 

sistema educacional ainda nao esta totalmente apto para atender as demandas do 

alunado. 

No segundo capituio descreve-se o cenario escolar ao qual fizemos a pesquisa de 

campo. Apresenta-se a escola que e a Escola Estadual de Ensino Medio Mestre Julio 

Sarmento situado na cidade de Sousa na Paraiba, ressaltam-se algumas consideracoes 

sobre o piano politico e pedagogico da escola e as e as relacoes dos alunos e professores 

dentro do cotidiano escolar. 

E por fim, no terceiro capituio e apresentado o objeto de estudo de caso e as 

analises dos dados qualitativos das entrevistadas no caso tres docentes da escola de 

ensino medio, bem como, a metodologia que serviu de direcionamento para as 

indagacoes e perspectivas do presente trabalho e conclusao do mesmo. 
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I.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PRESSUPOSTOS HISTORICOS SOBRE A DIVERSIDADE CULTURAL 

1.1 Introducao aos coiiceitos sobre a Diversidade Socio-Cultural na educacao 

O conceito de Diversidade Cultural e muito amplo do ponto de vista que envolve 

varios segmentos relacionados ao conhecimento. Falar em diversidade e tentar entender 

a variedade de argumentos, ideias, estudos culturais, estes aos quais, estao ligados a 

pluralidade e multiculturalismo. Para Candau (2005) "diversidade pode significar 

variedade, diferenca e multiplicidade. A diferenca e qualidade do que e diferente; o que 

distingue uma coisa de outra, a falta de igualdade ou de semelhanca." E de acordo com 

esse sentido, podemos afirmar que onde ha diversidade existe diferenca. 

A possibilidade de aprender a conviver com as diferencas nao e tarefa facil. A 

constatacao da singularidade humana observavel inclusive pelo senso comum levanta a 

problematica das origens dessas diferencas. 

A Diversidade Cultural e um tema que se irnpoe nas sociedades 
modernas. O interesse crescente por este assunto acompanha os 
processos migratorios entre paises e regioes e a consequente eclosao e 
conflitos face a dificuldade de convivencia com a pluralidade de 
culturas, etnias, religioes e visoes do mundo presente no contexto 
social contemporaneo. Atitudes xenofobas, descriminacoes, 
preconceitos de toda a ordem sao praticas sociais recorrentes, nas 
quais, a demarcacao entre "nos" e "outros" se manifesta pelo nao 
reconhecimento, e muitas vezes, a visao de inferioridade daqueles que 
se consideram diferentes. Diversos marcadores identitarios como 
classe, genero, orientacao sexual, caracteristicas fisicas entre outros 
sao utilizados para promover a exclusao. (WILSON,2011 ,pp 15). 

Percebemos assim os inumeros grupos que sao excluidos em nossa sociedade e 

consequentemente do curriculo escolar. Presenciamos atualmente a luta desses grupos 

sociais para se fazerem presentes nos curriculos escolares que por seculos foram 

excluidos. Trata-se dos negros, mulheres, criancas, idosos, jovens, indigenas e tantos 

outros que pouco ou quase nada sao contemplados em nossos discursos escolares e 

especificamente no Ensino de Historia. A partir de uma visao geral relacionadas ao 
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contexto escolar percebemos que essa carencia existe, e quase sempre nao ha um espaco 

de problematizacao e producao das diferencas, como se essas nao fizessem parte dos 

conteudos do curriculo de Historia. A tematica das diferencas socio-culturais coloca em 

pauta as diferencas em relacao ao outro, e embora, sejam comuns a todos os grupos 

sociais, nem sempre foram assim compreendidas, ou seja, inumeros exemplos historicos 

mostram como essas diferencas foram tratadas e destratadas. Segundo os Parametros 

Curriculares da Paraiba: 

Na Escola, isso e evidente e se revela atraves de diversas praticas 
tanto dos educadores quanto dos pais e dos alunos. O famoso bullyng, 
uma versao atualizada de diversos preconceitos enraizados na nossa 
sociedade e que sempre se manifestaram nas escolas, agora ganha 
outra perspectiva de analise. O que antes estava naturalizado ou 
banalizado, como a discriminacao de criancas por religiao ou algum 
tipo de deficiencia fisica, agora, gracas aos diferentes movimentos e 
acoes sociais, sofre criticas e recriminacoes; e alerta-se para a 
necessidade de combater preconceitos e conflitos, objetivando uma 
sociedade mais justa. Portanto, um dos principals objetivos deste 
documento e contribuir para que a comunidade escolar pense sobre as 
diversidades, preconceitos e consequentes conflitos que vive 
diariamente. A intencao e propiciar o conhecimento e a compreensao 
das diversidades por parte dos educadores, atraves de e um dialogo 
dentro da Escola sobre essas questoes, contemplando o objetivo maior 
da sociedade cidada: a igualdade na diferenca. (PARAIBA, 2010, p. 
313). 

Como podemos observar esses discursos sao formulados a respeito do outro, a 

respeito do diferente, sao falas direcionadas, por exemplo, para as mulheres, para o 

negro, para os delinquentes, para os anormais, segundo Skliar (2002) em seu artigo: "A 

educacao que se pergunta pelos outros: e se o outro nao estivesse aqui?", nao basta 

lembra-los em datas comemorativas, no folclore como seres exoticos ou simplesmente 

inclui-los no curriculo como se isso tenha sido um grande feito, mas perceber esse outro 

como sua propria construcao, que nos choca, pois esse outro nao e mais a normalidade 

de que "eu institui". Nao basta tolerar ou respeitar a diferenca do outro, como abordou 

Tomaz Tadeu da Silva, no seu trabalho "Documentos de identidades, uma introducao as 

teorias do curriculo", pois, a diferenca nao e natural, "ela e discursivamente produzida" 

fazendo parte de uma relacao de poder. A diferenca, ainda segundo SILVA, deve ser 

questionada, nos curriculos, nao para ser pensada enquanto igualdade, mas enquanto 
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producao das relacoes sociais. Nao basta determinar conteudos e legitimar um ensino 

reprodutor de relacoes sociais cristalizadas. Por isso e importante saber e conhecer os 

conceitos para a diversidade, segundo os referenciais Curriculares para o Ensino 

Fundamental da Paraiba entende por diversidade sociocultural: 

Tudo o que apresenta diferencas em relacao ao outro, individual ou 
coletivo, e pressupoe um padrao estabelecido, e que deve ser 
questionado. Este termo esta relacionado com as variedades ou 
multiplicidades de situacoes sociais, economicas, politicas e culturais 
que compoem a sociedade. Embora as diversidades sejam intrinsecas e 
naturais as sociedades humanas, elas nem sempre sao/foram assim 
encaradas. Por diversos motivos historicos, alguns individuos e grupos 
sociais, em diferentes contextos, que foram/sao considerados fora do 
padrao e/ou inferiores, sofrem preconceitos e exclusoes sociais 
(PARAIBA, 2010, p. 314). 

Notamos que o conceito de diversidade socio-cultural deve-se partir do 

entendimento de que a escola nao deve selecionar ou caracterizar os discentes, 

classificando-os quanta as suas reterencias culturais, ideologicas, religiosas ou etnicas e, 

a partir das consideracoes dos Referencias Curriculares para o Ensino Fundamental: 

"refletir sobre as diversidades, preconceitos e consequentes conflitos com os quais a 

comunidade escolar convive diariamente, construindo o conhecimento e a compreensao 

dessas diversidades para diminuicao dos preconceitos/exclusao" (PARAJBA, 2010, p. 

315). Logo, as diversidades socio-culturais abrangem uma gama de identidades e 

diferencas, por exemplo, quando a discussao gira em torno da Diversidade etnico-racial 

deve ser levado em consideracao os discursos reproduzidos pelas escolas com relacao 
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Etnocentrisrao, os quais foram construidos por um processo historico. 
(PARAIBA, 2010, p. 350) 

Desta forma, ao tratar da diversidade etnico-racial, nao se pode esquecer-se de 

conceitos basicos como: Raea, Etnia e Etnocentrismo, podendo ser trabalhado as 

representacoes em torno dos indigenas, afro-brasileiras e os ciganos, etc. Ja a 

diversidade em torno do genero e sexualidade contemplam reflexoes polemicas, pois, 

referem-se a valores ainda arraigados em nossa sociedade tradicionalmente crista e 

patriarcal, e assim muitas vezes machista e preconceituosa. 

Esse tipo de preconceito revela equivocos e confusoes conceituais. A 
populacao em geral confunde sexo com identidade de genero; genero 
com sexualidade, e assim por diante. Para estas pessoas, "mulher que 
e mulher gosta de homem" e "homem que e homem gosta de mulher". 
Estas simplificacoes das identidades e sexualidade humanas geram 
desconfortos para quern nao se encaixa em um padrao hegemonico 
construido historicamente por grupos sociais dominantes, que tem 
como referencias homem "masculinizado" e mulher "feminina" 
heterossexuais. (PARAIBA, 2010, p. 359) 

A proposta apontada pelos Referenciais Curriculares da Parafba e analisar 

algumas dessas categorias e conceitos como masculinidade, virilidade, feminilidade, 

heterossexualidade, homossexualidade, entre outros enquanto eonstrucoes historicas 

que, como tal, emergiram e/ou se modificaram atraves do tempo e, portanto, nao 

representam identidades fixas e universalizantes. A diversidade religiosa tem como 

objetivo contemplar a fe, religiao ou religiosidade enquanto construc5es culturais, 

portanto plurais. 

O proselitismo sectarista, o desconhecimento acerca de religioes nao 
hegemonicas e o desrespeito as mesmas sao atitudes que geram 
conflitos, que contradizem parte dos proprios discursos religiosos. 
Igualdade, justica e fraternidade, defesa da vida incondicional sao 
ideias/palavras/imagens que circulam e sao constantemente veiculadas 
na midia atraves de discursos politicos e religiosos, 
predominantemente, por grupos hegemonicos. (PARAiBA, 2010, p. 
377) 

Assim, os preconceitos e a intolerancia religiosa tambem sao frutos de nosso 

processo historico. Desde a colonizacao, as justificativas para a submissao de povos 
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criarn e recriam conceitos e preconceitos sobre a submissao de povos. No processo da 

formacao de identidade do Brasil, nao foi diferente. Essas tematieas e conceitos 

deveriam ser bem mais operacionalizados no cotidiano escolar e principalmente nas 

aulas de historia, uma vez que, boa parte dessas discussoes estao presentes ou deveriam 

estar presentes nos conteudos ministrados e no curriculo escolar. Oria (1996), em sua 

discussao aborda que "os livros didaticos, sobretudo os de historia, ainda estao 

permeados por uma concepcao positivista da historiografia brasileira, que primou pelo 

relate dos grandes fatos e feitos dos ehamados "herois nacionais", geralmente brancos, 

escamoteando, assim, a participacao de outros segmentos sociais no processo historico 

do pais. Na maioria deles, despreza-se a participacao das minorias etnicas, 

especialmente indios e negros. Quando aparecem nos didaticos, seja atraves de textos ou 

de ilustracoes, indios e negros sao tratados de forma pejorativa, preconceituosa ou 

estereotipadas." 

As secretarias de educacao dos Estados e Municipios aprovaram nos PCNs pela 

Camara de Educacao Basica do Conselho Nacional de Educacao (CNE), devendo os 

mesmos se constitufrem em referenda nacional para que os sistemas de ensino estaduais 

e municipals possam se adequar a lei n
f i 10.639, de 9 de Janeiro de 2003, que estabelece 

as diretrizes e bases da educacao nacional, para incluir no curriculo oficial da rede de 

ensino a obrigatoriedade da tematica "Historia e Cultura Afro-Brasileira e Indigena" nos 

estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino medio, piiblicos e privados, torna-

se obrigatorio o estudo da historia e cultura afro-brasileira e indigena. 

Uma das mais recentes problematicas do sistema educacional brasileiro reside na 

qualifieacao do corpo docente, sobretudo os que exercem o exercicio no ensino 

fundamental e medio. Estes professores, na sua grande maioria de formacao nao 

possuem curso superior, e precisam estar habilitados a trabalhar com essa nova tematica 

curricular pertinente na nossa contemporaneidade. Mediante a essa situacao e sugerido, 

para tanto, um enorme esforco por parte dos orgaos goveraamentais estaduais e federais 

ligados a area da educacao e em conjunto elas possam estar promovendo estudos nessa 

area para qualificacao da igualdade racial, no sentido de oferecer, em parceria com as 

instancias educacionais, cursos de extensao sobre a historia da Africa e de cultura afro-

brasileira e indigena bem como a publicacao de muitos materiais didaticos que possam 

suprir os interesses dos mesmos na esfera escolar e uma vez qualificados estes 
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professores poderao exercer a profissao de forma mais adequada que atenda as 

demandas do alunado nas regioes em que exercem a profissao, 

Pereebemos assim como Gomes (2006) que a sociedade cria um tipo de 

estereotipo onde a nossa educacao muitas vezes e fracassada a conviver com as 

diferencas no ponto de vista da aceitacao. Pereebemos que ainda e preciso muito esforco 

para conviver com a aceitagao, pois, conceitos historieamente cristalizados sobre quase 

tudo, ou seja, negro, Indio, homossexual, nordestino, pobre e etc., e a pergunta que se 

faz e sobre de que prisma aprendemos a ver as pessoas dessa forma mediante tal 

diversidade no mundo moderno? 

Creio que a configuracao das sociedades modernas mudou bastante ao decorrer 

dos tempos, assumindo varios estereotipos e com isso, muitos padroes de vida e 

costume tambem mudaram, no entanto, muitas pessoas ainda se prendem as questoes de 

cunho discriminatorio em relacao a diversidade socio-cultural camuflando a sociedade a 

um tipo de eomportamento nao condizente a elas. Avangar na construcao de praticas 

educativas e no conhecimento proprio que contemplem os caminhos educacionais e 

regras de melhores padroes no ambiente educacional significa romper com a ideia de 

homogeneidade que na verdade e bem diferente da pratica em si e de uniformizagao que 

ainda impera no campo educacional. Devemos observar nesse caso, que nem todas as 

escolas estao adequadas para esse tipo de problematizagao, ou seja, muitas vezes, o 

proprio governo nao oferece recursos do tipo de preparagao profissional nem muito 

menos incentivos educacionais para que os mesmos possam se aperfeigoar a pratica 

relacionada a diversidade cultural e lidar com isso dentro da sala de aula. 

O Multiculturalismo que, em sua perspectiva eritica, e definido como 
"campo teorico, pratico e politico voltado a valorizagao da diversidade 
cultural e ao desafio aos preconceitos" (CANEN e XAVTER, 2005, p. 
335). 

Ainda segundo Canen e Xavier (2005), "o docente, mediante ao multiculturaHsmo, 

necessita desenvolver atitudes e valores face ao pluralismo e intercultural, e, atraves da 

comunicagao podera conhecer melhor os outros e a sua cultura, devendo proporcionar 

um meio onde surja a partilha de saberes, experiencias e vivencias, onde se fagam 

aprendizagens sobre a realidade social. As mudangas sociais estao ocorrendo em escalas 
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globalizadas, com a mudanca do cotidiano onde passado e presente se tornam objeto de 

estudo para compor um quadro de discernimento na formacao de ideias. A identidade 

agora vai ocorrer nos niveis local e pessoal." E podemos ver que nessa nova perspectiva 

o chamado Multiculturalismo vai se referir as intensas mudancas demograficas e 

culturais que tem afetado as sociedades contemporaneas e que as tem tornado mais 

complexas onde a escola e, sem diivida, uma instituicao cultural. Deve-se preservar o 

ambiente de trabalho assim como suas cultures e vivencias, portanto, as relacoes entre 

escola e cultura nao podem ser concebidas separadamente, ou seja, uma complementa a 

outra e ao aceitarmos a intima associacao entre escola e cultura vemos suas relacoes 

como constitutivas do universo educacional. A adequacao do professor sera tanto mais 

eficaz, quanto ele mesmo criticamente comecar a observar o seu meio, seu campo de 

trabalho onde a diversidade cultural na escola e na sociedade, em cada momento, e com 

isso, ele passara a desenvolver a sua acao e passara a administrar isso da melhor forma 

possivel no seu cotidiano de seu trabalho sendo ele educador. 

1.2 A relevancia dos registros e documentos baseados na diversidade cultural 

Ao considerarmos as especificidades que compoem a Diversidade Cultural 

podemos afirmar que a educacao brasileira passou e ainda passa por um processo 

continuo de transformacoes que ao decorrer do tempo vao se modificando. Sao 

realizados acordos nacionais e internacionais e implantadas politicas publicas 

relacionadas a questao da diversidade. Nesse sentido, a escola, espaco tanto de 

reprodueao quanto de transformacao passa a lidar com o constante desafio da superacao 

da realidade que a cerca. Vejamos que uma simples determinacao de uma lei seja ela 

nacional ou internacional nao basta para que a realidade possa mudar, ainda e preciso se 

fazer muita coisa nesse sentido e a propria ocultacao ou minimizacao das reais causas da 

discriminaeao seja ela por genero, etnia, religiao e etc., ja inviabilizam a instauracao de 

praticas conscientes e comprometidas. Devemos ressaltar que ha muitos avancos na 

historia da educacao, na discussao sobre o tema da diversidade, que ha estudos e uma 

infinidade de aparatos documentais onde os estudos historicos nos propiciam a vertente 

desses estudos. Em geral eles subsidiam a reflexao em torno do tema, e e por isso 
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mesmo que nao se pods entender por que, mesmo depois de tantos estudos na area, 

ainda haja uma visao simplista sobre o problema. 

Abaixo vamos relacionar de forma cronologiea os principals registros 

comecando pelos nacionais e posteriormente os internacionais que foram usados na 

contribuicao para as leis sobre a diversidade cultural. Lembrando que foi feita uma 

pesquisa previa sobre o assunto em sites relacionados. Comeeando com os Registros 

Nacionais temos a Constituicao Federal do ano de 1988: nela embora, nao exista um 

discurso direto e claro sobre o tema da diversidade, pereebemos que orienta a escola 

para a nao discriminacao e e contra todos os preconceitos. A Constituicao assegura a 

utilizacao da Lingua Portuguesa para o ensino regular, e detennina somente as 

comunidades indigenas uma educacao voltada para sua cultura. Ja o Estatuto da Crianca 

e do Adolescente (Lei n° 8.069/90) do ano de 1990: mesmo que de forma rapida associa 

o aspecto da diversidade cultural a educacao, ao definir que "no processo educacional 

respeitar-se-ao os valores culturais, artisticos e historicos proprios do contexto social da 

crianca e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade de criacao e o acesso as 

fontes de cultura." (BRAS1L, 1990, Art.58). Nesse sentido, a funcao da escola frente a 

diversidade cultural neste documento, e do respeito aos valores culturais e a garantia da 

liberdade de criacao e acesso as fontes de cultura. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educacao Nacional (Lei n° 9.394/96) do ano de 1996: ja indica a importancia da historia 

regional, pois levava em consideracao a contribuicao de diferentes culturas, assim, 

indicava a importancia de uma educacao escolar voltada para o pluralismo, liberdade, 

tolerancia, respeito, consideracao das especificidades das diferentes regioes. Alem 

desses aspectos, apresenta propostas para a educacao indigena e posteriormente, com a 

insercao da Lei n°10. 639/03 passa a determinar o Ensino da Cultura e Historia Afro-

Brasileira. 

Os Parametros Curriculares Nacionais/Pluralidade Cultural do ano de 1997 traz 

uma discussao mais estruturada sobre as diversidades socio-culturais e percebe a escola 

como espaco de discussao para essa tematica. Alem disso, reconhece as particularidades 

de cada situacao e nivel de ensino. No entanto, como aponta Silva e Pereira ao falar 

desse documento, ele apresenta uma serie de restricoes, entre elas, a minimizacao da 

responsabilidade das relacoes de poder sobre a cristalizacao e a naturalizacao de praticas 

de preconceito e discriminacao. O Piano Nacional de Educacao (Lei n° 10.172/01) do 
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ano de 2001 embora apresente discussoes parecidas com os documentos anteriores 

apresenta um diagnostieo sobre a tematica e se debruca mais sobre a educacao indigena. 

Com relacao aos Registros Internacionais iremos apresentar algumas discussoes 

que a partir da decada de 1990 eontribuiram para essa discussao. A Convencao sobre os 

Direitos da Crianca do ano de 1990 e uma delas que estabelece o direito de uma 

educacao voltada para a liberdade de manifestar-se segundo o grupo etnico ao qual 

pertenga. A Declaragao Mundial sobre Educagao para Todos do ano de 1990, nesse 

documento prevalece o direcionamento ao respeito ao outro, a heranca cultural, 

linguistica, espiritual, etc, respeitando assim, o contexto no qual a escola esta inserida. 

A Declaragao sobre os Direitos das Pessoas pertencentes a minorias Nacionais 

ou Etnicas, Religiosas e Lingufsticas do ano de 1992 aborda a escola, como promogao 

de uma educagao sobre a historia, as tradigoes, o idioma e a cultura das minorias do seu 

territorio. Seguindo essa mesma linha temos a Declaragao de Nova Delhi do ano de 

1993 que afirma ser a escola o espago que contemple todos os grupos sociais, como 

criangas de rua, criangas trabalhadoras, minorias etnicas, culturais ou lingufsticas, 

populagoes nomades, etc., correspondendo as necessidades de tais grupos. 

A Declaragao de Salamanca sobre Principios, Politicas e Praticas na Area das 

Necessidades Educativas Especiais do ano de 1994 que traz um conceito abrangente de 

"inclusao", nao apenas de pessoas com deficiencia, mas tambem de pessoas que por 

algum outro motivo (seja cultural, social ou lingufstico), nao tiveram o acesso ao 

ensino. A Declaragao Universal sobre a Diversidade Cultural do ano de 2001 determina 

que "toda pessoa tem direito a uma educacao e uma formagao de qualidade que respeite 

plenamente sua identidade cultural". 

Como podemos verificar todo o contexto das declaragoes internacionais, trazem 

um discurso repetitivo, ressaltando a precariedade dos sistemas de ensino que passa por 

longos perfodos ate a abordagem de um novo registro de declaragao sempre batendo na 

mesma tecla de que a escola deve se adaptar a um novo modelo de direitos humanos. Ja 

as discussoes realizadas em nfvel nacional, suas caracteristicas sao muito parecidas com 

a dos outros paises, em suma, podemos observar que sao reflexo das diretrizes 

estabelecidas internacionalmente. A discussao sobre a diversidade cultural e constante, 

sempre vai estar em evidencia, assim como a busca de alternativas para a convivencia e 

a tolerancia entre as diferentes culturas em diferentes paises. 
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Sabemos que muitas definicoes elaboradas nestes documentos sao leis que 

julgam ser necessarias para o convivio e tolerancia e importantes para a melhoria do 

sistema educacional, no entanto, muitas vezes, nao passa do papel. Os individuos 

inseridos em sociedade ainda precisam enfrentar muitas lutas diarias, seja ela por 

deseriminagao ou por convivencia. Ainda ha uma discrepancia em torno das leis com a 

atualidade, nem tudo o que se prega se consegue fazer. A questao das leis dos direitos 

humanos precisam ser mais repensados e reformulados principalmente quando envolve 

o quesito da educagao, onde a escolazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e um espago tambem transformador e precisa ter 

mais conscientizagao dos profissionais nesse sentido para poder lidar com o vies da 

diversidade. 



I I - CAPITULO 

A E S C O L A ESTADUAL DE ENSINO MEDIO M E S T R E 

J U L I O SARMENTO 
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2. A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO MESTRE JULIO SARMENTO 

2.1 Apresentacao da escola zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A presente Escola Estadual de Ensino Medio Mestre Julio Sarmento situada na 

cidade de Sousa na Parafba foi fundada em 1980 e uma escola bastante conhecida e esta 

bem localizada em um dos bairros mais nobres da cidade. A estrutura dessa escola e 

muito boa, tem em sua totalidade 1.120 alunos matriculados oriundos de outros bairros 

adjacentes como tambem da zona rural e um baixo indice de evasao escolar. 

A escola sempre se mantem limpa e organizada. Conta com uma equipe de 

professores graduados e pos- graduados em licenciaturas, a maioria na Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG) e Universidade Federal da Paraiba (UFPB), mas 

nem todos atuam na area que se formaram, desses professores em geral apenas quatro 

ensinam Historia e sao formados na area. 

Possuem dois coordenadores pedagogicos, uma diretora, uma vice-diretora, um 

secretario e os funcionarios que sao da parte administrativa e da biblioteca fora outros 

profissionais os que realizam outros servicos contribuindo para a melhoria da escola. 

Contem tambem sala de audio e video, sala de informatica para alunos e professores, 

uma sala para os professores poder estarem desenvolvendo algum projeto entre outros 

como cultivacao de uma horta pelos alunos e projetos de reciclagem juntamente com a 

partieipacao da diretora que esta a frente de tudo o que acontece. 

Na estrutura desta escola encontra-se um auditorio pequeno e um terreno onde 

vai ser posteriormente construido outro auditorio bem maior, conta tambem com uma 

quadra de esportes poliesportiva onde geralmente sao realizadas jogos e gincanas. A 

escola possui trinta e seis salas distribuidas entre primeiro, segundo, terceiro ano e o 

EJA (Educagao de Jovens e Adultos). Sao quinze turmas pela manha, treze turmas pela 

tarde e oito turmas a noite, destas oito somente duas turmas funcionam o EJA. 

Alguns projetos pedagogicos, literarios, e de inclusao a portadores de deficiencia 

como tambem gincanas de cunho social visando melhoria na nota do alunado e palestras 

sobre drogas, saude, ente outros assuntos, sao inseridos na escola de forma a promover 

informacao entre alunos e professores. A maioria dos professores dessa escola tambem 

ensinam em escolas particulares, cursinhos pre-vestibulares particulares, ou seja, 
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participam de duas realidades distintas, porem nao houve questionamentos sobre o tipo 

de metodologia usado ou empregado nessas outras escolas ou cursinhos nem suas 

condicoes de trabalho, estrutura fisica e organizacional destas outras instituigoes. 

Os alunos do Mestre Julio Sarmento geralmente correspondem a classe mais 

baixa, a classe popular. Esses alunos que frequentam essa escola ao qual se deu este 

estudo sao oriundos de bairros adjacentes como dito anteriormente, da zona rural e de 

periferias. Muitos vem de onibus ou de carros que transportam alunos da zona rural. Ao 

redor da escola existem ainda mais duas escolas, uma de ensino fundamental e outra 

voltada ao magisterio de ensino pedagogico o chamado "Escola Normal." Como a 

escola e de ensino medio, muitos adolescentes e adultos em diferentes turnos de varias 

faixas etarias estudam la como tambem pais e maes de familia. A escola propicia um 

ambiente onde todos possam aprender independente de idade ou classe social. Os alunos 

tem participacao total coma a parte administrativa da escola e professores em alguns 

projetos que a escola desenvolve onde os mesmos possam obter conhecimento e 

informacao na obtengao de reflexoes sobre o conhecimento. 

2.2 Algumas considerac5es sobre o Projeto Politico Pedagogico da escola 

O Projeto Politico-Pedagogico das escolas principalmente no Brasil tem sido 

objeto de estudo em varios segmentos educacionais por varios profissionais da area das 

licenciaturas entre outras e pesquisadores que visam uma melhoria na qualidade de 

ensino para a concepgao e realizacao de um processo que venha a somar e a qualificar 

os profissionais na area da educagao. 

O conhecimento escolar e dinamico e possui uma gama de importancias na 

sociedade atual e nao uma mera simplificagao do conhecimento cientifico, que se 

adequaria a faixa etaria e aos interesses dos alunos e sim um conhecimento que abrange 

todas as categorias dentro da instituigao escolar propiciando melhores relagoes entre 

professores e alunado para obtengao de uma socializagao onde todos possam ao mesmo 

tempo aprender e se organizar dentro de uma boa convivencia na escola. A partir dessa 

premissa, que surge a necessidade de se promover, na escola, uma reflexao muito mais 

aprofundada sobre o processo de produgao do conhecimento escolar e pedagogico, uma 

vez que ele e, ao mesmo tempo, processo e produto, aos quais, precisam ser inseridos 



28 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

num sistema de educagao que venham a ser debatidos determinados assuntos 

relacionados ao ensino e convivencias escolares. 

A analise e a compreensao do processo de producao do conhecimento escolar e 

pedagogico ampliam a compreensao sobre as questoes curriculares na mesma dinamica 

das discussoes geradas em torno deste mesmo assunto. Sendo assim, o projeto politico -

pedagogico e entendido, neste estudo, como a propria organizacao do trabalho 

pedagogico da escola. E este trabalho feito em sua conjuntura com os docentes parte dos 

principios de igualdade para todos, qualidade no ensino, liberdade, gestao democratica e 

valorizacao do magisterio. A escola em si se concebe como um espaco social marcado 

pela manifestacao de praticas contraditorias, que muitas vezes sao voltados para a luta e 

discernimento de ideais e de conhecimento de todos os envolvidos na organizacao do 

trabalho pedagogico. 

E focando nessa perspectiva que podemos observar a construcao do projeto 

politieo-pedagogico e tambem um instrumento de enriquecimento simbolo das lutas 

diarias dos profissionais inseridos na pratica do ensino, e uma forma de contrapor-se a 

uma rotina de dependencia e aos efeitos negativos do poder autoritario e centralizador 

dos orgaos da administracao central ou regional. 

Podemos citar aqui alguns elementos basicos que podem ser apontados nesse 

estudo pedagogico tais como: as finalidades que escola possui a estrutura organizacional 

dentro dela, o curriculo, o tempo escolar, o processo de decisao da parte administrativa 

como tambem dos docentes, as relacoes de trabalho, e por ultimo a avaliacao. Vejamos 

o que a autora Veiga (1991) tem a nos dizer em relacao a estes principios estruturais e 

organizacionais dentro dos parametros pedagogicos: 

A importancia para esses principios escolares esta em garantir 
sua operacionalizacao nas estruturas pedagogicas, pois uma coisa e 
estar no papel, na legislacao, na proposta e outra e estar ocorrendo 
na dinamica interna da escola, no real, no concrete (VEIGA, 1991, 
pp82). 

A partir desse pressuposto citado por Veiga podemos verificar que as politicas 

pedagogicas da escola tem como objetivo central nao so atingir uma fmalidade de 

colocacao que esta sustentada na ideia da postura, no papel de que a escola deve assumir 

mediante a propostas politico e pedagogicas, mas tambem como uma de suas principals 



29 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tarefas, o trabalho de refletir sobre sua intencionalidade educativa e prestar melhores 

condigoes para a dinamica escolar e pratica do exercicio do professor. 

A escola Mestre Julio Sarmento desde 1999 vem tracando uma proposta 

pedagogica que compreenda todas as expectativas dos segmentos que compoe a unidade 

de ensino. Inicialmente foi feito um questionario com as comunidades para colher 

informacoes sobre a relacao de ensino, escola e sociedade. 

A escola tem como finalidade atender o disposto nas constituigoes federais e 

estaduais juntamente com as Diretrizes e Bases da Educagao Nacional e no Estatuto da 

Crianga e do Adolescente o ECA. O objetivo principal do Mestre Julio Sarmento e 

manter sua agao educativa fundamentada nos principios de universalizagao e igualdade 

de acesso. A proposta da escola e democratica, participativa e igualitaria onde o espago 

de socializagao e desenvolvimento do educando proporciona o exercicio da cidadania, 

pratica e cumprimento das leis. Observamos os quadros a seguir vejamos algumas 

especificidades que a escola implanta no seu projeto politico pedagogico. 

Quadro n° 01 

Participacao dos estudantes na Horta escolar 

conservacao e manutencao da escola Curso de relagoes interpessoais 

atraves dos mesmos citados ao lado Socializagao do regimento interno e das 

direto da coluna. normas de convivencia 
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Quadro n° 02 

logos e gincanas 

Ativldades de teatro e musica 

Historia da escola: paineis e fotos 

Semana do estudante 

Semana filosofica 

Funcoes sociais que a escola desenvolve Acoes solidarias 

Implementacao do projeto "To ligado em 

voce", "Sim a vida e nao as drogas". 

Doadores de sangue 

Feira de profissoes 

Festival de poesias 

Quadro n° 03 

Lei de Diretrizes e Bases da Educacao 

Sistema Educacional de ensino 

Regimento interno da escola 

Capacitacao de estudos dos professores Projeto politico pedagogico 

Piano de gestao escolar 

Drogas 

Diversidade cultural 

Integracao entre educando e professor 

De 2010 a 2013 nas reunioes na escola foram frequentes e de carater pedagogico 

foram colocadas como metas a serem cumpridas as seguintes questoes para os discentes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Estudo de inclusao a portadores de necessidades especiais (PNE); 

S As normas de convivencia; 

S Qualidade de vida; 
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SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Projetos pedagogicos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•f Incorporar o projeto Bulliyng; 

S Desenvolver o protagonismo juvenil; 

S Olimpiadas de Matematica, Portugues, Qufmica e Historia e Fisica; 

•S Fortalecimento da fomilia e da escola; 

•/ Formacao de professores do ensino medio inovador; 

•S Acolhida a pai e a educador. 

Apos fazer este detalhamento de algumas abordagens sobre o projeto politico e 

pedagogico que a escola enfatiza, deve-se mencionar que o ideal da mesma e garantir o 

espaco transformador onde a proposta e estudar a propria pratica por meio da acao-

reflexao, no entanto, vi uma coisa que me chamou bastante a atencao: e que o grupo de 

professores concluiu nessa mesma proposta de projeto que a escola nao tern cumprido 

todas as promessas, todas as metas que queria cumprir em funcao do social e o que se 

faz necessario ao educador e ter claro e verdadeiro papel na escola para somente assim 

poder discutir e propor com mais uniformidade o projeto politico pedagogico da 

referida escola. 

A escola em si possui em espaco agregador, onde os alunos e professores tem total 

liberdade para desempenhar suas tarefas e expor suas opinioes. Os planejamentos da 

escola geralmente sao semanais e feito nas quartas-feiras no periodo da manha. Nao tive 

a oportunidade de observar como e feito esse planejamento, mas os professores me 

relataram durante algumas conversas que tive com eles depois de observar o piano 

politico pedagogico da escola que a diretora esta sempre apta a novas propostas 

impostas por eles nas reunioes desse mesmo planejamento e que o piano politico 

pedagogico da escola sempre tenta diversificar em alguns aspectos para melhoria e 

qualidade do ensino apesar de que nem todas as metas sao atingidas mas eles torcem por 

melhorias. 

Foi cedida pela diretora da escola a proposta pedagogica curricular do ensino de 

Historia referente as tres series do ensino medio mediante a colaborapao de todos os 

docentes envolvidos no piano politico e pedagogico na construcao do mesmo. Vejamos 

alguns aspectos e suas habilidades e competencias: 

S Compreender os elementos culturais que constituem as identidades; 
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SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Compreender as transformapoes dos espacos geograficos como produto das 

relapoes socioeconomicas e culturais de poder; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Compreender a producao e o papel historico das instituipoes sociais, politicas e 

economicas, associando-as aos diferentes grapos, conflitos e movimentos 

sociais; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•f Entender as transformapoes teenicas e tecnologicas e seu impacto nos processo 

de producao, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social; 

•S Utilizar os conhecimentos historicos para compreende e valorizar os 

fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuapao consciente 

do individuo em sociedade; 

S Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interapoes no espaco 

em diferentes contextos historicos e geograficos. 

S Interpretar historicamente fontes documentais de aspectos da cultura; 

•S Analisar a produpao da memoria pelas sociedades humanas; 

S Associar as manifestapoes culturais do presente e seus processos historicos; 

•S Comparar pontos de vista expresso em diferentes fontes sobre determinado 

aspecto da cultura; 

S Identificar as manifestapoes ou representapoes da diversidade do patrimonio 

cultural e artistico em diferentes sociedades; 

S Identificar os significados historico-geograficos das relapoes de poder entre as 

napoes; 

•S Analisar a apao dos Estados Nacionais no que se refere a dinamica dos fluxos 

populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem economico-social; 

S Identificar registros de praticas de grupos sociais no tempo e no espapo; 

S Analisar o papel da justipa como instituipao na organizapao das sociedades; 

•S Analisar a atuapao dos movimentos sociais que contribuiram para mudanpas ou 

rupturas em processo de disputa pelo poder; 

•S Utilizar os conhecimentos historicos para compreender e valorizar os 

fundamentos da cidadania e da democracia favorecendo uma atuapao consciente 

do individuo em sociedade; 

S Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interapoes no espapo 

em diferentes contextos historicos e geograficos; 

S Sensibilizar a comunidade escolar para apoes de solidariedade. 
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Entre todas essas habilidades e competencias citadas e evidente que sao de 

importancia para a designaeao do trabalho do docente e a instituicao escolar mas no que 

diz respeito a diversidade cultural em si fragmentada por muitos fatores que deveriam 

ser mencionados como fatores de conhecimento acima nao foram citados. Remete mais 

a um tipo de vivencias dentro da solidariedade, dentro dos padroes normativos em 

sociedade. Creio que o debate da diversidade cultural de cor, raea, genero seria 

pertinentes para compor este trabalho desenvolvido na propria escola. Segundo Selva 

Guimaraes Fonseca (2003) "o professor de Historia nao opera no vazio. Os saberes 

historicos e valores culturais e politicos sao transmitidos na escola diversificando as 

fontes e dinamizando a pratica do ensino onde ele estimula a incorporacao e o estudo da 

complexidade da cultura a ser estudada e da experiencia historica. Desta feita, podemos 

analisar que algumas das perspectivas das pratieas curriculares dentro da escola sao de 

fato multicultural." Os PCNs (Parametros Curriculares Nacionais) e seus textos 

curriculares abre um leque de informacao que precisa muito ainda ser inserido no 

processo de ensino-aprendizagem. Na organizacao curricular e nos PPPs e preciso 

considerar alguns pontos basicos. O primeiro e o de que o currfculo nao e um 

instrumento neutro e nunca sera. O currfculo passa ideologia, e a escola precisa 

identificar e desvelar os componentes ideologicos do conhecimento escolar e aprimorar 

os PPP de acordo com o que e estabelecido na propria escola. A determinacao do 

conhecimento escolar, portanto, implica uma analise interpretativa e critica, tanto da 

cultura dominante, quanta da cultura popular. E isso requer um desafio para alunos e 

professores inseridos no sistema educacional. O piano politico pedagogico da escola 

precisa ser objetivado e atender as necessidades dos professores e alunos. O professor 

de Historia deve pensar sobre o seu papel informativo na escola e na sociedade 

resgatando valores e ensinamentos pertinentes ao que esta sendo ensinado. Fonseca 

(2003), atribui seu posicionamento ao ensino " ...e possivel afirmar que existe no Brasil 

uma diversidade de formar, de aprender e ensinar Historia no decorrer do processo de 

implementacao de Parametros Curriculares Nacionais e dos sistemas nacionais e 

estaduais de avaliacao da aprendizagem. E interessante observar que foi consolidado 

uma pluralidade de conceppSes teoricas, polfticas e ideologicas como tambem 

metodologicas no ensino de historia." 



I l l - CAPITULO 

ANALISANDO A DIVERSIDADE SOCIO-CULTURAL NA 

ESCOLA E.E.E.M. MESTRE JULIO SARMENTO 
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3. ANALISANDO A D I V E R S I D A D E S O C I O - C U L T U R A L NA E S C O L A E . E . E . 

M E S T R E J U L I O S A R M E N T O 

3.1 - Pensando o caminho metodologieo para as entrevistas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste capitulo descreve-se a metodologia adotada no estudo de caso do presente 

trabalho. Conforme Y i n (2001), o estudo de caso e uma estrategia de pesquisa que 

compreende um metodo que abrange tudo em abordagens especificas de coletas e 

analise de dados. Comepa-se por saber os procedimentos metodologicos utilizados, 

tendo em atencao a definicao do problema, as questoes de investigapao e os objetivos 

que se pretendem atingir. O presente estudo teve como referenciais metodologicos, a 

pesquisa bibliografica, a pesquisa oral juntamente com um roteiro de entrevistas e a 

realizacao de uma investigapao feita atraves dos dados coletados dos entrevistados. De 

acordo com Liidke (2002), os procedimentos de coleta de dados sao os metodos praticos 

utilizados para juntar as informacoes necessarias a constrapao dos raciocinios em torno 

de um fato/ fenomeno/ processo. No entanto, constatamos que esse trabalho passou por 

varias etapas. A primeira deu-se logo na escolha do tema e do problema a estudar. A 

segunda etapa visou o interesse de se fazer uma pesquisa local na referida escola de 

ensino medio e em seguida as pesquisas bibliograficas e documentais adequadas a 

problematizapao deste trabalho. 

O estudo acontece numa escola estadual de ensino medio situada na cidade de 

Sousa-PB. O estudo possui um componente de invest igacao de cunho qualitativo. Deve-

se observar que um metodo, ou seja, as pesquisas qualitativas tem carater exploratorio: 

estimulam os entrevistados a pensar e falar livremente sobre algum tema. O numero de 

entrevistados geralmente e pequeno. O entrevistador identifica as pessoas a serem 

entrevistadas por meio de eriterios previamente definidos: por sexo, por idade, por ramo 

de atividade etc., e isto garante a uniformidade de entendimento dos entrevistados. 

Liidke (2002) fala sobre o reconhecimento da pesquisa como aliada e importante no 

trabalho e na formacao de professores esta se fazendo cada vez mais clara, tanto na 

literatura especializada nacional como na internacional. 

A partir do pressuposto das analises qualitativas e suas denominapoes 

considerou-se necessario explorar o assunto da oralidade neste trabalho que foi de total 
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relevanciazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA para poder construir a partir de fontes orais uma pesquisa mais detalhada na 

abordagem do referido assunto. 

A Historia Oral inscreve-se entre os diferentes procedimentos do 

metodo qualitativo, principalmente nas areas de conhecimento 

historico, antropologico e sociologico. Portanto, e um procedimento 

integrado a uma metodologia que privilegia a realizacao de entrevistas 

e depoimentos com pessoas que participaram de processos historicos 

ou testemunharam acontecimentos no ambito da vida privada ou 

coletiva. Objetiva a construcao de fontes ou documentos que 

subsidiam pesquisas ou formam acervos de centres de documentos e 

de pesquisa. (MONTENEGRO, 2001, p. 19). 

As entrevistas e depoimentos situam-se o fazer da Historia Oral. A partir dessas 

consideracoes citadas pelo autor acima podemos dizer que a Historia Oral destaca-se 

devido as relacoes entre multiplas temporalidades onde as geracoes do passado podem 

discutir sobre o presente ou jovens falando de uma tematica em questao e que cria um 

estudo mais satisfatorio em relacao as pesquisas. 

Ainda como Montenegro (2001) nao e a Historia em si mesma, mas um dos 

possiveis registros sobre o que passou e sobre o que ficou como heranca ou como 

memoria. As potencialidades da historia oral sao inumeras, seus limites tambem devem 

ser considerados ate com cuidado sempre que necessario a adocao de procedimentos de 

pesquisa. Os desafios da historia oral relacionam-se em grande parte ha alguns limites 

como podemos citar a possfvel influencia do transcritor da entrevista no conteudo do 

documento escrito este oriundo do documento oral ou ate mesmo a dificuldade de 

registrar a interpretaeao feita pela fala dos entrevistados. 

Depois de selecionada a metodologia, o passo seguinte foi a escolha da populacao 

do estudo, toda ela composta por tres profissionais da area de Historia e seus respectivos 

alunos. O atual estudo foi feito de infcio com uma observacao em tres series diferentes, 

primeiro, segundo e terceiro ano e de diferentes turnos. Fizeram parte no estudo apenas 

tres professoras do local que ensinam Historia, a ideia era fazer tambem com a diretora, 

mas, a mesma nao quis se pronunciar sobre o assunto da entrevista, no entanto, ela deu 

total aval e autorizaeao para que fosse realizadas as entrevistas com as demais docentes 

e as mesmas foram prestativas em relacao a entrevista. Com as docentes foi feito um 

estudo qualitativo, e, para as mesmas, atribuiu-se a utilizacao de entrevistas abertas 
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onde foram transcritas e analisadas e posteriormente os criterios que serviram de base 

para o estudo foi seguido de um roteiro que enfatiza o tempo de servico, de experieneia 

profissional, bem como a formaeao entre outros. 

Segundo Minayo (2007), essas entrevistas tem origem em uma matriz, um 

roteiro de questoes-guia, que da cobertura ao interesse de pesquisa. O entrevistado tem a 

possibilidade de discorrer sobre o tema em questao sem se prender a indagacao 

formulada. 

3.2 - A diversidade socio-cultural na visao dos professores da escola E . E . E . M . 

Mestre Julio Sarmento 

Neste topico vamos abordar os meios utilizados para que fosse feita a realizacao 

desta pesquisa as entrevistadas tiveram livre arbitrio para responder as perguntas 

seguidas de um roteiro de entrevista onde foram transcritas para analises de dados e 

lembrando que as perguntas tbram direcionadas em relacao ao ensino de historia na 

optica da diversidade cultural. Como mencionado tambem no capitulo anterior a ideia 

era fazer as entrevistas com a diretora da escola e as quatro profissionais de Historia, no 

entanto, a diretora nao se pronunciou sobre a entrevista e a outra educadora nao foi 

possivel tambem pelo mesmo fato de nao querer se pronunciar mesmo sabendo que seus 

dados nao seriam expostos, mas no oficio da historia oral ninguem pode obrigar 

ninguem a dar entrevistas e com isso, foi encontrada certa dificuldade, na verdade era 

para ser cinco entrevistadas e nao tres. 

O estudo segue direcionado na escola Mestre Julio Sarmento com as tres docentes 

do ensino de historia, vamos usar a questao da etica profissional e atribuir codinomes, 

pseudonimos para que a identidade das entrevistadas possa ficar no anonimato e fiquem 

preservadas. Como sao tres docentes vamos nos referir a elas com os devidos 

pseudonimos: Joyce, Lorena e Maria. Todas as entrevistadas sao do sexo feminino, atua 

na instituicao de ensino medio Mestre Julio Sarmento. 

Foi perguntado de infcio as entrevistadas o vinculo com a escola, tempo de 

experieneia em sala de aula no ensino medio e em que series, se possuem curso superior 

e se possui pos-graduacao na area vejamos os resultados a seguir: 



38 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Docente Joyce 

Prestadora de servico, do is anos que 

exerce a profissao, ensina em todas as 

series do ensino medio, e graduada em 

Historia e nao possui pos- graduacao. 

Docente Lorena 

Efetiva, quatro anos que exerce a 

profissao, ensina em todas as series do 

ensino medio, e graduada em Historia e 

possui pos-graduacao em Geopolitica e 

Historia do Brasil em 2010. 

Docente Maria 

Efetiva, ha mais de dez anos que exerce a 

profissao, ensina no primeiro e segundo 

ano do ensino medio, graduada em 

Historia, nao possui pos-graduacao. 

O ensino de Historia busca compreender de diversas maneiras a percepcao dos 

movimentos e a diversidade, possibilitando assim fazer comparacoes entre grupos e 

sociedades nos diversos tempos e espacos. Por isso a historia ensina a ter respeito pelas 

diferencas, contribuindo para o entendimento do mundo em que vivemos e tambem do 

mundo em que gostariamos de viver (Fonseca, 2003). E a partir dessa premissa que as 

docentes vao dar seus questionamentos sobre o que entendem sobre essa tematica tao 

relevante no ensino de Historia: 

Docente Joyce: "A diversidade cultural no ensino de Historia, no meu 

entendimento, comecam desde as linguas, costumes e modo de viver 

era cada parte do mundo." 

Docente Lorena: "Diversidade cultural a meu ver e a funcao de varias 

culturas inseridas na sociedade de forma a conviver com as 

diferencas de casa individuo." 

Docente Maria: "Diversidade cultural faz parte da historia brasileira 

por que fomos constituidos por povos de diferentes origens e por isso 
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a convivencia com pessoas de etnias, religiao e culturas 
diversificadas." 

Podemos analisar que as respostas foram bem parecidas, elas partilham de certos 

argumentos aos quais as origens e costumes estao sempre presentes nas respostas. 

Somente a terceira entrevistada ressaltou a questao da historia brasileira de forma geral. 

A educacao brasileira passou por grandes transformapoes, varios ciclos, novas leis. 

Saber lidar com as mudanpas que o cotidiano escolar nos proporciona nao e tarefa facil. 

Podemos ver que no segundo capitulo deste trabalho academico mencionamos no 

quadro anterior que havia uma perspectiva do professor ser capacitado num curso de 

diversidade cultural, porem as entrevistadas negaram essas afirmacoes enfatizando que 

ainda nao fizeram nenhuma capacitapao nesse sentido. 

Docente Joyce: "Nao." 

Docente Lorena: "Nao." 

Docente Maria: "Nunca, mas tenho interesse em fazer." 

Analisamos que ai ha uma discrepancia em relapao ao ensino. Como as respectivas 

respostas foram de negacao devemos enfatizar que no projeto politico e pedagogico foca 

o interesse de capacitapao profissional dos professores na diversidade cultural embora 

nunca tenham feito. Mas por que o piano politico pedagogico enfatiza essa capacitapao 

se nunca tiveram? A resposta esta la mesmo. Os professores nos seus planejamentos 

levantaram a questao de que a escola nao tem cumprido seu papel, suas metas e querem 

melhorias no ensino. 

Eles sentem a necessidade de se capacitar, de se especializar mais e a escola 

devera cumprir seu papel engajando esses professores a projetos educacionais junto a 

secretaria de educacao e governo do Estado e fornecendo-lhes melhoria na qualidade do 

ensino que cada vez se mostra mais desafiador. 

O ensino de Historia e seus conteiidos obtiveram uma significativa mudanca. No 

seculo X X e X X I podemos verificar as frequentes transformapoes polfticas, sociais e 

porque nao dizer educacionais de uma forma mais abrangente. A produpao 

historiografica cresce em ritmo acelerado. Os veiculos de comunicapao tambem estao 

presentes na demanda do ensino de historia de forma a globalizar essas discussoes. De 
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aeordo com essas mesmas transformapoes e choques culturais no mundo inteiro ha uma 

interacao por parte de o professor estar atualizado de forma interagir mais com seus 

alunos e poder repassar os conteiidos de forma clara de acordo com o que acontece no 

mundo no momenta atual. Desta feita, perguntamos se as profissionais estao aptas a 

estas atualizapoes de conteiidos no ensino de historia e se facilita o aprendizado. 

Docente Joyce: "Na medida do possivel o professor tem que ta 

buscando inovacoes para os desafios encontrados na escola." 

Docente Lorena: "Tento sempre estar atualizada com os metodos de 

ensino pra facilitar o processo de ensino aprendizagem." 

Docente Maria: "Claro, eu procuro me atualizar com esses conteiidos 

atuais e acho sim que facilita muito o aprendizado embora haja muita 

discordancia nesse sentido." 

Sabemos que os conteiidos dos livros didaticos do ensino de historia como de outras 

disciplinas sao importantes na educacao, pois suas versoes propiciam um bom 

entendimento para alunos e professores. O estudo dirigido a Historia africana e indigena 

nos livros atuais sao satisfatorios ao ponto de promover aprendizado? Concorda que 

eles promovam inforrnacao necessaria para ser repassado na sala de aula com mais 

precisao? 

Docente Joyce: "Sim, eu creio que os livros didaticos estao bem 

melhores e os conteiidos relacionados com certeza da pra 

expressar um bom entendimento aos alunos e qualquer duvida 

eles sempre vao perguntar." 

Docente Lorena: "Os livros sempre vera destacando a questao 

dos negros, do escravismo e dos indigenas, mas os livros ainda 

precisam ser melhorados, mas tambem nao vou dizer que os 

alunos nao entendem porque eles ate entendem." 

Docente Maria: "Eu ate agora nao tenho o que reclamar, os livros 

sao bons e estao de acordo com que o MEC pede. Os conteiidos 

dos livros sempre abordam a questao do negro." 
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Candau (2010), do ponto de vista pedagogico " a superacao dos preconceitos sobre 

o estudo da historia africana e o negro brasileiro podera causar impactos positivos e 

negativos proporcionado uma visao afirmativa acerca da diversidade cultural na 

humanidade. De uma maneira geral, nao basta apenas determinar que as diferencas 

culturais fossem respeitadas, que o acesso e a qualidade do ensino sejam 

universalizados, mas sim a implantacao de polfticas que viabilizem a pratica dos 

estudos. A criacao das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educacao das Relacoes 

Etnico-raciais e para o Ensino de Historia e Cultura Afro-brasileira e Africana, em 2004 

promoveram a educacao de cidadaos atuantes e conscientes no seio da sociedade 

multicultural e plurietnica do Brasil, buscando relacoes etnico-sociais positivas, rumo a 

construcao de nacao democratiea". 

Nas falas das tres professoras percebemos que elas concordam que o livro 

didatico seja hoje um aliado para a discussao da diversidade socio-cultural nas escolas, a 

primeira professora identificada por Joyce acredita que o livro nao mostra um 

entendimento total, nao esclarece muito, o aluno sempre pergunta. Sabemos que nem 

sempre essas questoes estao claras paras os alunos e o livro embora, tenha sido 

continuamente renovado nao da conta de todas as questoes, muito menos da 

diversidade. Para a docente Maria os livros estando de acordo com o MEC parece ser o 

suficiente, principalmente porque aborda a questao do negro. A partir daf, as docentes 

responderam indagacoes ligadas de como elas lidam com as diferencas em sala de aula 

no cotidiano e se tem alguma critica fazer. Vejamos as respostas: 

Docente Joyce: "Procuro lidar bem com todas as diferencas porque 

precisamos respeitar todas as classes sociais inclusive no que diz 

respeito a religiosidade." 

Docente Lorena: "Diferenca sempre tem entre alunos e professores e o 

professor em sala de aula vai precisar lidar com isso. A critica que eu 

tenho a fazer e que embora esse assunto seja muito debatido com 

certeza ainda existe muito preconceito, mas pelo menos comigo nunca 

aconteceu." 

Docente Gama: "Sim, eu tenho. As diferencas existem e como 

educadora e necessario lidar com elas mesmo que seja dificil." 
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A docente Joyce confunde as diferencas com classes sociais e depois elege as 

diferencas religiosas como a principal que devemos respeitar. Ja a docente Lorena, 

embora tenha ja alguns anos de experieneia em sala de aula diz nunca ter aconteeido 

com ela nenhuma situaeao de preconceito e intolerancia em sala de aula. Perguntamos-

nos se realmente nunca aconteceu ou o que de fato elas consideram como situacoes de 

preconceito ou intolerancia as diversidades socio-culturais. 

Quando eu ainda estava observando as aulas para poder compor meu quadro de 

estudos para este trabalho monografico, me deparei com algumas situacoes de 

preconceito dentro e tbra da escola por parte dos colegas de sala. Como alguns 

consideram o preconceito como uma coisa normal em sua totalidade, muitos nao ligam 

e o preconceito se dissemina cada vez mais no ambiente educacional. Na escola nao e 

somente o aluno que sofre com descriminacoes por parte de outro aluno. Ha 

descriminacao entre alunos e professores tambem, no entanto nao e o caso que as 

professoras relatam, ou seja, e mais de aluno para aluno. 

Docente Joyce: "Ja fazem dois anos que eu trabalho lecionando com 

ambientes diversificados e ate hoje nao vi falta de respeito ou 

preconceito entre professores e alunos." 

Docente Lorena: "Sim, no dia a dia e muito comum algum alunos 

sofrer algum tipo de preconceito por causa de cor e religiao." 

Docente Maria: "Ja presenciei sim de aluno para aluno o mais comum e 

ligado a cor e a opcao sexual, sempre tem e por mais que falem da 

diversidade cultural e nos direitos humanos sempre vai imperar o 

preconceito." 

Observa-se que a docente Lorena indaga que as questoes mais comuns na escola 

sao de cor e de religiao, mas em outra questao ela disse nunca ter vivenciado uma 

situaeao dessas, acreditamos que ela quis dizer em sala de aula. Ja a docente Maria diz 

que o preconceito esta relacionado mais em questao a cor e a opcao sexual e que essas 

atitudes sempre existirao. Percebemos nesse discurso o preconceito parecer ser 

inevitavel, como se fosse ja uma questao cristalizada, naturalizada. 
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As manifestacoes de intolerancia religiosa, por exemplo, estao entre as mais 

antigas e a escola nao poderia ficar de fora, porque nela se constitui um espaco de 

diversas culturas que de certa forma se interligam nas atividades escolares, nos debates 

de sala de aula, nos conteiidos feitos em sala e etc. 

Agora tornado como vies o racismo segundo Abramowicz (2006), comenta que 

existe distineao entre racismo e preconceito. Preconceito e toda ideia preconcebida e 

entre eles o preconceito racial. O racismo e uma ideologia, um conjunto de ideias que 

foi constituido ao longo da historia a respeito de certos grupos (negros, indios, por 

exemplo) baseado em um repertorio que julga que potencialidades intelectuais, 

comportamento moral e outras caracterfsticas sao determinadas pelo biologico da 

pessoa. 

Isso me lembrou outro fato marcante relacionado ao meu estudo. A escola 

Mestre Julio Sarmento fica numa localizaeao privilegiada da cidade. Na rua da escola 

existem verdadeiras mansoes com moradores que vao desde advogados, medicos ate 

empresarios. Alguns deles antes de se estabelecer financeiramente na vida passaram por 

aquela escola. Hoje matriculam seus filhos somente em escolas particulares. 

Mas ainda existem escolas piiblicas de boa qualidade e essa escola apesar dos 

percalcos existem excelentes profissionais quern possam contribuir com uma boa 

educacao. Ainda debatendo esse assunto muitas sao as dificuldades encontradas em sala 

de aula. Muito do que se tem exposto, falado, dito, a maioria dos alunos e professores 

ainda nao sabem lidar com os fatores da diversidade cultural. E uma longa Jornada de 

conscientizacao para que o sistema educacional funcione de acordo com o que e 

esperado. Ressaltamos nesta pergunta sobre uma breve descricao das dificuldades 

encontradas em sala de aula pelos professores quando a assunto sempre remete a 

discussao da diversidade cultural no ensino de Historia. 

Docente Joyce: "Apesar de eu nao ter vivenciado nada parecido pelo menos 

nas minhas turmas, mas eu acho que tem muita gente que nao sabe lidar com 

o assunto e isso gera polemica." 

Docente Lorena: "Muitos alunos infelizmente ainda nao sabem lidar com as 

diferencas" 

Docente Maria: "Muitas coisas precisam ser melhoradas na escola para 

acabar com essas dificuldades de cultura e de relacionamento e de 

aprendizado. Ainda precisa de muito dialogo e politicas piiblicas." 
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Percebemos na fala da docente Joyce que ela nao sabia responder a questao 

porque nao tinha vivenciado nenhuma situaeao que envolvesse a questao da diversidade 

socio-cultural, no entanto, essa questao nao deve ser discutida apenas diante de uma 

situaeao que envolva intolerancia ou preconceito. Ja a docente Lorena diz que muitos 

nao sabem lidar com as diferencas. A escola e um espapo inclusivo e precisa lidar 

constantemente com desafios diarios entre alunos e professores que possuem diferenpas 

culturais distintas. Foi questionado se esses mesmos desafios serviram de alguma forma 

a contribuir de feto para o planejamento das mesmas? 

Docente Joyce: "Sim, e isso ajuda muito embora seja relativa essa discussao. 

As vezes o que eu possa achar o outro nao ache, tem uma divergencia de 

opinioes, mas faz parte." 

Docente Lorena: "A escola e um ambiente de socializacao como tambem de 

inclusao dos jovens que possuem alguma diversidade cultural." 

Docente Maria: "Procuramos planejar as aulas da melhor forma possivel e 

sanar os confutes que a gente encontra diariamente na sala. Eu sei que e uma 

tarefa dificil, mas tenho certeza que a escola e inclusiva ao ponto de atender 

as necessidades dos alunos." 

As falas afirmam que a escola e o iugar para discutir e pensar as questoes sobre a 

diversidade, no entanto, como aponta a docente Maria, nao e uma tarefa facil e em todas 

as outras falas percebemos que a questao da diversidade parece nao ser tema das 

discussoes cotidianas na dentro da escola. 

Na escola, os professores e alunos precisam por em pratica atividades que 

propiciem o trabalho educativo em conjunto para melhor dominio da turma e dos 

conteiidos. E fazer o aluno perceber a real importancia de se estudar Historia. Pensando 

assim, e possivel ter um currfculo escolar que venha facilitar essa interacao de alunos e 

professores levam a um compromisso mais diversificado sobre a tematica da 

diversidade cultural. Foi perguntado as docentes se elas encontram no espapo escolar 

onde trabalham um trabalho educativo, compromissado com a propria turma e com a 

realidade encontrada fundamentada dentro da diversidade. 
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Docente Joyce: "Sim, encontramos a participacao e compromisso 
dentro da realidade escolar." 

Docente Lorena: "Nas escolas ainda se faz necessario, assim... 

ambientes que promovam a cultura e suas diversidades pra melhorar 

o ensino em historia." 

Docente Maria: "Eu acho que cabe a cada professor poder Ihe dar 

com esses assuntos de forma clara e objetiva, apesar de que voce 

convive com muitos tipos de gente que vemos diariamente na 

escola." 

Em minha opiniao, elas divergiram bastante das respostas e ficou um estado de 

diivida entre uma das docentes. A docente Maria nao soube responder com clareza a 

este tipo de colocacao. A professora Joyce enfatizou bem a situaeao pois, cabe a escola 

saber lidar com seus compromissos dentro da realidade em qual a escola se encontra. E 

a professora Lorena concluiu um aspecto que eu ja tinha percebido na escola: um 

ambiente para promover a cultura em relacao ao ensino de historia como tambem de 

outras disciplinas. 

Na ultima pergunta da nossa analise qualitativa deixamos que as docentes 

respondessem sobre alguns aspectos relacionados a educacao caso sentissem 

necessidade ou argumentos que talvez faltassem em outras respostas. 

Docente Joyce: "Nao, ja me sinto satisfeita com as respostas." 

Docente Lorena: "So dizer que a escola e muito boa apesar das coisas que 

acontecem na sala, mas a gente da um jeito de contornar a situaeao." 

Docente Maria: "Eu acredito que a escola socializa muita gente e cabe ao 

aluno como tambem ao professor aprender com tudo isso, a sociedade impoe 

muitas regras, ninguem mais hoje sabe o que e certo ou o que e errado, mas a 

escola sempre sera o caminho para ter sucesso." 

Diante do termino das entrevistas qualitativas podemos chegar a conclusao em 

diferentes esferas de respostas que nem tudo funciona do jeito que os registros, as leis, 

todo a aparato de articulacoes a cerca que este assunto impoe nos dias atuais. Esse 

estudo de caso so fez comprovar o que ja se discute que temos um sistema educacional 

onde muitos educandos nao estao preparados para lidar com essa tematica dentro e fora 

da sala de aula. 
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Apesar disso, verifica-se que ha muito empenho por parte ainda de alguns 

professores de querer mais esse estimulo na educacao de poder se capacitar e poder 

conviver com essa questao de forma mais abrangente entendendo que os espacos 

multiculturais precisam ser sim reforrnulados para obter uma melhor convivencia entre 

ambas as partes. 
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Reconhecendo a importancia das instituicoes escolares no Brasil a proposta 

deste trabalho foi de analisar as questoes do ensino de Historia , processos pedagogicos 

e de convivencia que alunos e professores vivenciam diariamente no ambiente escolar 

ligados em torno da tematica da Diversidade Cultural. A pesquisa, o estudo de caso para 

compor o presente trabalho monografico foi realizada na Escola Estadual Mestre Julio 

Sarmento na cidade de Sousa/PB. 

Em relacao a Diversidade Cultural e o ensino de Historia e valido fazer um 

observacao de que os estudos culturais contribuem muito para a formapao dos alunos e 

professores aprimorando ainda mais seu espaco sociocultural e suas relacoes de 

convivencia, porem, devemos lembrar que so sera valida essas mudaneas se as 

representacoes sociais construidas em torno do cotidiano escolar seja para promover 

uma comunicacao com a fmalidade de se preparar, de orientar os comportamentos e 

situacoes vivenciadas em sala afim de que ambos possam conviver com as diferencas, 

respeitar os limites dos outros e poder lidar com os preconceitos existentes. 

A diversidade cultural e marcada pela pluralidade e valores democraticos numa 

conjuntura participativa levando os docentes e discentes a uma sensibilizacao que vai 

desconstruindo os discursos, as ideias de preconceito de cor, raca, genero, religiao e 

etc., estereotipados pelos padroes convencionais que as sociedades nos imp5e. 

Ainda de acordo com o estudo de caso, a escola apresentou-se muito 

significativa e prestativa onde as observacoes em sala e as entrevistas com as 

professoras de historia respondendo os questionamentos de acordo com o que foi pedido 

serviram de alicerce neste referido trabalho. Depois de analisar os dados coletados 

durante a construcao dos dialogos transcritos um aspecto foi eonstatado: precisa-se de 

muita conscientizacao e estudos mais aprofundados e pedagogicos, cursos, 

espeeializacoes que versam sobre a tematica socio-cultural na escola. 

Relates de presenca significante de preconceito na escola por parte dos alunos, 

bem como a falta de especializar-se por parte dos profissionais para lidar com este tipo 

de problematica da diversidade, com esses conflitos diarios em sala onde a escola 

agrega em seu projeto politico pedagogico que se fapa esse curso baseado na 

diversidade cultural, mas ate o momento nao foi feito, em suma, certos dados nao 

conferem com a configurapao atual da escola. 
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As discentes tem plena consciencia que de fato e preciso de influencia de 

polfticas publicas na melhoria e qualidade do seus trabalhos. A falta de preparo das 

instituicoes escolares no Brasil, em maioria, nao apresentam uma situaeao pedagogica 

que venha oferecer uma educacao de qualidade no pais. Os conteudos dos livros 

didaticos ainda precisam ser melhorados em relacao a Historia indigena e africana. 

Mesmo amparado pelas leis e visfvel a discriminacao das etnias em alguns conteudos 

enfatizando mais a cultura do branco. 

A escola Mestre Julio Sarmento ainda com todas as dificuldades que se encontra, 

mas e uma das melhores escolas publicas de ensino medio que se encontra na cidade, a 

diretora da escola faz o que pode para sanar alguns conflitos existentes no cotidiano da 

instituicao escolar.. Espera-se que com esse trabalho possa ampliar a discussao em torno 

dessa tematica da educacao, da cultura, da diversidade. E que os profissionais desta 

escola possam sim estar se capacitando num curso sobre a Diversidade Cultural numa 

formacao continuada regional ou ate mesmo local pelo Ministerio da Educacao a fim de 

saber lidar com essas questoes tao presentes na nossa contemporaneidade. 
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U F C G 

U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D E CAMPINA G R A N D E 

C E N T R O D E F O R M A C A O D E P R O F E S S O R E S 

UNI DADE A C A D E M I C A D E C I E N C I A S SOCIAIS 

C U R S O D E L I C E N C I A T U R A P L E N A E M H I S T O R I A 

R O T E E R O D E E N T R E V I S T A 

DADOS PARA ID ENT I F IC AC AO 

Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino 

Instituipao de atuapao 

profissional 

Vinculo com a escola: ( ) Efetivo ( ) Prestador de Servipo 

Tempo de experieneia em sala de aula no ensino medio: 

Em que series? 

F O R M A C A O A C A D E M I C A DO D O C E N T E 

Possui curso superior? ( ) Sim ( ) Nao 

Qual o tempo de servipo? 

E graduado em Historia? ( ) Sim ( ) Nao 

Possui Pos- graduapao? 

( ) Sim ( ) Nao 

O que voce entende por Diversidade Cultural no ensino de Historia? Voce ja 

participou de algum curso de formapao e aperfeipoamento para lidar com as diferenpas 

culturais dentro da sala de aula? 
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Voce se considera um profissional atualizado e seus conteudos de Historia servem 

para facilitar o aprendizado em relacao a Diversidade Cultural? 

Enquanto docente, como voce lida com as diferencas de genero, raca e religiosidade 

dentro do ambiente escolar? Tem alguma critica a fazer? 

Voce acha que a escola e inclusiva ao ponto de lidar com os desafios diarios 

encontrados por varios alunos e professores e que as diferencas culturais servem de 

experieneia no planejamento relacionados ao ensino? 

Voce encontra no ambiente escolar, espacos reais de participacao e o trabalho 

educativo do professor de Historia levam ao compromisso com a propria turma e com a 

realidade mediante a diversidade na escola? 

Ja presenciou algum tipo de preconceito em relacao aos colegas de sala ou mesmo 

entre professor (a) e aluno? 

Os conteudos dos livros didaticos do ensino de historia na sua versao propicia um 

bom entendimento para voce e os alunos no estudo dirigido a Historia africana e 

indigena? Concorda que eles promovam informacao necessaria para ser repassado na 

sala de aula com mais precisao? 

Faca uma breve descrigao das dificuldades encontradas em sala de aula em torno 

dessa discussao da diversidade cultural. 

Existem outros aspectos que deseja avaliar caso sinta necessidade. Gostaria de 

acrescentar mais alguma coisa? 


