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RESUMO: A emergência do mul-
ticulturalismo nas sociedades comple-
xas é decorrente dos fluxos migratóri-
os, do declínio das fronteiras e da ero-
são do Estado-Nação. Este movimen-
to social se apresenta como lutas de
minorias raciais/étnicas, sexuais e de
classe em prol do reconhecimento e
valorização de suas identidades, reagin-
do a todas as formas de etnocentris-
mo. Está relacionado com a política da
diferença, denunciando que na moder-
nidade as diferenças mais coexistem do
que se interpenetram e que a ênfase na
igualdade abafa as diferenças culturais.
O multículturalismo é um termo polis-
sêmico, utilizado de modo indistinto de
outro, o interculturalismo, diferindo
conforme o contexto. Ambos sugerem
formas de intervenção na educação es-
colar. Esta pesquisa trata desta temáti-

ABSTRACT: The emergence of
multiculturalism in complex societies
is a consequence of the increasing
migration, the fall of boundaries and
the erosion of the Nation-State. Such
a social movement stands for the strive
of ethnic/racial, class and sexual
minorities, on behalf of the recognition
and respect for their identities,
opposing all forms of ethnocentrism.
It is related to the politics of difference,
making it clear that, in modern times,
differences have rather co-existed than
interacted and also that, the emphasis
on equality has dissimulated cultural
differences. Multiculturalism is a
polissemic terminology, which has been
used as a synonym of interculturalism,
alternating meaning according to the
context. Both suggest interventions on
school education. The present study
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ca, ainda incipiente no Brasil, estabele-
cendo relação com a vigorosa discus-
são sobre o racismo e discriminação
racial existentes em nossa sociedade. A
pluralidade cultural torna-se uma reali-
dade inegável e esse debate tem se in-
tensificado, trazendo novas configura-
ções, sugerindo novos encaminhamen-
tos a respeito da integração social e, con-
seqüências para o sucesso educativo,
que tem se baseado numa perspectiva
monocultural em que o conhecimento
é definido nos termos cognitivo-instru-
mentais do paradigma da consciência,
as questões relativas à convivência das
pessoas não são devidamente tratadas,
as relações entre culturas diferentes são
consideradas a partir de uma lógica bi-
naria: Eu-Outro. Um novo saber filo-
sófico como o da racionalidade na acep-
ção de Habermas poderá orientar a edu-
cação numa mudança radical de para-
digma. A fecundidade da reflexão ha-
bermasiana para a sociedade e a educa-
ção, deve-se ao fato de que ele formula
uma nova compreensão que permita es-
tabelecer solidariedades e padrões de
convivência através de entendimento.
Este trabalho alinha-se ao método her-
menêutico de reconstrução racional,
adotado por Habermas, inspirado na ra-
cionalidade discursivo-filosófica e bus-
ca o sentido para a educação numa pers-
pectiva dialógica intercultural. A dispo-
sição para a solidariedade, a justiça e a
tolerância poderão advir da relação in-
tersubjetiva estabelecida entre os sujei-
tos capazes de linguagem e ação, na
forma da competência comunicativo-
argumentativa na escola.

PALAVRAS-CHAVE: Educação,
cultura, educação intercultural, inter-
culturalismo.

concerns such issue, which is still
innovative in Brazil, establishing
relations between the strong discussion
on racial prejudice and discrimination
still existing in our society. Cultural
plurality becomes an inevitable reality
thus intensifying such a debate. It brings
new characteristics, suggests new
directions on social integration, and even
has consequences on the educational
process. The educational process has
been kept based on a monocultural
perspective, in which knowledge is
defined as instrumental-cognitive in the
paradigm of consciousness. People's
relationship-related issues are not
properly dealt with, and the relations
among different cultures are based on
the dual Me-The other. According to
Habermas, a new philosophic
knowledge like that of rationality might
lead education to a radical paradigmatic
change. For both, society and education,
the fruitfulness of the habermasian
reflection is a result of a new approach
he gives to reason which makes
solidarity possible under new patterns
of understanding through people's
relationship. The present works links to
the hermeneutical method of rational
reconstruction adopted by Habermas.
It is inspired on the philosophic-
discursive rationality and goes for the
meaning of education in a dialogic
intercultural perspective. Disposition for
solidarity, justice and tolerance might
then come out of the intersubjective
relationship among subject through
their capacity of argumentative
communication and action in the school
envkonment.

KEYWORDS: Education, culture,
cultural education, interculturalism.



Multiculturalismo e educação intercultural

Migrações e a luta por reconhecimento
A emergência do multiculturalismo nas sociedades complexas é decorrente

do acirramento dos fluxos migratórios, do declínio das fronteiras e da erosão do
Estado-Nação. Esse movimento social apresenta-se como luta das minorias raci-
ais/étnicas, sexuais e de classe em prol do reconhecimento e valorização de suas
identidades, reagindo a todas as formas de etnocentrismo. Está relacionado com
a política da diferença, denunciando que na modernidade as diferenças mais co-
existem do que se interpenetram e que a ênfase na igualdade abafa as diferenças
culturais.

As sociedades multiculturais não são algo novo. As migrações e os desloca-
mentos de povos, por várias razões, produzem sociedades étnicas ou cultural-
mente mistas a partir do século XV, bem antes da expansão européia. Os impéri-
os greco-romanos, islâmico, europeu, por exemplo, produtos de conquista e do-
minação são freqüentemente multiculturais e multiétnicos. Após a segunda guer-
ra mundial, o multiculturalismo não só tem se alterado, mas também se intensifi-
cado, ocupando um lugar central no campo da contestação política, como resul-
tado de uma reconfiguração estratégica das forças e relações sociais em todo o
globo (LAMO SPINOSA, 1995).

O multiculturalismo é um poderoso movimento de idéias que surge da
virada epistemológica que tomou corpo na Europa a partir de 1920 como rea-
ção ao positivismo, ao racionalismo e aos determinismos que haviam domina-
do a cena intelectual por quase um século. Conforme Gonçalves e Silva (2000,
p.14):

"Resulta de um tipo de consciência coletiva, para a qual as orientações do agir
humano se oporiam a toda a forma de 'centrismos' culturais, ou seja, de
etnocentrismo". O etnocentrismo aqui entendido como a tendência das soci-
edades de postular a cultura dominante e vigente como um padrão para as
demais culturas, partindo do princípio de que os seus valores e sua cultura são
superiores, os mais esmerados e adequados. (LEVI-STRAUSS, 1996)

O multiculturalismo está relacionado com a política da diferença e com o
surgimento das lutas sociais contra as sociedades racistas, sexistas e classistas
(McLAREN, 1995, 1997). Como movimento social, o multiculturalismo é uma
orientação filosófica, teórica e política que aborda as relações de raça, sexo e
classe na grande sociedade (TAYLOR, 1993,1994).

O multiculturalismo, em sentido amplo, tem como ponto de referência o
novo sistema mundial dos grandes e contínuos fluxos migratórios, as culturas
subalternas e passageiras, as grandes corporações apátridas e a força de trabalho
pós-industrial de mulheres, minorias raciais e imigrantes de nações anteriormen-
te periféricas.



Sobre os significados do multiculturalismo
Encontramos significados bastante diferenciados para designar o multicul-

turalismo, considerando-se as correntes ideológicas, militâncias, estudiosos e pes-
quisadores culturais de diferentes contextos, concebendo-o como estratégia po-
lítica e/ou como um corpo teórico que deve orientar a produção de conhecimen-
to. Além disso, as posições com relação ao multiculturalismo são divididas entre
opositores e defensores que advogam, primeiramente, a idéia de que ele não é
senão um estímulo à fragmentação da vida social ou à desintegração nacional e,
em segundo lugar, defendem a idéia de que deve ser entendido como estratégia
política de integração social.

De acordo com Lynch (1995), o multiculturalismo apresenta-se com distin-
tos significados, por exemplo, tem sido considerado como uma filosofia anti-
racista, como metodologia para a reforma educacional ou como conjunto de
áreas específicas dentro dos programas de instrução. Além disso, o multicultura-
lismo é concebido como expressão do excessivo poder do feminismo e dos mo-
vimentos de mulheres em debilitar um programa comum nas escolas, mas, sobre-
tudo, como algo que influencia a qualidade da educação. Também é considerado
por intelectuais críticos não apenas como uma cruzada, mas como uma tentativa
de desenvolver a diversidade da força de trabalho, compreendida como fronteira
final do movimento de correção política.

O multiculturalismo, de uso corrente a partir da década de 80, em particular
nos EUA e na Europa, indica preferencialmente um modo de interação entre
grupos étnicos e, em sentido amplo, entre culturas distintas pela orientação reli-
giosa, pelo sexo, pelas preferências sexuais etc. Sob o aspecto étnico, o multicul-
turalismo apresenta-se como lutas de minorias raciais por uma política de igual-
dade de oportunidades, como movimento herdeiro dos realizados nos anos 60,
nos EUA. Antes dessa década, pregava-se a integração entre os grupos, a mistura
cultural e a diluição das diversidades numa única identidade — a expressão usada
para designá-lo é meltingpot, em que várias culturas se fundem para formar uma
só, perdendo características próprias em favor de uma nova unidade.

O multiculturalismo substitui o melting pot, "cadinho de raças", que pretendia
apagar as diferenças, e vem sendo implementado na sociedade americana fazen-
do intervenções nos currículos escolares, especialmente nos meios universitári-
os: programa de ações afirmativas, para garantir às minorias acesso ao mercado
de trabalho e às universidades mediante um sistema de cotas reservadas, mudan-
ça dos conteúdos dos currículos de História e Estudos Sociais, abrindo maior
espaço para as minorias serem retratadas sem preconceito, elevando sua auto-
estima, com introdução de obras e autores não-ocidentais, nos currículos de lite-
ratura, criação de programas de estudo e cursos multiculturais e procura de espa-
ços na mídia, para que as minorias sejam representadas em jornais, revistas de
grande circulação e emissoras de televisão a cabo.



O multiculturalismo questiona as categorias filosóficas do pensamento oci-
dental, funciona como um indicador da crise do projeto da modernidade, trazen-
do à tona as contradições e os paradoxos de uma sociedade que se revela univer-
salista, mas é, de fato, monocultural e confronta-se com o impasse da expansão e
de uma diversificação que são reais.

Abordar o multiculturalismo significa falar sobre o reconhecimento dos
mecanismos de produção das diferenças que se constrói socialmente nos proces-
sos interligados nos diferentes contextos. E lutar contra o estigma, o estereótipo,
o preconceito e contra o racismo. É nessa luta em prol do reconhecimento das
diferenças que as idéias assimilacionistas passam a ser questionadas fazendo sur-
gir o modelo multiculturalista. O multiculturalismo considera que "a pluralidade
de vozes" que constituem o país seja ouvida para que suas culturas sejam com-
preendidas de modo não estereotipado, para que cada grupo tenha o direito de
manter a sua cultura e que se faça da diversidade uma forma de ampliar-se o
conhecimento da espécie humana.

Atualmente as populações apresentam o fenômeno da explosão demográfi-
ca pela falta de poder aquisitivo, desabando cada vez mais sobre outros territóri-
os, americano e europeu principalmente. O deslocamento de grandes massas
populacionais do hemisfério sul para o hemisfério norte reconfigura os mapas
urbanos, hibridiza cultura, intensifica a pluralização das sociedades e nações, cria
novas formas de racismo, xenofobia e nacionalismos, versões mais explícitas do
etnocentrismo.

A imigração tem sido um fenômeno freqüente durante este final de século.
Indivíduos e coletividades têm deixado suas pátrias para estabelecerem-se em
outras terras com a esperança de encontrar melhores condições de vida em paí-
ses mais desenvolvidos. Embora continuem existindo mudanças motivadas por
tensões nacionalistas, étnicas e religiosas, a origem das migrações, na atualidade,
resulta fundamentalmente das desigualdades sociais entre países ricos e pobres
(CONSEJO DE EUROPA apud DE MIGUEL, 1986).



As pessoas fogem da pobreza, do subdesenvolvimento e da injustiça social
em busca de um horizonte mais humano, espaço onde possam trabalhar e viver
em paz. Quem imigra não o faz porque quer, mas porque não pode fazer outra
coisa. Em alguns casos, foge da violência e perseguição que sofre em conseqüên-
cia de conflitos religiosos e guerras civis. Na maioria das vezes, é a pobreza e a
fome o que impulsiona a deixar seu território natural para se converter em "imi-
grante" e/ou "refugiado".

A nova ameaça para o mundo rico não são as revoluções locais que podem se
dar no mundo pobre, nem as ideologias políticas, nem as ameaças econômicas de
matérias-primas; a ameaça real que afeta a vida cotidiana dos países do Norte é a
imigração massiva e descontrolada de cidadãos provenientes do Sul ou Terceiro
Mundo (HUNTINGTON, 1996).

A preservação da identidade e do autofortalecimento das diferentes etnias,
configura-se com a movimentação de comunidades justamente para não sucum-
birem ao processo de homogeneização cultural. Em conseqüência dessa necessi-
dade de reconhecimento, que se coloca o problema do multiculturalismo.

Os acontecimentos internacionais recentes tornam visível o contato pouco
pacífico entre diferentes culturas, gerando violência e até o genocídio - situação
produzida ao longo da história da humanidade. Porém hoje, a cada dia, com a
globalização econômica e cultural, acrescenta-se uma interdependência de uma
cultura com outra, para seu mútuo bem-estar e progresso de todas as ordens. Ou
seja, observa-se que cada cultura repercute positiva ou negativamente naquelas
com as quais mais se relaciona (TOURAINE, 1998).

A interdependência nos situa em um nível de relação que nos leva a compre-
ender que qualquer coisa que se passe com o outro afeta a todos, fazendo-se
necessário falar de solidariedade, de tolerância e de mais cooperação. As socieda-
des são cada vez mais interdependentes e se necessitam mais para resolver juntas
os problemas que têm pendentes.

O contexto que se coloca, em nível mundial, com relação ao fluxo migratório
é preocupante. A velha Europa, no momento presente, criou expectativas ante as
mudanças políticas de unificação das sociedades, pois há o receio de que a abertura
de fronteiras e a livre circulação de pessoas venham a pôr em perigo a estabilidade
das nações desenvolvidas. Nos últimos anos, ante a invasão de imigrantes ilegais
(fundamentalmente africanos e asiáticos), tem sido aplicada, com maior rigidez, a
legislação vigente e reforçadas as medidas de "controle das fronteiras".

A idéia-chave é de que cada etnia e cultura devam permanecer em seu "pró-
prio território cultural". Para consegui-lo, são utilizadas desde as exclusões insti-
tucionais, como a não permissão do ingresso de imigrantes no próprio país até as
violências de atacar fisicamente os que já vivem nele (CASTELLS, 1996).

Dessa forma, o Ocidente se defende para excluir precisamente aqueles que
necessitam de maior proteção. Lamentavelmente nessas sociedades, supostamente
avançadas, têm brotado o racismo e a xenofobia que nos levam a questionar a



maturidade democrática que detêm. Por esse motivo, o Comitê de Ministros do
Conselho da Europa efetuou, em 14 de maio de 1981, uma Declaração foi taxa-
tiva ao afirmar que "a intolerância constitui uma ameaça para a democracia".

Os movimentos étnicos e culturais, no final do século XX, sinalizam a falên-
cia das pretensões universalistas de integrar diferentes grupos sociais, impondo-
lhes uma referência comum e anunciando ainda o caráter pouco democrático e,
por vezes, autoritário dos procedimentos integrados. Os multiculturalistas de-
nunciam que, na modernidade, as diferenças mais coexistiram do que se interpe-
netraram. Entendem que a ênfase na igualdade de raças abafou aquelas diferen-
ças culturais importantes entre os diferentes povos.

De um lado, o monoculturalismo pretende que todos os povos e grupos
compartilhem, em condições equivalentes, de uma cultura universal. Essa visão
essencialista, universalista e igualitária do monoculturalismo legitima a domina-
ção de um projeto civilizatório que exclui e subjuga as minorias culturais. Essa
visão fornece um argumento de escolha para legitimar o status quo e justificar
qualquer oposição à mudança. De outro lado, o multiculturalismo reconhece que
cada povo e cada grupo social desenvolve historicamente uma identidade e uma
cultura própria, permitindo pensar alternativas para os grupos minoritários .

A noção de essencialismo é utilizada pelos multiculturalistas para denunciar
a visão monoculturalista das identidades, etnias ou sistema de valores. O modelo
assimilacionista que prevaleceu até a metade do século XX baseia-se na concep-
ção de tipo monocultural: a cultura branca, euro-ocidental, masculina, cristã, ra-
cionalista, cientificista e capitalista é considerada uma referência preponderante.
A monocultura ocupa seu centro, mas os confins do sistema estendem-se de
maneira a incluir dentro de si - em outra posição marginal - outras formas cultu-
rais. Nesse modelo, o centro ocupa a totalidade do espaço, as margens já se en-
contram fora do sistema, criando obstáculos para a negociação.

A utopia universalista, reafirmada com o lluminismo, é traduzida nas institui-
ções democráticas. O universalismo postula a existência de valores, julgamentos
morais, escolhas e comportamentos que têm valor absoluto e aplicam-se a todos
os homens. Ela forma há dois séculos o substrato ideológico da cultura política
ocidental e representa um dos fundamentos do projeto filosófico da modernida-
de. Todavia, diante das manifestações históricas concretas, tais como o colonia-
lismo, a opressão, a segregação, o genocídio e a xenofobia, o universalismo não
pode gloriar-se de um passado sem manchas. Ele pode realizar-se somente redu-
zindo ao silêncio as vozes discordantes e eliminando as diferenças.



A igualdade que alimenta a utopia universalista não engloba os cidadãos,
porque exclui vários indivíduos ou grupos que não têm acesso equalizado ao
espaço social como os demais. Essa igualdade também desconsidera as especifi-
cidades étnicas, históricas, identitárías que torna o espaço social heterogêneo,
cegando as diferenças. É uma igualdade discriminatória, aplicando-se somente a
um cidadão ideal e não a indivíduos reais, plenos de subjetividade e de interiori-
dade. A igualdade continua sendo um conceito abstrato, avaliado com base em
parâmetros igualmente abstratos e que podem não corresponder às percepções
da desigualdade como os indivíduos as experimentam. A igualdade formal e um
acesso mais universalizado ao espaço público é que estão, em parte, ligados à
origem dos atuais conflitos multiculturais. Igualdade diante da lei, ampliação do
espaço público por vias jurídicas e administrativas, a instauração de uma legisla-
ção que garante a igualdade de oportunidades de todos os cidadãos, a todos os
membros da sociedade, são condições sitie qua non de uma sociedade realmente
liberal.

Uma reivindicação multicultural não pode tomar forma senão em relação a
uma maioria monocultural detentora do controle do aparelho político e judiciá-
rio no quadro de um estado de direito.

Segundo Habermas (2002, p.242), na modernidade, as decisões políticas ser-
vem-se da forma de regulamentação do direito positivo para tornarem-se efeti-
vos em sociedades complexas: "direito coercitivo porque sanciona de maneira
estatal e estende-se apenas ao comportamento legal ou conforme normas", cons-
tituído de maneira a ser cumprido "a qualquer momento por seus destinatários,
pelos simples respeito à lei".

A progressiva inclusão da população no status de cidadão abriu para o Estado
não só uma fonte secular de legitimação: ela fez gerar o novo plano de uma integra-
ção social abstrata mediada pelo direito. A homogeneização em uma cultura co-
mum para o estabelecimento de uma coesão social tem se resolvido no plano
normativo. A homogeneidade nacional é uma condição necessária para o exercí-
cio democrático do poder político.

Ainda que os Estados democráticos de direito continuem sendo os atores
principais nos assuntos mundiais, estes na atualidade também estão sofrendo
perdas de soberania, função e poder. A norma já não é mais expressão de uma
soberania que pressupõe a capacidade de impor o ordenamento jurídico estatal
por meios do direito administrativo e do direito positivo. O "patriotismo consti-
tucional" não é uma força suficientemente vinculante para impulsionar a integra-
ção social de uma sociedade cada vez mais diferenciada (HABERMAS, 2002).

Conforme Wieviorka (1992), especialmente grave tem sido a tentação essen-
cialista do Estado-Nação que crê que todas as culturas estão envoltas em um
universo simbólico cerrado e homogêneo que só pode aceitar-se ou rechaçar-se
em bloco. O sonho romântico dos nacionalistas da pureza cultural é mais exce-
ção da história do que a regra, pois, se analisarmos a distribuição de categorias



étnicas no Estado-Nação, encontraremos um quadro que dista muito da idílica
correspondência pontual entre etnias e Estado Nacional. Um bom número de
Estados têm mais de uma categoria étnica e utilizam-se de processos autoritários
e arbitrários para a manutenção da unidade nacional, impondo uma cultura dita
superior a todos os membros da sociedade etnocêntrica.

O discurso nacionalista se baseou em três supostos idealísticos a saber: "a
humanidade se dividia naturalmente em nações"; "as nações se conhecem por
certas características que podem determinar-se"; "o único tipo de governo legíti-
mo é o auto-governo nacional" (KEDOURIE,1960, p.9). Para o discurso nacio-
nalista a humanidade inteira poderia estar organizada em nacionalidades, cada
uma com seu Estado, seu território, sua língua e sua cultura, em pacífica convi-
vência com as demais, mediadas por claras fronteiras.

O interesse desse modelo liberal multicultural é o da coesão social. Nesse
modelo, a igualdade é assegurada naturalmente, ou seja, o Estado-Nação, mo-
derno, constitucional liberal, do ocidente, se afirma sobre o pressuposto da
homogeneidade cultural organizada em torno de valores universais seculares e
individualistas liberais (GOLBERG apud HALL,2003). Tolera-se o outro, mas
decreta-se a sina predestinada da sua diferença: a impossibilidade de ultrapassar
suas fronteiras.

Fundamentada na ideologia da igualdade, a cultura política ocidental enxerga
a diferença corno uma ameaça, numa antinomia, arriscando a afundá-la numa
crise de identidade. Desse ponto de vista, o multiculturalismo pode ser conside-
rado como um revelador da profunda crise — de legitimidade, de eficácia, de
perspectiva que sacode o paradigma político das sociedades ocidentais.

Reconhecer e tratar como iguais os membros de certos grupos é algo que
hoje parece requerer que as instituições públicas reconheçam e não passem por
cima das particularidades culturais, pelo menos no que se refere àqueles, cuja
compreensão de si mesmos depende da vitalidade de suas culturas. Esse requisito
do reconhecimento da particularidade cultural, que se estende a todos, é compa-
tível com uma forma de universalismo que considere entre seus interesses bási-
cos a cultura e o contexto cultural que valorizem os indivíduos.

Os estados multinacionais surgem atualmente como um campo de análise
novo sem o qual a compreensão do fenômeno fica incompleta, os povos encon-
tram-se dispersos em vários Estados o que nos mostra a enorme complexidade
de alternativas de organização política existente.

Segundo Habermas (1997a), a globalização do tráfico econômico e das co-
municações, da produção econômica e de seu funcionamento, das transferências
em tecnologia e armamento e, sobretudo, dos riscos ecológicos e de ações terro-
ristas e militares nos coloca diante de problemas que já não podem ser soluciona-
dos dentro do marco de um Estado Nacional ou pelas vias habituais até agora
dos acordos dos Estados soberanos. Se não mudar, tudo seguirá progredindo, ou
seja, configura-se o esvaziamento da soberania concebida em termos próprios dos



Estados Nacionais e se fará necessária a construção e ampliação das competências
políticas de ação a níveis supranacionais, cujo começo já podemos observar.

Percorrendo um caminho incerto para um outro modelo, diferente daquela
forma histórica que estamos na eminência de superar, surgem as sociedades pós-
nacionais. Se o modelo de Estado Nacional tem chegado ao seu fim e com ele
toda a forma de socialização política, os cidadãos serão lançados a um mundo de
redes anônimas em que terão que decidir segundo suas próprias preferências
entre opções criadas em termos sistêmicos. E, nesse novo mundo, as empresas
transnacionais se convertem no modelo de conduta. A autonomia dos cidadãos
se vê diminuída e, sem mais considerações dos componentes morais próprios da
autodeterminação cidadã, é reduzida simplesmente à autonomia privada. Con-
forme Llobera (1995), é importante observar que a discussão sobre a superação
ou abolição do Estado Nacional resulta ambígua, cuja versão chamamos pós-
moderna. Com o final do Estado Nacional cortamos simultaneamente com o
projeto da autonomia cidadã que tem diminuído seu crédito sem que se tenha
nenhuma expectativa de recuperá-lo. De acordo com outros, que representariam
a variante não derrotista como Jürgen Habermas (1997a), o projeto de uma so-
ciedade que aprende e atua sobre si mesma com vontade e consciência política
tem ainda uma oportunidade mais além de um mundo de Estados Nacionais.

Os debates que efetuamos sobre nossa própria situação nos tornam consci-
entes do abismo que se abre entre os espaços de ação possível, restritos em ter-
mos de Estado-Nacional e dos imperativos não só do comércio mundial, mas
também das relações de produção em termos globais e de convivência.

A seu tempo, o Estado Nacional foi uma resposta convincente ao desafio
histórico de encontrar um equivalente funcional às formas de integração social
tidas na época como um processo de dissolvência. E o direito, no Estado moder-
no, passa a ser o regulador do mesmo, e o processo de legislação constitui o lugar
propriamente dito da integração social. Na perspectiva da nova forma de sociali-
zação, as normas jurídicas tomam o lugar da eticidade tradicional. O Estado põe
os pressupostos jurídicos no processo de troca mercantil: o direito moderno subs-
titui a validade tradicional de normas por um consenso racionalmente consegui-
do. A vida dos homens vai se reger muito mais por mecanismos funcionais que
por normas éticas (OLIVEIRA, 1993).

Nesse modelo, o processo democrático de realização de iguais direitos subje-
tivos tem abarcado a garantia da coexistência em igualdade de direitos dos dife-
rentes grupos étnicos e da tolerância a suas formas de vida através da disposição
a uma aculturação e da imposição de um pensamento único, etnocêntrico, que se
mostra superior e que rechaça o outro distinto.

A teoria do agir comunicativo pode inserir-se no âmbito dessa discussão,
pela possibilidade de contribuir efetivamente para o esclarecimento e a compre-
ensão das atuais possibilidades de associação política no âmbito do Estado de-
mocrático de direito e incrementar o diálogo crítico entre os princípios teóricos



que florescem na atualidade, bem como delinear os contornos de uma reconstru-
ção da sociedade: do direito e do sistema de direitos, da cidadania e da política
deliberativa, da esfera pública, da formação da opinião e da vontade política dos
cidadãos. Para Habermas (1997), a única fonte de normatividade é o princípio do
discurso e propõe a aplicação desse princípio à forma jurídica.

Como podemos estender esse princípio à educação de forma que venha a
responder aos reclames de uma sociedade multicultural? Esse é um problema
que se põe na reflexão de como viabilizar uma educação solidária num contexto
tão conflituoso como o que vivemos.

Habermas pensou em termos jurídicos uma concepção procedimental para
a deliberação e tomada de solução para a integração social de uma sociedade cada
vez mais diferenciada para o que reservou o nome de política deliberativa. Segun-
do Habermas (1997b), o desenvolvimento e a consolidação de uma política deli-
berativa não depende de uma cidadania coletiva capaz de ação, mas da institucio-
nalização dos correspondentes e pressupostos comunicativos assim como de
deliberações institucionalizadas com opiniões públicas desenvolvidas informal-
mente.

Temos a intenção de considerar esse aspecto de sua tese, pois pressupomos
uma teoria crítica, que desenvolva uma forma democrática e de autonomia polí-
tica nos processos educativos, isto é, uma forma ética de proceder dos sujeitos
frente à distinção cultural.

Como advoga Habermas, há necessidade de que os afetados, em uma situa-
ção ideal de fala e sem restrições internas e externas que convocados à assembléia
parlamentar (para Habermas), debatam sobre quais interesses seriam generalizá-
veis. Para isso a busca do consenso mediante o exercício do diálogo é o ponto
nuclear dessa estratégia. O consenso seria o resultado obtido através de um agir
comunicativo. Com efeito, a fundamentação da moral em termos de possibilida-
de de universalização da moral se basearia em um consenso racional.

As conseqüências práticas que resultariam para desse modelo na educação
são as de habilitar um tipo de autonomia, de solidariedade e a auto-edificação
pessoal e coletiva dos protagonistas do discurso, sem resultar de uma imposição
externa, mas de um consenso acordado entre os membros participantes.

A inspiração na idéia de autonomia é justamente porque os homens só atu-
am como sujeitos livres, segundo Habermas (1989; 1991), quando não obedecem
senão às normas das quais se convencem, baseados na comunicação e na livre
discussão, sem coação. Esse é um aspecto a ser considerado na aprendizagem do
respeito, da tolerância e da solidariedade.

O processo migratório em escala mundial e a luta pelo reconhecimento de
identidades estão forjando a introdução de um novo elemento na forma de rela-
ção inter-humana, uma nova maneira de conceber a democracia que faça jus à
diversidade, forma pela qual Habermas tem procurado discutir. Nesse sentido,
também são significativas as posições de estudiosos culturais como Peter McLa-



ren e Homi Bhabha. Para McLaren (1997) o multiculturalismo contemporâneo e
crítico desponta diferentemente do multiculturalismo liberal norte-americano, que
emerge viciado de etnocentrismo, defendendo uma posição em que o pluralismo
é a nova forma de universalismo, um universalismo sem uniformidade. Um uni-
versalismo que não pode ficar indiferente à diversidade.

Para Mclaren (1997; 2000) a defesa do pluralismo cultural pode conduzir ao
aprofundamento da democracia, pois o direito à diversidade parece ser o grande
desafio do século XXI. Entretanto pode ser também o pretexto de todo tipo de
nacionalismo xenófobo e de intentos de purificação racial. O multiculturalismo
se move em um terreno intermediário entre a simples tolerância, facilmente re-
pressiva em sua expressão radical e etnocêntrica ou na hipótese de um relativis-
mo geral que gera a intolerância e o rechaçamento da mestiçagem, um multicul-
turalismo que pode conduzir a um novo racismo e à exclusão.

Alerta-nos McLaren (1995; 1997) de que se o mundo unificado e normaliza-
do por um universalismo amplamente identificado com os interesses de uma elite
dominante está sendo substituído pelo choque de culturas e interesses. Precisa-
mos ter cuidado, pois essas contraculturas, esses particularismos defensivos po-
dem também conduzir à formação de comunidades homogêneas e governadas
de maneira autoritária para fazer respeitar a pureza ou o poder da comunidade,
dando origem muitas vezes a regimes totalitários.

Os membros das sociedades modernas ainda partilham a expectativa de que
possam cooperar uns com os outros de forma pacifica, justa e solidária. Apesar
da falta de um consenso sobre os valores, calcado em uma imagem de mundo
aceita pela sociedade como um todo, essas pessoas apelam, ontem como hoje, às
convicções e normas morais, que cada um se arroga devam ser partilhadas por
todos.

Os cidadãos supõem que possa haver reciprocidade de uns para com outros,
que uma consciência moral ou um senso de justiça opere para além dos limites
relacionados às visões de mundo em particular, enquanto empreendem esforços
de tolerar diferenças de visão de mundo como fonte de diversidades racionais de
opinião.

Os acontecimentos contemporâneos, especialmente a revolução das comu-
nicações e a intensa mobilidade das pessoas, junto com a criação de organismos
supranacionais, suscitam uma dialética vivencial entre a diferença e o multicultu-
ralismo, junto a uma reinterpretação do conceito de identidade cultural e das
formas pacíficas e solidárias de cidadania.

Segundo Bhabha (1998), os países cada vez mais multiraciais provocam a
imediatez da diferença — o fenômeno cotidiano do encontro com a outreidade
nunca se experimentou em tão alto grau. Esse ato migratório de sobrevivência
cria um espaço cultural contingente, um novo espaço e fronteiriço da cultura
exige um encontro com o "novo", um novo como ato insurgente de tradução
cultural que obriga governos a repensar a organização da sociedade, sem voltar



ao passado, mas configurando-se como um "entre-lugares", contingente que
inova e irrompe a atuação do presente, tornando-se parte da necessidade de vi-
ver, marcados por histórias de deslocamentos e reterritorialização, constituindo
sujeitos culturais híbridos que se revelam ao mesmo tempo com uma semelhança
e como uma ameaça.

É esse o "entre-lugares" no qual todas as vozes, inclusive as reprimidas e
excluídas, podem emergir e interagir num encontro dialógico com outras cultu-
ras, produzindo mudanças e possibilitando a desconstrução de hierarquias. Para
Bhabha o processo de hibridização não é uma simples mistura, mas uma plurali-
dade de significados que resulta numa multiplicidade de sentidos em interação.
Bhabha entende que as diferenças culturais não se diluem, elas permanecem em
tensão, com ambivalências e podem continuar a interagir, possibilitando trans-
formações — é um espaço de ressignificação, de dissolução de estereótipos e de
preconceitos, de fortalecimento do poder.

Os indivíduos co-existem num espaço-tempo dado, em que não apenas se
mesclam, mas se colocam numa situação em que o pensar e o agir de uns e outros
trazem à tona as zonas conflitivas da relação com a diferença cultural. Esse espa-
ço intervalar da cultura configura-se, para Bhabha, como um espaço da interven-
ção (tensão-negociação-tradução) que introduz a "reinvenção criativa da existên-
cia" (BHABHA, 1998, p.27). Esse espaço intervalar da cultura é fundante da
intersubjetividade e da subjetividade, "de cada um na busca do encontro" (FLEU-
RY, 2003, p.63).

No cotidiano vivido, realiza-se o vaivém da subjetividade e intersubjetivida-
de, na co-existência da pluralidade que trazem à tona as relações conflitivas entre
os diferentes. E nesse espaço, em que se realizam as aprendizagens básicas, que
os indivíduos podem estabelecer outras formas de relação — a de solidariedade e
de reconhecimento do outro.

Complementando essas idéias com Habermas, diríamos que, ao se entrelaça-
rem os processos da socialização, da individuação e da singularização do sujeito,
os homens aprendem uns dos outros e adquirem como pessoas a competência
comunicativa para tomarem parte nos processos do entendimento compartilha-
do e neles afirmarem sua própria identidade. É nesse espaço, em que acontece a
ação comunicativa e a hermenêutica reconstrutiva das tradições, que os homens
e seus grupos se constituirão, reconstruindo através de sua ação significante refe-
rida ao Outro, o conhecimento socialmente compartilhado e validado.

É no processo discursivo dinâmico e interativo, em que se combinam os
conteúdos comunicados com as relações sociais entre os participantes, que se
originam unidades sociais novas em que "os comunicantes elaboram maneiras



novas de reciprocamente se reorientarem e reorientarem suas vidas" (MARQUES,
1990, p.99). O entendimento é decorrente do discurso que se instala, com possi-
bilidade de se questionar, de rever ou substituir a linguagem na qual as experiên-
cias realizam-se e interpretam-se. A identidade cultural e a estabilidade social
serão menos ameaçadas ou afetadas pelos acontecimentos quando a responsabi-
lidade social decorrente de um processo democrático forte superar os contextos
definidos pelas frágeis fronteiras.

Cultura nacional e identidade

No Brasil, à semelhança de outras nações, a formação de uma cultura nacio-
nal contribuiu para criar padrões de alfabetização universais, criando uma cultura
homogênea e mantendo instituições culturais nacionais como, por exemplo, um
sistema de educação nacional. Como vimos em Hall (2000, p.50), uma cultura é
um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações
quanto a concepção que temos de nós mesmos: "As culturas nacionais ao produ-
zir sentidos sobre a nação, sentidos com os quais podemos nos identificar, cons-
tróem identidades".

A identidade nacional é uma comunidade imaginada. As estratégias repre-
sentacionais são acionadas para construir o nosso senso comum sobre o perten-
cimento ou sobre a identidade nacional (ANDERSON apud HALL, 2000). Há a
narrativa da nação, tal como ela é contada e recontada, nas histórias e nas literatu-
ras nacionais, na mídia e na cultura popular. Essas narrativas ou discursos forne-
cem uma série de narrativas, cenários, panoramas históricos, símbolos e rituais
nacionais que simbolizam ou representam as experiências partilhadas, as perdas e
os triunfos que dão sentido à nação. O discurso da cultura nacional constrói
identidades que são colocadas de modo ambíguo, entre o passado e o futuro.
Não importa quão diferentes seus membros possam ser em termos de classe,
gênero ou raça. Uma cultura nacional busca unificá-los numa identidade cultural,
para representá-los todos como pertencendo à mesma e grande família. Essa
idéia, de que a identidade nacional é uma identidade unificadora, é falsa porque
anula e subordina a diferença cultural. A nossa cultura nacional nada mais é do
que uma estrutura de poder cultural que só foi unificada por um longo processo
de conquista violenta, isto é, pela supressão forçada da diferença cultural, da
subjugação de povos conquistados e de suas culturas, costumes, línguas e tradi-
ções na tentativa de impor uma hegemonia cultural mais unificada.

Segundo Gilroy:

Um racismo que tomou uma distância necessária das grosseiras idéias de infe-
rioridade e superioridade biológica busca, agora, apresentar uma definição
imaginária da nação como uma comunidade cultural unificada (apud HALL,
2000, p.64).



Surge de forma crescente um racismo que evita ser reconhecido como tal
porque alinha raça com nacionalidade, patriotismo e nacionalismo. Uma das per-
versões sub-reptícias da nossa democracia tem sido a maneira pela qual os cida-
dãos e cidadãs são convidados a se esvaziarem de toda a identidade racial ou
étnica. A democracia tem criado identidades formais que dão a ilusão de identi-
dade, enquanto simultaneamente apagam a diferença.

Os grupos privilegiados ocultam suas vantagens ao defenderem o ideal de
uma comunidade comum, autoconstituída, universal, na qual todos possam par-
ticipar com alegria. O universalismo democrático, ao mesmo tempo, que permite
a diversidade cultural nas estruturas normativas, mascara o etnocentrismo.

Nas últimas décadas, educadores e pesquisadores brasileiros buscam solu-
ções para os problemas concernentes à população negra e à educação. Como no
passado, a escola é considerada indispensável para que os descendentes de africa-
nos enfrentem a vida adulta e assumam plenamente a cidadania.

Esses estudiosos, empenhados em novas bases e orientação para a educação
nacional, sugerem alternativas de ensino, buscam elementos para novas metodo-
logias que favoreçam atitudes de solidariedade, tolerância, participação e questio-
namento crítico. Apontam espaços sociais e escolares que possam favorecer a
educação das relações interétnicas, no sentido de combate ao racismo e a toda
sorte de discriminações. Como sabemos, os grupos desprivilegiados têm sido
continuamente privados da possibilidade de falar de si mesmos. Somam-se a es-
ses estudiosos pesquisadores pertencentes a outros grupos étnicos que se aliam
na luta por justiça e pela integração das diferentes etnias.

O multiculturalismo no Brasil

A compreensão da nossa situação brasileira passa pelo conhecimento da ide-
ologia racial de caráter assimilacionista, pautada pelo "mito da democracia raci-
al". Assim considera que vivemos em harmonia racial numa sociedade de identi-
dade única, bloqueando a manutenção da identidade negra. No entanto, ultrapas-
sada a condição de escravo, o negro, "liberto", permanece cultural e socialmente
inferiorizado, alijado da participação nas esferas sóciopolíticas, econômicas e edu-
cacionais da sociedade brasileira.

Em função de características próprias da formação cultural brasileira, o mul-
ticulturalismo no Brasil manifesta-se de modo diferenciado dos contextos euro-
peu, americano e latino americano. Opera através dos movimentos contra a dis-
criminação e o racismo e do reconhecimento da luta dos escravos.

Nesta nova década (2000), independente de toda a crítica aos programas
multiculturais norte-americanos, os negros brasileiros também reivindicam as
políticas de ações compensatórias mediante um sistema de cotas reservadas na
Universidade e nos serviços públicos, como forma de reparação pela situação
desigual a que foram submetidos.



A situação de pobreza, exclusão, marginalização e de não-cidadania persiste
por ser sempre renovada pelos grupos que dominam a nova ordem social, base-
ada na acumulação de capital por poucos e por meio da exploração do trabalho,
principalmente dos negros.

Vem ocorrendo um crescimento desproporcional da concentração de ri-
queza e de uma pobreza sofrida pelas populações afro-descendentes, no Brasil.
Criam-se novas favelas, evidencia-se o desequilíbrio de novas gerações e a des-
truição de suas vidas pelo aumento da drogadição, dos índices econômicos da
nova ordem mundial. Neste novo tempo, estão sendo produzidas novas divi-
sões sociais, novas formas de desigualdade e perda de poder que se sobrepõe às
velhas.

Muitas pessoas afirmam que as discriminações e o preconceito existentes
no Brasil são contra os pobres em geral e não contra os negros, especificamen-
te. Esse é um modo equivocado de ver a questão porque a imensa maioria da
população negra brasileira permanece, historicamente, pobre. As taxas de de-
semprego e subemprego sempre foram e são maiores entre os negros do que
entre os brancos. As tarefas de menor remuneração e de prestígio social são
majoritariamente realizadas por negros. A face cruel do racismo não passa só
pela sua desumanidade, pela intolerância com as diferenças étnicas, mas, sobre-
tudo, por sua face perversa enquanto gerador de lucro para uma ínfima minoria
de privilegiados.

No Brasil, as práticas do grupo minoritário negro, por exemplo, se vêem
submetidas ao controle da maioria branca e muitos indivíduos negros querem se
tornar membros dessa maioria. Lentamente assimilam o estilo de vida majoritá-
rio. Casam-se com indivíduos da maioria e têm filhos que já não têm memória da
cultura minoritária negra africana da qual são descendentes. Essa transformação
é bastante dolorosa e inclusive humilhante para aqueles que vêem a perda de suas
identidades. Isso se deve à diferença étnica que foi convertida em inferioridade
pelo olhar branco-racista-escravocrata.

As versões que aceitam até certo ponto o fato multicultural também nos
dizem respeito, quando analisamos o contexto educacional. Formula-se a educa-
ção como uma maneira de chegar à assimilação, tratando-se de aceitar, acolher e
ajudar as pessoas de outras culturas para que adquiram a cultura dominante. Esse
enfoque etnocentrista mantém e reproduz as desigualdades existentes, inclusive
quando diz não ser racista. A relação entre culturas nos dois últimos séculos, no
marco da sociedade moderna, é vista como uma dinâmica de destruição de cultu-
ras e identidades, povos e pessoas. A escola tem sido considerada arma determi-
nante nesse processo de exclusão e destruição.

As questões acerca da possibilidade e a forma de reconhecimento dos gru-
pos culturais encontram-se entre as maiores preocupações dos programas po-
líticos de muitas sociedades democráticas atuais. A nossa sociedade brasileira
começa a ser pressionada para tal por grupos minoritários (apesar da proble-



mática das nuances de cor). Está em jogo a exigência, que fazem muitos, para
que sua identidade particular obtenha o reconhecimento das instituições públi-
cas. Considera-se que todos são iguais como pessoas humanas e sejam reco-
nhecidos como tal.

É preciso deixar claro em nossa reflexão que o multiculturalismo não inte-
ressa a todas as pessoas, mas àqueles que são excluídos dos processos de decisão
por questões econômicas e culturais. Os primeiros proponentes, e os mais anti-
gos defensores do multiculturalismo foram os descendentes de africanos (segui-
dos de outros grupos lesados pela falta de reconhecimento nas sociedades) e
tiveram como alvo a mudança dos sistemas de ensino (GONÇALVES E SILVA,
2000).

O multiculturalismo está relacionado à profunda mutação em curso nas socie-
dades pós-industriais. Nenhuma mudança dessa magnitude poderia acontecer sem
provocar conflitos, incertezas e ansiedades, uma vez que coloca a questão da dife-
rença e da diversidade e lança a problemática do lugar, dos direitos das minorias em
relação à maioria e discute o problema da identidade e seu reconhecimento. Santos
(2002), no que se refere ao Brasil, considera que somos um país multiétnico. Urge,
portanto, reconhecer e valorizar a nossa diversidade cultural. E, acrescenta: "são
hoje possíveis outras visões do mundo, a partir de qualquer lugar, e creio que é essa
a grande lição da era da globalização, onde não apenas uma cultura é capaz de
ensinar, todas são igualmente capazes de magistério" (SANTOS, 2002, p. 156).

Embora a integração multicultural, multiétnica e multirracial não seja produ-
to exclusivo do trabalho escolar muitos defendem que a escola pode tornar-se
um espaço privilegiado dessa integração. Em contato com outros mundos, ou-
tras culturas, os estudantes poderão interagir com a riqueza cultural da humani-
dade e aprender sobre as culturas não dominantes e se humanizar.

O multiculturalismo, como movimento social e como abordagem curricular
não é certamente uma panacéia. Autores como McLaren (1997) e Giroux (1994)
destacam o papel significativo que um multiculturalismo crítico e de resistência
pode jogar na construção das políticas educacionais para os próximos anos.

O multiculturalismo crítico e de resistência enfatiza o papel que a linguagem
e a representação desempenham na construção de significado e identidade. Com-
preende a representação de raça, classe e gênero como o resultado de lutas sociais
mais ampla sobre signos e significações. Nesse sentido, enfatiza não apenas o
jogo textual e o deslocamento metafórico como forma de resistência, mas a tare-
fa central de transformar as relações sociais, culturais e institucionais nas quais os
significados são gerados.

De acordo com os multiculturalistas críticos, toda a experiência é a experiên-
cia do significado. Precisamos reconhecer o papel que a linguagem desempenha
na produção de experiência. A linguagem ajuda a constituir a experiência ao ofe-
recer uma estrutura de inteligibilidade. Ela tem em si um potencial de criticidade
por meio do qual as experiências podem ser compreendidas.



Nossas formas atuais de ver e agir são reguladas através de formas de significa-
ção, isto é, através de modos de inteligibilidade e estruturas ideológicas de constru-
ção de sentido. Por mais de quatro séculos da civilização ocidental, o signo negro,
por exemplo, foi estruturado pelo fechamento de uma divisão absolutamente sim-
bólica do que era branco e do não-branco, através da equação morfológica da supe-
rioridade racial. Essa equação relacionou a civilidade e a racionalidade com a bran-
quidade, a irracionalidade e a selvageria com a negritude. Para minimizar esse pro-
blema, os participantes dos movimentos anti-racistas criaram os programas "pc",
politicamente correto, que propõe como uma solução uma linguagem depurada de
quaisquer raízes enunciativas e inspirada em ideais de objetividade e neutralidade
cujo modelo referencial estaria na linguagem científica, profundamente enraizada
no território intelectual e acadêmico anglo-saxônico. Esse tipo de projeto tem como
problema o desconhecimento dos mecanismos de funcionamento da linguagem e
o enraizamento do sentido numa história e numa comunidade concreta.

Das análises realizadas sobre a literatura multiculturalista constata-se a utili-
zação indistinta entre educação multicultural e educação intercultural.

Os países anglo-saxônicos utilizam a palavra multicultural, não apenas para
referir-se a realidade da coexistência de várias culturas em um mesmo contexto,
como também para designar propostas educativas que suponham o desejo de
encontro entre as mesmas ou que apelem a um sistema de valores que superem as
diferenças. Países como a Itália e a França, junto ao Conselho de Europa (1983),
tem utilizado o termo intercultural.

Há ligeiras variações entre ambos: o multicultural faz ação à realidade social.
O intercultural tem uma base antropológica e filosófica. Alguns opinam que a
distinção se move entre concepções distintas do que é a cultura. Outros autores
tratam estabelecer critérios de demarcação válidos, tais como IBANEZ ORCA-
JO (1996, p. 22): "Reservamos o termo multicultural segundo sua etmologia,
para referir-nos a simples pluralidade de elementos em jogo", a situações de co-
existência entre culturas ou subculturas diversas, bem como ao estudos acerca
"dos efeitos espontâneos dessa coexistência".

Empregamos a palavra intercultural a partir do momento em que nos preo-
cupamos com os obstáculos da comunicação entre os portadores das culturas...
O qualitativo se aplica a todo esforço de articulação entre os portadores de cultu-
ras diferentes, o que dá pleno sentido ao prefixo inter é o esforço por prevenir os
inconvenientes da coexistência e faz beneficiosas suas vantagens.

A educação intercultural preocupa-se com a ação recíproca entre comunida-
des de origem diferentes. A interculturalidade não é acumulação de informação,
não é falar com os outros. É um modo de enfrentar o problema e de pôr em ação
um movimento interativo.

De acordo com Ramon Flecha (1996, p.42), sua classificação segue alguns
estudiosos no tratamento do tema e não pretende nenhuma universalidade nesta
questão. Para ele:



Multiculturalismo é visto como o reconhecimento de que em um mesmo ter-
ritório existem diferentes culturas. Interculturalismo é uma maneira de inter-
venção diante dessa realidade que tende a colocar a ênfase na relação entre
culturas. E, acrescenta: "Pluriculturalismo é outra maneira de intervenção que
dá ênfase à manutenção da identidade de cada cultura."

Para os educadores espanhóis Garcia Martinez e Sáez Carrera (1998), pode-
mos avançar de um debate sobre o multiculturalismo e educação multicultural
para uma perspectiva intercultural aplicada à educação, superando a assimilação e
a coexistência dificultosa entre uma diversidade de culturas.

Os educadores espanhóis partem do pressuposto de uma intervenção crítica
e transformadora na realidade multicultural. Para tal, concebem que o termo in-
tercultural possui um traço denotativo mais dinâmico que aponta para uma rela-
ção entre os membros de grupos humanos diferentes. Nesse sentido, a distinção
dos termos sugere que na educação priorizemos as relações de reciprocidade e de
trocas nos processos de aprendizagem.

Percebe-se que as metas da educação multicultural são várias de acordo com
o americano Banks (1994). Essas metas variam, primeiramente, desde o desen-
volvimento de uma alfabetização étnica e cultural até o desenvolvimento pessoal,
ou seja, ampliar o grau de informação sobre a história e as contribuições dos
grupos étnicos tradicionalmente excluídos do currículo e desenvolver o orgulho
da própria identidade étnica; segundo, variam desde a mudança de atitudes e
clarificação de valores até promover a competência multicultural, desafiando o
etnocentrismo e o racismo e aprendendo como interagir com pessoas diferentes
de nós, ou como compreender as diferenças culturais; terceiro, variam desde o
desenvolvimento da proficiência em aptidões básicas como melhorar a leitura, a
escrita e as habilidades matemáticas de pessoas cujo fundo étnico, racial e/ou de
classe é diferente do capital cultural predominante nas escolas formais, até a bus-
ca da aquisição simultânea de eqüidade e excelência educacional; quarto, variam
desde o aspirar pelo fortalecimento individual até o alcançar reformas sociais
para melhorar a igualdade das oportunidades educacionais e ocupacionais para
todos.

A idéia de implementar o multiculturalismo no currículo escolar, nos Esta-
dos Unidos, na Europa e recentemente no Brasil, é compatível com as idéias de
reforma que tentam ajudar estudantes e professores a desenvolverem atitudes
positivas para com a diversidade racial, cultural, étnica e lingüística.

Banks e Banks (1997) definem quatro princípios de organização do multi-
culturalismo como educação multicultural: Primeiro, ensinar as contribuições de
diferentes grupos e indivíduos, enfoque de multiculturalismo conservador cor-
porativo; segundo, um enfoque aditivo, incluindo como unidade de estudos as
lições multiculturais o enfoque liberal típico; terceiro, um enfoque transformador
que tenta mudar o currículo e a instrução básicos, refletindo experiências e pers-
pectivas dos diversos grupos culturais, étnicos, raciais e sociais enfoque demo-



crático e social; quarto, um enfoque de propor políticas baseadas na história das
lutas sociais no país como, por exemplo, o movimento das mulheres, dos direitos
civis, de livre expressão, que ensine os estudantes a participação da ação política
por mais igualdade, mais liberdade e justiça para todos, o enfoque multicultural
socialista.

Essa lista não representa, em absoluto, a classificação definitiva dos diferen-
tes tipos de multiculturalismo. Identificamos ainda algumas outras categorias que
podem ser úteis para sintetizar o sem-número de enfoques e currículos multicul-
turais, o ensino, as experiências de aprendizagem que estão sendo implementadas
nos Estados Unidos e na Europa. São elas — um ensino (a) que considere os de
diferentes culturas a se enquadrarem na corrente hegemônica da sociedade; (b)
segundo um enfoque de relações humanas que realce a convivência harmoniosa
dos diferentes povos; (c) desenvolvendo o enfoque do estudo de um determina-
do grupo, que se concentra em desenvolver a consciência, o respeito e a aceitação
dos grupos específicos na sociedade; d) enfatizando a redução dos preconceitos
e sobre a busca de igualdade de oportunidades educacionais e de justiça social
para todos; e por último, e) que se utiliza de um enfoque reconstrucionista social
que estimule o pensamento analítico e crítico centrado na redistribuição do po-
der, da riqueza e dos outros recursos da sociedade entre os diversos grupos (GA-
LINO, 1990).

Das contribuições da obra do americano Banks (1997) que analisa as rela-
ções entre democracia e multiculturalismo, trabalho intimamente relacionado à
tradição liberal, temos o argumento de que o multiculturalismo está em cresci-
mento no País e que deverá integrar-se cada vez mais no currículo dos estudos
sociais. Segundo Banks (1997), a partir de uma perspectiva construtivista o co-
nhecimento pode contribuk para a criação de cidadãos reflexivos:

cm um currículo democrático os estudantes precisam aprender a ter oportuni-
dade de adquirir os valores democráticos americanos, e ao mesmo tempo em
que enxergam as realidades americanas que desafiam esses ideais, como a dis-
criminação baseada em raça, sexo e classe social (BANKS, 1997, p. 9).

Também identifica como chaves para a educação multicultural o papel do
professor em promover a tolerância e a compreensão racial e em criar salas de
aula multiculturais.

Os neoconservadores argumentariam que o multiculturalismo é um complô
contra o cânone cultural dominante e uma cruzada em favor das principais rei-
vindicações dos grupos étnicos. Os multiculturalistas críticos também seriam vistos
pelos neoconservadores, pela posição que defendem, como grupo separatista.

Para Giroux (1998, p.50) os críticos em geral abraçam uma forma de nacio-
nalismo, e "mais do que analisar o multiculturalismo como uma complexa, legíti-
ma e necessária negociação em marcha entre as minorias contra a assimilação".
Vêem "na participação da diferença cultural menos uma tensão produtiva do que



uma divisão debilitante". Para o autor a crítica ao multiculturalismo integra o
pensamento da Nova Direita que vê a política da diferença como uma ameaça ao
patriotismo, ao nacionalismo, à unidade nacional e aos valores tradicionais.

Das análises que efetuamos até aqui, deduzimos o seguinte: é preciso reco-
nhecer o complexo caráter multiétnico, multicultural e pluralista das sociedades
modernas. Reconhecer esse fato supõe aceitar implicitamente que, em nosso en-
torno, existem minorias e maiorias étnicas, culturais, lingüísticas etc. cujos inte-
resses quase sempre estão confrontados. Enquanto as minorias aspiram a reafir-
mar sua identidade cultural e social e alcançar sua emancipação, as maiorias são
muito pouco partidárias do pluralismo e intentam manter por todos os meios o
status já estabelecido.

Nos Estados modernos, o sistema educativo começa a jogar um papel cruci-
al para alcançar o encontro entre minorias e maiorias e lutar contra o racismo.
Poderíamos dizer que a educação constitui a esperança de poder alcançar um
futuro em que a compreensão e a solidariedade sejam a base das relações entre os
homens e os povos. Porém, para que isso seja possível, o sistema educativo ne-
cessita assumir como princípio fundamental a igualdade de oportunidades para
todos, o que significa em relação às minorias reconhecer "o direito de ser dife-
rente". Isso exige que "todos" os indivíduos, povos e culturas sejam valorizados
e aceitos sem reservas.

A alternativa educativa atual para essas minorias tem sido pensada através de
suas integrações dentro da corrente multicultural. Resulta dessa premissa que o
tema educativo dos países onde existe confronto entre maiorias e minorias assu-
ma como princípio básico o reconhecimento e a garantia de que as minorias
étnicas, em Estados plurais, obtenham através da educação a incorporação de
suas peculiaridades lingüísticas, religiosas e culturais sem nenhum tipo de discri-
minação.

A educação multicultural constitui também a alternativa para evitar o desen-
raizamento social a que conduz a cultura tecnológica e a progressiva rnarginaliza-
ção que acarreta a não participação na informação e no progresso atual. Consti-
tui, pois, uma das principais incumbências dos sistemas educativos atuais abordar
o tema da educação e da cultura em uma sociedade em constante mutação dando
resposta aos problemas estruturais e humanos que nela se geram como produto
do choque frontal entre culturas de sociedades tradicionais de tipo agrícola rural
e as sociedades modernas (CONSEJO DE EUROPA, 1989). Entre essas medi-
das, estão os aspectos relacionados à educação de adultos, formação profissional, a
adaptação aos meios atuais, universidades da terceira idade e tantas quantas medi-
das forem necessárias arbitrar para resolver os problemas das novas minorias.

Concomitantemente começam os programas de educação compensatória
como uma alternativa pedagógica e social orientada a dissimular as influências do
entorno. Ditos programas, baseiam-se em um princípio fundamental dos Direi-
tos Humanos de 1964 do Congresso dos Estados Unidos da América segundo o



qual a verdadeira igualdade de oportunidades exige iguais resultados escolares
para todos.

Pluralismo e ética
No contexto atual, a pluralidade reina soberana e qualquer unidade última

está sob suspeita de ilusão metafísica. Trata-se de salvar a particularidade de sua
absorção numa universalidade que viria a destruir sua especificidade, sua riqueza
própria. Acreditamos que isso possa trazer o risco da guetização das culturas ou
a defesa do relativismo como uma tentativa de dar resposta aos profundos confli-
tos éticos com que o homem se defronta por não encontrar um código moral de
validade universal para resolver os problemas.

A situação do pluralismo em que vivemos nos torna capazes de enfrentar o
problema da ética, levando em consideração suas diferentes dimensões. A busca
de soluções para os conflitos inevitáveis pelo choque das diferenças exige a tema-
tização do ético como o referencial que torna possível a comunhão das particula-
ridades. Diante do pluralismo, a ética se vê frente à necessidade de tematizar a
relação universal-particular, reconhecendo a diferença e mantendo uma identida-
de humana.

A crise ética por que passamos não se resolve no refúgio de uma consciência
moral solipsista, mas aponta para uma moral que leva a sério os inevitáveis con-
flitos que emergem na convivência humana e admite a possibilidade de solução
racional, através do procedimento comunicativo. A ética do discurso sustenta a
racionalidade da ação moral e compreende uma sentença normativa como sujeita
à argumentação discursiva em que são levantadas pretensões de validade decidí-
veis através de argumentação.

E diante da crise das formas de fundamentação clássicas e da afirmação da
pluralidade, que traz formas de racionalidade que não podem mais ser reguladas
através do recurso de uma única razão, a justificação do juízo moral será feita em
outras bases: a assim chamada ética discursiva, na qual Habermas (2000) se em-
penha na reconstrução racional de uma ética universalista.

Desde o ponto de vista educativo, pressupomos uma orientação ética em que
as ações de tolerância, justiça e solidariedade no processo educacional sejam parte
de uma práxis cotidiana, trazendo uma idéia de bem universal a partir da vivência
desses valores — um processo educativo em torno da diferença. Uma relação inter-
cultural em que diferentes histórias, linguagens, vozes e experiências tenham reco-
nhecimento através da discussão produtiva e atitude de reciprocidade.

Defendemos, pois, a educação intercultural com base no desenvolvimento
da competência comunicativo-argumentativa na escola, porque o diálogo inter-
cultural abre nossos horizontes ao novo e nos predispõe a escutar os outros,
modificando nossos pontos de vista. Colocar-se na realidade do outro, só é pos-
sível quando nos enfrentamos cara-a-cara com a realidade, sem encobrimentos e,
dessa forma, o diálogo entre os diferentes poderá fluir.
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