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Resumo: Este trabalho discute a temática da formação do professor frente às 

diversidades em uma sociedade em transformação, alicerçada em princípios 

democráticos como dignidade, igualdade e liberdade, cujo processo de ensino e 

aprendizagem deve ultrapassar a concepção de transmissão de conhecimento. 

Deste modo, este estudo é resultante de reflexões que estão sendo realizadas nas 

disciplinas do mestrado em ensino de Humanidades e Linguagens do Centro 

Universitário Franciscano. O tipo de pesquisa é de caráter bibliográfico. O objetivo é 

compreender como a formação continuada do professor de ensino básico contempla 

a discussão acerca da diversidade étnica e sociocultural. Para tanto, faremos uma 

busca nos eventos de referência da área a fim de mapear como estes temas são 

evidenciados.  Diante disso, compreendemos que para se ter professores aptos a 

trabalhar com tais temáticas se faz necessário compreender o papel do ensino de 

humanidades na formação deste como processo interdisciplinar, de modo que 

ocorra ideias e ações capazes de transformar as fronteiras organizadoras do 

conhecimento, redefinindo os parâmetros para a ressignificação do ensino, vistas à 

relação humana saudável e para o interesse público. 
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INTRÓITO 

 

“Pertencemos todos a uma pátria, a uma profissão, a uma 

civilização, a uma religião. Não somos apenas seres humanos”. 

Antoine de Saint-Exupéry – Escritos de Guerra 

 

 

Pode-se dizer que a educação é um compromisso com a pessoa, com o ser 

humano, uma relação dialógica que direcione para um papel fundamental na 

construção e no desenvolvimento de uma consciência cidadã, preocupada com a 

defesa dos Direitos Humanos.  

Os direitos humanos constituem-se em um arcabouço protetivo ao ser 

humano, seja legalmente constituídos ou naturalmente inerentes, sendo estes 

preceitos basilares para a sua formação e condições mínimas para desenvolvimento 

das capacidades, potencialidades e que possibilitem uma vida digna. São valores 

fundamentais, imprescindíveis, inalienáveis e intrínsecos ao ser humano e à sua 

conscientização como sujeito histórico. Além de naturalmente inerentes ao ser 

humano, Gorczevski (2005, p. 73) lembra que o reconhecimento dos direitos 

humanos e proteção é o resultado de um longo processo histórico, que ocorreu de 

forma lenta e gradual, frutos que se sedimentaram na evolução e nas contradições 

da sociedade. 

Dizem respeito à direitos civis e políticos, direitos econômicos, culturais e 

sociais (em que a educação insere-se), coletivos, à engenharia genética, 

biotecnologia, cibernética, constituindo-se em gerações de direitos - cuja 

classificação oscila doutrinariamente - e informam os vetores do ser humano. A 

violação a tais direitos contraria a atenção voltada para a realidade vivida e 

experimentada, admitindo que as violências e conflitos fazem parte da sociedade. 

Logo, faz-se necessário aprimorar a capacidade de trabalhar os conflitos, as 

resoluções e construir uma convivência social baseada numa coprodução da 

segurança, em que seja capaz de levar a aceitar o Outro. 

Refletir sobre os direitos humanos pós movimentos de barbáries ocorridos no 

decorrer do século XX, garantiu aos cidadãos direitos fundamentais para 

reconhecer-se enquanto indivíduo, digno e como fim em si mesmo. O ser humano 



passou a ganhar uma valoração não somente como propriedade de si mesmo, mas 

um ser que está no mundo, livre e responsável.  

Pensar o ser humano como fim em si mesmo, direciona a refletir sobre 

processos que mesmo após a criação da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos ainda ocorrem, tais como a intolerância, o ódio ao diferente, a falta de 

compreensão dos processos étnicos e socioculturais. Diante dessa realidade, que 

aparenta estar ainda em processo de desenvolvimento, tem-se o papel do professor 

que, possuidor de pré-conceitos já estabelecidos de acordo com a sua formação 

pessoal e cultural, necessita lidar e compreender-se como um ser de relação e como 

educador que deve respeitar e desenvolver em cada um dos seus educandos o 

respeito ao próximo e a compreensão da diversidade existente. 

Para Bittar (2014, p. 223), “o aviltamento da dignidade humana conduz 

indivíduos a zonas limítrofes que suprimem a racionalidade, ou a reduzem a níveis 

de fácil manipulação”. É com o despertar da racionalidade, do senso crítico, da 

formação de valores ético-morais, do estímulo às capacidades, habilidades e 

potencialidades da criança e do adolescente, por meio da educação, que se 

promove o entusiasmo pelo aprendizado participativo, crítico, não desalentando para 

os desafios da vida, com destemor e coragem prosseguindo no processo construtivo 

do ser, individual e social. Reside aqui, pois, novamente, salientar a importância do 

papel do professor de ensino básico para o estímulo a esta construção do ser, como 

ser humano de direitos e obrigações, cidadão reflexivo, à luz da efetivação dos 

direitos humanos fundamentais. 

 

A DIVERSIDADE ÉTNICA E SOCIOCULTURAL NO AMBIENTE DA ESCOLA 

BÁSICA 

 

 Marcado pela liquidez, na entoada de Bauman ou, por saberes em 

construção, segundo Rossato, o século XXI registra um período de mudanças. 

Dentre algumas características, Rossato (2011) elenca como o século das 

incertezas econômicas, políticas e religiosas, da pluralidade exacerbada em todos 

os campos – culturais, religiosos, políticos –, da educação (do conhecimento) com 

novas formas de saber (o saber interagir), do sentimento de universalidade... e 

questiona: “qual nosso papel nesse contexto?”, fazendo referência à Rousseau no 

Emílio: “nosso verdadeiro estudo é o da condição humana”. 



 O papel da família, da sociedade, do Estado, do profissional em ensino 

perpassa pela complexidade que circunscreve a pós-modernidade, complexidade 

esta que toca ao pensamento e às relações sociais, não mais de forma isolada, mas 

circunscrita ao meio ambiente em que o indivíduo está inserido, cujo movimento 

transcende paradigmas, possibilitando o desenvolvimento de conhecimentos. A 

interdisciplinaridade e a influência de experiências, vivências e diferenças étnicas e 

sócio-culturais afetam o processo de ensino e aprendizagem, uma vez que o ser 

humano é ser de relações. 

 Para Gilberto Velho, “nas sociedades complexas modernas [...] [o] fato de um 

indivíduo ser judeu, católico, cigano, índio, negro, umbandista, japonês etc. coloca-o 

como parte de uma categoria social que, dependendo do contexto, poderá ser 

valorizada ou ser objeto de discriminação ou estigmatização” (1987, p. 44). Todavia, 

“é problema crucial perceber a natureza e qualidade de englobamento do agente 

empírico por uma unidade mais ampla” (VELHO, 1987, p. 44). Nesta senda, Gilberto 

Velho aduz que, 

 

nenhum indivíduo, muito menos um grupo, por mais monolítico ou 
homogêneo que seja, funciona apenas em um plano e/ou nível de realidade. 
Sua vida afetiva, emocional, suas experiências diferenciadas, contatos com 
atores particulares, estímulos variados, tudo isso concorrerá para a 
heterogeneização e ambigüidade de sua visão de mundo e avaliação da 
“realidade”, que não é uma mas são múltiplas a partir dessa perspectiva 
(VELHO, 1987, p. 88). 

 

 Como o ser humano é ser de relações, é necessário ter a consciência da 

existência do outro e o sentimento de que todos pertencem a uma coletividade em 

que o compartilhamento de experiências culturais engrandece o desenvolvimento 

intelectual e social. Na entoada de Tomaz Tadeu da Silva (2008), a identidade 

depende da diferença, assim como a diferença depende da identidade sendo, pois, 

inseparáveis e resultados de atos de criação linguística e do mundo cultural e social. 

Nesta esteira, Zygmunt Bauman (2010, p. 54) revela que “nossa autoidentidade fica 

atrelada às identidades sociais que exibimos para os outros e àqueles que 

encontramos em nossa existência cotidiana” e que, 

 

Sedimentam-se, por assim dizer, em nosso mapa do mundo nos dois plos 
de uma relação antagônica, o que torna os dois grupos [intragrupoe 
extragrupo] “reais” para seus respectivos membros e fornece a unidade 
interna e a coerência que, imagina-se, eles possuem (BAUMAN, Ibidem). 

 



 Para o autor, as “oposições tornam-se ferramentas de que lançamos mão 

para cartografar o mundo” (BAUMAN, 2010, p. 55). Mas não podem se tornar 

recursos para a discriminação, posto que integram o ser humano, sua essência. 

Todavia, “a tendência a situar o problema nos outros parece indicar que não se trata 

de um tema superado, sendo necessário desvelar as formas sutis e difusas através 

das quais ele permanece presente no tecido social e no imaginário coletivo” 

(CANDAU, 2012, p. 71-72). 

 Uma vez que a diversidade étnica e sócio-cultural se faz presente nas 

relações em sociedade e no ambiente escolar, cumpre-se entender essa relação 

como dinâmica em que deve estar consubstanciada no respeito ao outro e às 

diferenças, posto que a contemporaneidade tem como fulcro valores fundamentais 

em uma sociedade complexa, plural, e que o ensino e a aprendizagem devem estar 

voltados à interdisciplinaridade, nos limites da singularidade de cada ser humano. 

 Ignorar os traços distintos e complexos da sociedade, turvando a diversidade 

existente, esmorece a importância da escola e do ensino e aprendizagem, além da 

violência aos direitos humanos fundamentais. Para Vera Candau (2012, p. 71), 

 

Os processos de discriminação assumem na nossa sociedade, em geral, 
um caráter sutil, fluido e difuso. Perpassam as rotinas, os costumes, as 
relações sociais, as atitudes e a linguagem. É possível afirmar que estão 
naturalizados e constituem uma prática social fortemente arraigada no 
nosso imaginário coletivo e em nossas mentalidades. 

 

 É a desconstituição desse processo de internacionalização da discriminação 

que a escola e, como um todo, os partícipes do processo de ensino e aprendizagem, 

devem voltar-se atentamente, qualificando a sociabilidade, o desenvolvimento das 

capacidades, habilidades e potencialidades do ser humano, sustentando o respeito 

ao próximo e às diversidades, rompendo paradigmas para a integralização do 

conhecimento, fomentando o equilíbrio em sociedade, os direitos humanos 

fundamentais e a formação discente e docente. 

 

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO FRENTE À DIVERSIDADE 

ÉTNICA E SOCIOCULTURAL 

 

 No espaço educacional, os profissionais se debruçam sobre as crianças e os 

adolescentes tentando ampliar os espaços da escuta e do reconhecimento das suas 



legitimidades, sendo um bom início para uma educação voltada ao direitos 

humanos, pois a partir disso, o educador pode pautar sua prática na ética que se 

referencia no reconhecimento do outro. Pode-se dizer então que ensinar pressupõe 

uma valorização da educação com viés democrático, resguardando a dignidade da 

pessoa humana, a cidadania, a diversidade étnica e regional, constituindo-se em 

garantias estabelecidas ao longo da Constituição Federal de 1988. 

 É por meio da educação – direito de todos, dever do Estado e da família, 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade (CF/88, art. 205) –, que 

se visa o desenvolvimento integral do ser humano para a vida e exercício da 

cidadania. Nesta entoada, o art. 227 da Carta Magna aduz que, 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

 Para que se tenha uma educação ética-moral, mister que o ensino (o 

compartilhamento de conteúdo, conhecimento) atente para os princípios 

assegurados na Carta Magna de 1988, dentre eles: igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola (inc. I); liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar o pensamento, a arte e o saber (inc. II); pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas (...) (inc. III); valorização dos profissionais da educação 

escolar (...) (inc. V). 

 O debate sobre a valorização do professor, o processo de ensino e qualidade 

deste e da educação, além da inclusão, diversidade e equidade, permeiam o século 

XXI e constam de modo intenso nas pautas relativas à gestão escolar. Para Candau 

(2012, p. 73), “[...] é importante promover processos educacionais que nos 

possibilitem identificar e desconstruir nossas suposições, em geral implícitas, que 

não nos permitem uma aproximação aberta da realidade dos outros”. Ademais, 

 

Preconceitos e diferentes formas de discriminação estão presentes no 
cotidiano escolar e precisam ser problematizados, desvelados, 
desnaturalizados; caso contrário, a escola estará a serviço da reprodução 
de padrões de conduta reforçadores dos processos de discriminação em 
curso na sociedade. (CANDAU, 2012, p. 73) 

 



Por meio do equilíbrio da interioridade humana pela aprendizagem 

significativa, atenta à coletividade e às diversidades étnicas e sócio-culturais 

constitutivas da sociedade como inseparáveis da identidade humana, e com diálogo 

entre partícipes e ambientes educativos, que a valorização das diferenças, da 

singularidade, da cidadania e seu exercício desenvolvem-se, coexistindo de forma 

pacífica, sem esmorecer a importância do ensino e da aprendizagem. 

 Frente a este desafio, Candau (2012, p. 74) afirma que, 

 

Alguns aspectos merecem especial atenção na perspectiva da promoção de 
uma educação não discriminadora, como os relativos à seleção dos 
conteúdos, à construção da autoestima dos/as alunos/as, especialmente 
dos/as pertencentes a grupos sociais ou culturais discriminados e 
marginalizados na sociedade, à articulação da escola com a realidade social 
e cultural de referência, e à formação continuada dos/as professores/as. 

 

 Enveredando para esse campo de investigação, o diálogo entre culturas e a 

oportunização de campos de discussões para os desafios contemporâneos 

enfrentados compatibiliza esforços para a um conhecimento e agir pautado nos mais 

caros valores ao ser humano. Parte deste processo verifica-se com a realização de 

eventos, debates, voltados para transversalização do conhecimento, abordando 

temáticas como preconceitos e discriminação, interculturalidade, violência no 

ambiente escolar, mediação no aprendizado, políticas educacionais, práxis e gestão 

pedagógica, currículos, formação docente, educação inclusiva e cidadania, 

educação e tecnologias, educação ambiental, direitos humanos, acessibilidade, 

ética, interdisciplinaridade, planejamento participativo, práticas inovadoras, escolhas 

didáticas, letramento, gênero, relações étnico-raciais. Com isso, articula-se 

estratégias construtivas para um futuro próximo, produzindo conhecimento novo em 

busca de novos horizontes educativos. 

 No que se refere à diversidade étnica e sócio-cultural, Candau (2012, p. 79) 

considera que “[a]firmar a igualdade supõe o reconhecimento da diferença - de 

gênero, de etnias, de culturas, de gerações etc. -, se não quisermos cair na 

uniformização, que termina por negar a igualdade”. Para a autora, 

 

Os preconceitos e as discriminações estão fortemente radicados nas 
nossas mentalidades e no imaginário coletivo da nossa sociedade. [...] 
Desintegrá-los exige um processo consciente, cuidadoso e sistemático de 
desnaturalização sensibilização, reflexão e ação no plano pessoal e 
coletivo, que trabalhe os âmbitos cognitivo, afetivo, simbólico, cultural e 
político-social (CANDAU, Ibidem). 



 

 Significa refletir sobre as subjetividades humanas, desconstruir pré-conceitos 

e romper com paradigmas predominantes, transformando o modo de pensar e agir e 

enfrentando os desafios que se apresentam. 

 Perquirir sobre o significado e papel do professor na contemporaneidade 

importa, segundo Rossato (2006), primeiramente pensar sobre quem é o homem, 

apresentando como características: o homem é um ser dinâmico e se acha em 

constante devenir, transformando-se constantemente; o homem pode definir a sua 

vida, dotado de discernimento; é um ser livre, dotado de capacidade de escolha 

permanente; é um ser do diálogo, constituindo-se permanentemente com os outros; 

é um ser incompleto, inquieto e insaciável; é um ser criador (2006, p. 110). 

Acrescenta sobre o homem como um ser do diálogo que “[n]o outro eu sou e me 

faço no outro; o outro é a minha possibilidade de ser. A alteridade me constitui como 

ser na relação permanente, pois descobre o outro reciprocamente; o outro torna 

possível a palavra” (ROSSATO, 2006, p. 110). 

 Partindo disso, não afirma a centralidade da educação no professor, mas este 

como um pesquisador, autônomo, construtivo e criativo. Nestes termos, 

 

O professor é o que constrói uma visão própria de mundo, que tem a sua 
palavra sobre o mundo. A partir de uma práxis histórica analisa o presente, 
reinterpreta o passado e cria alternativas para o futuro. Não somente sabe, 
mas atua sobre a realidade (ROSSATO, 2006, p. 113). 

 

O professor contemporâneo adota uma postura de intermediador, construtor 

de estratégias exploratórias que fomentem a participação do discente e aberto à 

novos aprendizados, conhecimentos. Para isso, a educação “[...] deve favorecer a 

aptidão natural da mente para colocar e resolver os problemas [...]”(MORIN, 2015, p. 

22), ou seja, o processo de aprendizagem não deve limitar-se ao acúmulo de 

informações e de processos de tolerância que por fim, acaba gerando a intolerância. 

Se torna válido quando a aprendizagem se torna um processo significativo, onde o 

aprendiz seja capaz de estar em constante reconstrução. Ao estar nesse processo, 

o discente percebe que no fim a cultura não é somente processos históricos e 

morais, mas sim que, 

 

[...] é constituída pelo conjunto dos saberes, dos fazeres, das regras, das 
normas, das proibições, das estratégias, das crenças, das ideias, dos 
valores, dos mitos, que se transmite de geração a geração, se reproduz em 



cada indivíduo, controla a existência da sociedade e mantém a 
complexidade psicológica e social. Não há sociedade humana, arcaica ou 
moderna, desprovida de cultura, mas cada cultura é singular. Assim, 
sempre existe a cultura nas culturas, mas a cultura existe apenas por 
meio das culturas (MORIN, 2011, p. 50-51, grifos do autor). 

 

 Assim, pode-se e deve-se compreender que o educador é aquele que deve 

respeitar e desenvolver em cada um dos seus educandos o respeito ao próximo e a 

compreensão da diversidade existente, para que estes possam se constituir 

enquanto pessoa humana, consciente e apta a exercer o processo de 

reconhecimento do Outro como ser que sente, pensa e reflete tão quanto ele 

mesmo. Logo, “[a] sobrevivência no mundo atual e no mundo que se anuncia 

dependerá da habilidade de saber aprender e „desaprender‟ com certa desenvoltura” 

(SANTOS, 2007, p. 89), compreendendo-se a importância e significado do que se 

ensina e aprende com a singularidade e diversidade do ser humano. 

 Ademais, podemos dizer que a educação deve ser adaptada permitindo que o 

agente atinja a condição de sujeito transformador do mundo, estabelecendo relações 

entre os homens e capaz de reescrever um novo processo cultural e histórico, de 

modo que isso torna-se possível por meio da consciência da realidade e de sua 

própria capacidade de transformá-la.  

 

À GUISA DE CONCLUSÃO: PELA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

FUNDAMENTAIS 

 

 Com a proposta de enfrentar a temática da formação do professor frente às 

diversidades em uma sociedade marcada pela transformação, pela informação e 

conhecimento, alicerçada em princípios democráticos, cujos processos de ensino e 

aprendizagem devem ultrapassar a concepção de transmissão do conhecimento, 

que a compreensão da temática se faz mister, objetivando-se a integralidade do 

processo de formação e desenvolvimento relacional. Para tanto, partiu-se da 

concepção de que o ser humano, na sua individualidade e pluralidade, é fruto de sua 

própria obra, de forma que suas ações refletem nos diversos ambientes como um 

todo (sociedade, coletividade) haja vista a essencialidade relacional do ser humano. 

 A reflexão acerca de questões relativas ao ensino e à aprendizagem, à 

formação docente, oportunizando-se ambientes dialógicos em torno destas 

temáticas propiciando olhares para o ensino e a educação na escola básica e a 



formação inicial e continuada do docente para estes ambientes, tanto no eixo das 

ciências humanas, como das sociais, exatas, tecnológicas, ou seja, em diversos 

eixos de conhecimento, revelam-se como objetivos dos atores envolvidos neste 

processo assim como de eventos de referência na área para enfrentar os desafios 

que se apresentam na contemporaneidade, articulando a sociabilidade de 

experiências e a prática social. 

 A análise teórico-prática sobre os desafios do cotidiano escolar permite a 

construção de conhecimento e práticas pedagógicas voltadas ao aprimoramento da 

gestão escolar e do ensino. 

 Assim, a construção de conhecimento na cadência do contexto sociocultural, 

com sujeitos participativos, preocupados com a formação básica e continuada, 

sensível ao mosaico étnico e sócio-cultural, enseja um aprender a lidar com o 

cotidiano, com a conjuntura social, bem como em aprender a lidar com as 

diferenças, com a pluralidade e singularidades, reforçando valores ético-morais 

irrenunciáveis, inalienáveis e invioláveis a que todo ser humano faz jus. 

Diante disso, compreende-se que para se ter professores aptos a trabalhar 

com tais temáticas se faz necessário compreender o papel do ensino de 

humanidades na formação deste como processo interdisciplinar, de modo que 

ocorra a criação de ideias e a efetivação de ações capazes de transformar as 

fronteiras organizadoras do conhecimento, redefinindo os parâmetros para a 

ressignificação do ensino, vistas à relação humana saudável e para o interesse 

público, logo, “a verdadeira aprendizagem se dá quando o aluno (re)constrói o 

conhecimento e forma conceitos sólidos sobre o mundo, o que vai possibilitá-lo agir 

e reagir diante da realidade” (SANTOS, 2007, p. 90), se fazendo com, no e para o 

mundo e as relações que nele se encontra, fazendo-se um ser humano de relações 

e significado. 
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