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A IMPORTÂNCIA DA SOCIOLOGIA INTERCULTURAL NA 

EDUCAÇÃO ESCOLAR FRENTE ÀS DEMANDAS DO SÉCULO 

XXI  

Natalie Fonseca Vieira1 

RESUMO 

O artigo discute a relevância da Sociologia Intercultural, bem como a reinvenção da escola para 

suprir as demandas do contexto social e político do século XX. A revisão bibliográfica realizada 

leva em conta a contribuição de Candau, Queiroz, Giddens e Bells, acerca da importância da 

sociologia intercultural, bem como da caracterização das mudanças no tecido social e o 

surgimento de novas demandas voltadas aos Direitos Humanos. A indagação norteadora busca 

entender por que a sociologia intercultural configura-se como uma alternativa relevante ao 

processo de formação de docentes, bem como frente às mudanças da sociedade contemporânea? 

Neste sentido, a reflexão produzida sustenta que a perspectiva intercultural aplicada ao ensino de 

sociologia permite a transformação radical do professor, de seu papel e de suas práticas 

pedagógicas  
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ABSTRACT 

The article discusses the relevance of Intercultural Sociology, as well as the reinvention of the 

school to meet the demands of the social and political context of the twentieth century. The 

literature review takes into account the contribution of Candau, Queiroz, Giddens and Bells, about 

the importance of intercultural sociology, as well as the characterization of changes in the social 

fabric and the emergence of new demands focused on Human Rights. The guiding question seeks 

to understand why intercultural sociology is a relevant alternative to the process of teacher 

education, as well as facing the changes of contemporary society? In this sense, the reflection 

produced argues that the intercultural perspective applied to the teaching of sociology allows the 

radical transformation of the teacher, his role and his pedagogical practices. 
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INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como objeto de estudo a importância do estudo da sociologia 

intercultural na escola básica, em um contexto de forte diversidade e pluralidade culturais 

em ascendência nos debates das sociedades democráticas. A escola como espaço 

privilegiado de debates e discussões – mas também de tensões – torna-se um valioso 

instrumento para a promoção da diversidade cultural e a valorização de grupos culturais 

historicamente discriminados e marginalizados. Novas questões surgem na sociedade 

atual, traçando conflitos e ensejando novas questões a serem discutidas como a formação 

profissional a fim de atender as diferenças, reflexividade crítica e ensino de sociologia 

intercultural.  

Neste sentido, o artigo busca discutir a relevância da Sociologia Intercultural, bem 

como a reinvenção da escola para suprir as demandas do contexto social e político do 

século XXI. Metodologicamente, analistas como Candau e Queiroz serviram para 

sustentar a discussão sobre a problemática da sociologia intercultural, articulado às 

contribuições de Giddens e Bells sobre a caracterização das sociedades no século XXI.  

Encontra-se estruturado em torno de dois tópicos para responder a questão central: 

Por que a sociologia intercultural configura-se como uma alternativa relevante ao 

processo de formação de docentes, bem como frente às mudanças da sociedade 

contemporânea? Análise do artigo sustenta que a perspectiva intercultural aplicada ao 

ensino de sociologia permite a transformação radical do professor, de seu papel e de suas 

práticas pedagógicas. Ademais, a sociologia intercultural escolar expande os horizontes 

possíveis para os educadores e traz grupos historicamente oprimidos ou marginalizados 

para dentro de um saber construído de forma não hierárquica e compartilhado por todos.  

 

1. A sociedade no século XXI e a necessidade da interculturalidade 

 

A modernidade tardia (Giddens, 2002) é uma época em que as disputas políticas 

acerca das identidades dos diversos grupos culturais estão em ascensão e no foco do 

debate público. Demandas por igualdade racial, de gênero e sexual demarcam o debate 

contemporâneo, gerando novas dinâmicas e conflitos nas democracias. Desta forma, as 

instituições sociais, como a escola e a família, são palcos destas disputas e condicionam 

comportamentos – reprimindo ou tolerando novas disputas acerca das novas identidades 

sociais. 



O sociólogo norte americano Daniel Bell define este novo paradigma como a 

sociedade pós-industrial2: as mudanças na estrutura social em meados dos séculos XX até 

os dias de hoje. Para se entender o conceito de pós-industrial, devemos entender os 

conceitos de sociedade industrial e pré-industrial.  

Enquanto a sociedade pré-industrial é uma sociedade baseada na riqueza agrária 

e organizada em um sistema de hierarquia tradicional, a sociedade industrial é marcada 

pelas grandes fábricas, para a produção de bens industriais, tendo o poder concentrado 

nas mãos da classe detentora dos meios de produção, a classe capitalista. Já a sociedade 

pós-industrial é uma sociedade marcada pela preponderância do setor de serviços, das 

novas tecnologias e do setor de informação, sendo o controle da informação o aspecto em 

que consiste o poder. A sociedade pós-industrial é a sociedade em que a classe 

trabalhadora como agente histórico de transformação social perde força. Na sociedade 

pós-industrial novos atores sociais entram em cena, com novas demandas, como os 

movimentos negros, os movimentos feministas e os movimentos políticos de 

reconhecimento de identidades, indo ao encontro dos paradigmas da modernidade tardia 

definidos por Anthony Giddens. 

Diante de tal complexidade do tecido social, defendemos uma perspectiva 

intercultural para a educação básica, de modo que possibilite a construção intercultural 

dos saberes sociológicos na escola, condição mais que necessária para alcançar os 

objetivos centrais da disciplina sociologia contidos nas Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio, a saber, o estranhamento e a desnaturalização. Assim, a concepção 

intercultural de sociedade aplicada à educação permite a coexistência entre as diferentes 

referências culturais no espaço escolar, gerando novos saberes a partir de diferentes 

perspectivas e referências sociais dos alunos. 

Candau e Moreira ressaltam a importância da perspectiva intercultural aplicada à 

educação, considerando que:  

A escola sempre teve dificuldades em lidar com as diferenças. Tende a 

silencia-las e neutraliza-las. Sente-se mais confortável com a homogeneização 

e a padronização. No entanto abrir espaços para a diversidade, a diferença, e 

para o cruzamento de culturas constitui o grande desafio que está chamada a 

enfrentar. (2008, p.16). 

Assim também, Queiroz (2017) ressalta que a construção intercultural do 

conhecimento escolar é fundamental para o desenvolvimento do senso crítico dos 
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estudantes diante de suas diferentes experiências de socialização, sejam elas culturais e/ou 

sociais. 

Assim, em um período histórico marcado pela fragmentação e constante 

ressignificação das identidades culturais, a educação intercultural, a sociologia 

intercultural aqui, insere-se como campo importante diante dos desafios sociais e políticos 

que a modernidade tardia engendra. Valorizar diferentes aspectos e epistemologias do 

conhecimento, não só a de matizes ocidentais, é um dos nortes da atuação intercultural 

necessária ao professor de sociologia em sala de aula. 

Nas sociedades contemporâneas, diante da fragmentação das questões sociais 

pelos paradigmas da pós-modernidade, as questões raciais, de gênero e afins são refletidas 

na escola em inúmeros conteúdos e há a disputa política acerca dessas representações e 

conflitos. O currículo, por exemplo, como um dos principais componentes da educação, 

é iminentemente político e alvo de disputa, de modo a torná-lo mais ou menos de acordo 

com os novos paradigmas que a fragmentação social impõe. Há uma luta acerca da agenda 

educacional, dos temas dos currículos escolares em uma perspectiva mais conservadora 

ou mais progressista. 

As teorias curriculares críticas consideram a possibilidade de o aparelho escolar 

ser capaz de diminuir as assimetrias e desigualdades sociais, contemplando as demandas 

políticas e sociais de diversos grupos nas sociedades democráticas. 

 

2. Sociologia Intercultural: seu papel central no currículo da Sociologia Escolar  

 

As Organizações Curriculares Nacionais (OCNs) destacam como papéis centrais 

do ensino da sociologia do ensino médio o estranhamento e a desnaturalização. Na OCNs 

de 2006, os objetivos centrais do ensino de sociologia na escola aparecem destacados. 

Sobre a desnaturalização: 

Um papel central que o pensamento sociológico realiza é a desnaturalização 

das concepções ou explicações dos fenômenos sociais. Há uma tendência 

sempre recorrente a se explicarem as relações sociais, as instituições, os modos 

de vida, as ações humanas, coletivas ou individuais, a estrutura social, a 

organização política, etc. com argumentos naturalizadores. Primeiro, perde-se 

de vista a historicidade desses fenômenos, isto é, que nem sempre foram assim; 

segundo, que certas mudanças ou continuidades históricas decorrem de 

decisões, e essas, de interesses, ou seja, de razões objetivas e humanas, não 

sendo fruto de tendências naturais (BRASIL, 2006). 

No que tange ao estranhamento: 

 



Outro papel que a Sociologia realiza, mas não exclusivamente ela, e que está 

ligado aos objetivos da Filosofia e das Ciências, humanas ou naturais, é o 

estranhamento. No caso da Sociologia, está em causa observar que os 

fenômenos sociais que rodeiam a todos e dos quais se participa não são de 

imediato conhecidos, pois aparecem como ordinários, triviais, corriqueiros, 

normais, sem necessidade de explicação, aos quais se está acostumado, e que 

na verdade nem são vistos. Assim como a chuva é um fenômeno que tem uma 

explicação científica, ou uma doença também tem explicações, mesmo que não 
se tenha chegado a terapias totalmente exitosas para sua cura; ou do mesmo 

modo que as guerras, as mudanças de governo podem ser estudadas pela 

História ou os cataclismos naturais, pela Geografia; os fenômenos sociais 

merecem ser compreendidos ou explicados pela Sociologia. Mas só é possível 

tomar certos fenômenos como objeto da Sociologia na medida em que sejam 

submetidos a um processo de estranhamento, que sejam colocados em questão, 

problematizando-os. (BRASIL, 2006).3 

 

Deste modo, os dois objetivos centrais da disciplina em âmbito escolar articulam-

se com a construção do conhecimento intercultural em sala de aula. Candau (2008) 

considera fundamental, nesta perspectiva intercultural, a reinvenção da escola. A autora 

ressalta que os padrões de escola emergidos com a modernidade – padronização cultural, 

currículos únicos e engessados além de resultados uniformes – não são capazes de 

enfrentar os desafios contemporâneos. Em sua defensa da perspectiva intercultural, 

Candau defende a visão crítica, isto é, diferenciando-se, assim, das visões diferencialistas 

e assimilacionistas acerca da educação intercultural4, visão defendida neste trabalho. 

Com esta posição crítica a diferença cultural na escola torna-se uma riqueza, 

valorizando a diversidade, e não um problema a ser enfrentando pelos professores em sala 

de aula. A articulação de direitos de igualdade e diferença é o cerne desta visão sobre a 

educação escolar. Indo ao ponto: a monoculturalidade não deve ser vista como 

facilitadora do trabalho docente de sociologia5, mas, pelo contrário, pode ser sintoma de 

um modelo de ensino e educação não adequados aos novos tempos. 

Nesta perspectiva a chamada cultura escola converte-se em culturas escolares6, 

valorizando os diferentes processos e símbolos que transformaram e construíram os 

                                                             
3 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_03_internet.pdf. Acesso em 

setembro de 2019. 
4 Segundo Candau (2008), as políticas assimilacionistas são aquelas que visam adequar os estudantes ao 

padrão cultural escolar considerado correto e útil, enquanto as diferencialistas absolutas podem levar a uma 

relativização do valor da igualdade em uma orientação para a justiça social. 
5 Neste sentido, a Lei 10.639/03 ressalta o legado dos povos afro-brasileiros para a construção do país e 

estabelece a obrigatoriedade do ensino da cultura africana em sala de aula, impactando não somente a 

história, mas também o ensino da sociologia escolar. 
6 No currículo mínimo de sociologia da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC-

RJ), o conteúdo da disciplina fundamenta-se na Lei 10.639. 



saberes em sala de aula na disciplina de sociologia. Tal abordagem intercultural aplicada 

à sociologia escolar pode ser, deste modo, uma ferramenta de contra-hegemonia7. 

Portanto, para desenvolver a educação intercultural na sociologia escolar é 

primordial trabalhar a formação dos professores em prol de uma agenda educacional 

libertadora. Dotar os professores com recursos intelectuais, que os permitem enxergar as 

diferenças e transformá-las em solução em não em problema, a reflexividade crítica, 

permite ir além do daltonismo cultural (CANDAU, 2008) escolar e dos moldes 

tradicionais de lidar com as diversas culturas em sala de aula. 

Queiroz e Neves (2017) consideram que a educação intercultural (sociologia 

intercultural) é possibilitada através de uma nova postura dos professores. Com isso, é 

necessário dotar os professores de perspectivas analíticas que os ajudem a compreender 

os contextos históricos e culturais nos quais a atividade do docente ocorre. Portanto, 

localizar os professores historicamente, possibilitando uma visão mais ampla sobre a 

diversidade cultural é um instrumento essencial para o êxito da sociologia intercultural 

na escola básica. 

Para Candau e Moreira (2008) devem-se reorganizar as imagens, os espaços, o 

tempo e os conhecimentos escolares, para que estes se tornem campos propícios e 

fecundos para o diálogo intercultural na educação escolar. Nesta orientação, repensar a 

docência é fundamental: o professor, em uma perspectiva crítico-reflexiva, torna-se o 

agente construtor de um conhecimento compartilhado e diversamente construído. 

O docente de sociologia intercultural promove possibilidades mais amplas para 

que diversos conhecimentos positivos sejam construídos – e não apenas aqueles que 

valorizados dentro de uma perspectiva eurocêntrica. Na visão intercultural sobre a 

educação, o papel da escola básica também é modificado: a escola deixa de ser apenas 

uma provedora de conteúdos socialmente valorizados, mas pode reescrever tais saberes 

de acordo com a diversidade cultural que abriga e do diálogo de diferentes culturas dentro 

do ambiente escolar. O projeto político da educação intercultural, portanto, tem duas 

frentes: a formação de professores e o reconhecimento da diversidade cultural como 

aspecto positivo. Deste modo, tal projeto vai de encontro com os parâmetros curriculares 

para o ensino da sociologia contidos nas OCNs. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                                                             
7 Valorizar a contribuição dos grupos historicamente marginalizados para a formação da sociedade 

brasileira, de modo a contribuir para a legitimação das demandas políticas e sociais de tais grupos. 



 

A visão intercultural enseja também mudanças estruturais, na sociedade – de 

modo que as democracias possam atender as reivindicações dos grupos historicamente 

marginalizados – assim como mudança nos currículos escolares e na própria sociedade 

contemporânea. Valorizar a diferença na igualdade e a igualdade na diferença é possível 

somente com a perspectiva de uma educação intercultural, da sociologia intercultural. 

Educar é trabalhar e lidar com saberes a respeito de seres humanos. Por isso é 

necessário capacidade dos professores em mediar os processos constitutivos de cidadania 

dos alunos em um sentido de ensino colaborativo: trabalhar a igualdade na diferença; 

trabalhar a diferença na igualdade. 

Por fim, friso a necessidade de se construir uma identidade própria das 

licenciaturas nas universidades, sobretudo nas federais, com epistemologia, 

características e formação específica, para formamos professores aptos a trabalharem com 

as fragmentações dos conflitos sociais na dinâmica da vida social pós-moderna. O ensino 

de sociologia intercultural, na perspectiva aqui apresentada, é uma agenda necessária e 

em construção. 
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