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RESUMO 

 

Esta monografia tem por objetivo discutir o papel da educação intercultural no projeto de Residência Pedagógica 

no Intercultural Brasil-França. Parte-se do suposto que a interculturalidade é uma práxis essencial para a superação 

da educação como forma de manutenção da dominação da cultura hegemônica, bem como para a formação de 

estudantes do ensino médio. Três indagações norteiam a monografia: Que tipos de práticas interculturais são 

utilizadas objetivando uma educação emancipadora?  De que maneira a interculturalidade pode contribuir com a 

formação dos alunos de Sociologia do ensino médio? Até que ponto o Programa Residência Pedagógica pode ser 

considerado uma ferramenta que põe em a interculturalidade em prática? Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 

crítica, empregando estratégias como entrevista, questionários, observações feitas em campo e relatos de 

experiências. A revisão bibliográfica fundamenta-se nas análises de Bourdieu, Passeron, Candau, Pires, Mills e 

Taylor. Os conceitos centrais discutidos Interculturalidade, Multiculturalismo, Violência Simbólica e Imaginação 

Sociológica. As principais reflexões produzidas pela pesquisa são: Práticas como debates e discussões nas aulas 

de Sociologia, eventos de integração feitos na escola, domínio de um novo idioma e imersão em uma outra cultura 

são importantes na direção de uma educação emancipadora. Ademais, por meios das discussões e apresentação de 

conceitos das Ciências Sociais os estudantes lidam com a interculturalidade, entendendo que a diversidade é algo 

positivo e essencial para a vida em sociedade. Por fim, o Programa Residência Pedagógica constitui-se uma política 

pública que enriquece os sujeitos envolvidos nela por trazer novas visões de mundo para a escola por meio dos 

residentes e promover um contato importante entre Universidade e Escola Básica. 

  

Palavras-chave: Interculturalidade; Educação Emancipadora; Residência Pedagógica; Intercultural Brasil-França; 

Vivências Francófonas. 

  



ABSTRACT 

 

This monograph aims to discuss the role of intercultural education in the project of Pedagogical Residency in 

Intercultural Brazil-France. It is assumed that interculturality is an essential praxis for overcoming education as a 

way of maintaining the dominance of hegemonic culture, as well as for the formation of high school students. 

Three questions guide the monograph: What kinds of intercultural practices are used for an emancipating 

education? How can interculturality contribute to the education of high school sociology students? To what extent 

can the Pedagogical Residency Program be considered a tool that puts interculturality into practice? It is a 

qualitative, critical research, employing strategies such as interview, questionnaires, field observations and 

experience reports. The literature review is based on the analyzes of Bourdieu, Passeron, Candau, Pires, Mills and 

Taylor. The central concepts discussed Interculturality, Multiculturalism, Symbolic Violence and Sociological 

Imagination. The main reflections produced by the research are: Practices such as debates and discussions in 

sociology classes, integration events made at school, mastery of a new language and immersion in another culture 

are important in the direction of an emancipating education. Moreover, by means of discussions and presentation 

of social science concepts students deal with interculturality, understanding that diversity is something positive 

and essential for life in society. Finally, the Pedagogical Residence Program is a public policy that enriches the 

subjects involved in it by bringing new worldviews to the school through the residents and promoting an important 

contact between University and Elementary School. 

 

Keywords: Interculturality; Emancipatory Education; Pedagogical Residence; Intercultural Brazil-France; 

Francophone Experiences.  
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                                           INTRODUÇÃO 

 

É sabido que, historicamente, o que se apresenta como modelo educacional – não só no 

Brasil - é uma forma reprodutora de um sistema. Seu objetivo implícito é reproduzir a sua 

própria dominação, isto é, ao invés da educação ter um caráter emancipatório e, de certa forma, 

libertador, o que temos na realidade é um aparato que faz com que os alunos provenientes de 

classes menos favorecidas da sociedade não se sintam parte daquele ambiente. Isto se deve ao 

fato de que o currículo mínimo e as práticas adotadas dentro dos ambientes escolares não são 

fatores pensados para abranger esta camada popular. 

Diante desta reflexão, esta monografia tem por objetivo discutir o papel da educação 

intercultural no projeto de Residência Pedagógica no Intercultural Brasil-França. Embora a 

educação intercultural seja um tema importante de ser abordado, ainda é pequeno o número de 

autores que o estudam, bem como a quantidade de escolas que o praticam. Estes são dois fatores 

que justificam a relevância dessa monografia. Além disso, esta ausência de trabalhos e debates 

na direção de uma modelo educação mais plural torna mais urgente a abertura de espaços para 

grupos que historicamente não os possuem.  

A partir dessa argumentação em relação a relevância da pesquisa sobre 

interculturalidade no Programa Residência Pedagógica, três indagações norteiam a monografia: 

Que tipos de práticas interculturais são utilizadas objetivando uma educação emancipadora?;  

De que maneira a interculturalidade pode contribuir com a formação dos alunos de Sociologia 

do ensino médio?; Até que ponto o Programa Residência Pedagógica pode ser considerado uma 

ferramenta que põe em a interculturalidade em prática?  

Acredita-se que, ao valorizar e difundir distintas manifestações culturais nos espaços 

em que elas se apresentam se tem um trabalho mais proveitoso para aqueles envolvidos nesta 

realidade. A ideia é fazer com que as práticas educacionais postas em prática pelos educadores, 

usem a seu favor a realidade em que estão inseridos os discentes. Desse modo, se torna possível 

estimular a imaginação sociológica1, tornando o conhecimento mais palpável para o aluno, em 

detrimento da prática comum de desconsiderar o conhecimento acumulado por um determinado 

povo e evidenciar os saberes e práticas difundidos nas sociedades ocidentais.  

De acordo com Paulo Pires e Fagner Neves, “A viabilização de um ensino intercultural 

é uma urgência que requer uma significativa ruptura com o desenho cultural típico da escola 

                                                             
1Segundo Wright Mills, a Imaginação Sociológica é o que torna o estudante capaz de compreender que a 
estrutura social existe independentemente da existência de cada indivíduo.  
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básica.” (2018, p. 68). Neste sentido, Pires e Neves sublinham que enquanto reproduzirmos o 

modelo da educação básica vigente na atualidade, o que estaremos fazendo é a mera reprodução 

de um sistema que é falho e que vem prejudicando aqueles que por muito tempo injetaram na 

escola, e na educação de um modo geral, a esperança de que ela pudesse fazer com que a 

ascensão social fosse realmente possível. 

É indispensável que o conhecimento escolar seja fruto de uma constante construção 

intercultural. Um modelo que não valoriza tão somente a cultura erudita e ocidental, oriunda do 

sistema econômico capitalista, mas também os aspectos culturais advindos das mais diversas 

manifestações étnicas. Dentre elas as provenientes das camadas mais humildes da sociedade, 

que ao contrário do que o senso comum, por vezes acredita, também produz cultura.  

Portanto, adotar a interculturalidade no ambiente escolar é considerar que este é um 

fator importante na formação de uma sociedade mais abrangente, no que diz respeito a um 

espaço mais amplo, diversificado, que acima de tudo sabe lidar com as diferenças fazendo delas 

objetos de crescimento coletivo e cultural. Considerando este aspecto, deve-se observar a 

importância e a riqueza proveniente de manifestações culturais advindas de grupos sociais 

oriundos das camadas mais populares. Ao levarmos isto em conta, o próximo passo seria 

incorporar estas manifestações culturais no ambiente educacional para futuramente colher os 

frutos de uma educação intercultural realizada na prática, e não somente no discurso.   

A partir destes estudos, juntamente com minha experiência como bolsista Capes no 

Programa Residência Pedagógica, sendo professor residente de Sociologia no CIEP – 449 

Governador Leonel de Moura Brizola (Intercultural Brasil-França, como é conhecido), desde o 

segundo semestre do ano de 2018, espero com esse trabalho fazer um estudo sobre como os 

professores residentes articulados com um projeto de escola integral e intercultural podem ser 

importantes para a formação de jovens no ensino básico. 

Ora, a figura do professor em sala de aula é indispensável, e devido a este fato, todas as 

partes saem ganhando quando o docente tem competência para trabalhar de forma crítico-

reflexiva, levando em consideração todos os fatores apresentados anteriormente. Neste sentido, 

é imprescindível que o docente tenha vivenciado uma formação sólida, para que ele possa ser 

um bom orientador para seus alunos, de forma que alguns valores básicos das Ciências Sociais 

não sejam desconsiderados ou esquecidos 

Desse modo, temos o Programa Residência Pedagógica como uma ferramenta 

importante não somente para a formação dos alunos da educação básica, por meio da 

experiência e da vivência com os residentes em sala de aula, como também sendo um fator que 

promove uma formação docente mais sólida através da inserção do aluno de licenciatura na 
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realidade da escola básica, tendo a oportunidade de vivenciar o cotidiano de nosso futuro ofício 

como professores da escola básica. A vivência dentro do Intercultural Brasil-França nos 

possibilita perceber que há ali uma proposta real de integração entre duas culturas, 

possibilitando que os alunos vivam experiências de formação experimentando uma visão de 

mundo diferenciada, que é focalizada na cultura francesa, e nos diversos países que tem o 

Francês como língua oficial. 

A partir do momento em que se valoriza a formação dos professores, no sentido de levar 

em conta a real importância disto para o coletivo, ou seja, entendendo como o professor bem 

formado pode oferecer ferramentas para mudanças no âmbito social, viabiliza-se toda a prática 

docente intercultural que será defendida neste trabalho. Sobre isso, ressalto o quão importante 

é que se faça presente fatores como o estranhamento e a desnaturalização, pilares metodológicos 

das Ciências Sociais e que precisam ser estimulados pelos professores para que sejam postos 

em prática durante atividades de cunho intercultural.  

Segundo as Orientações Curriculares Nacionais, o estranhamento e a desnaturalização 

são fatores indispensáveis no ensino de Sociologia. Entende-se por estranhamento o ato de os 

estudantes promoverem uma problematização acerca de suas próprias experiências sociais, a 

fim de estabelecer sentido para todos os fatores sociais para além daquilo que é explicado pelo 

senso comum. A desnaturalização, por sua vez, seria entender, por meio do estudo das Ciências 

Sociais, que os fenômenos sociais não são ocorrências naturais, e para esses fenômenos existem 

explicações sociológicas. Neste contexto, o conceito de Imaginação Sociológica de Wright 

Mills, mostra sua importância.  

Minha pesquisa é qualitativa, crítica, empregando estratégias como entrevista, 

questionários, observações feitas em campo e relatos de experiências. Os questionários foram 

direcionados aos estudantes do Brasil-França e aos colegas bolsistas do Programa Residência 

Pedagógica. 

 As perguntas direcionadas aos discentes foram:  

 1 – O que é interculturalidade para você? 

 2 – Qual das práticas a seguir você considera como sendo intercultural?  

 3 –Na sua opinião, como os professores residentes (estagiários) contribuem para as 

aulas de sociologia e para sua formação?  

 4 – “Como você acredita que a disciplina de sociologia tem contribuído para que você 

desenvolva uma visão intercultural da sociedade?  

Por sua vez, o questionário direcionado aos residentes continha as seguintes perguntas:  
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 1 - Na sua opinião, como a interculturalidade pode contribuir para o crescimento 

individual do jovem? 

 2 – Na sua opinião, como a Residência Pedagógica contribui para a prática intercultural?  

 3 – Como a sociologia escolar pode contribuir para que os estudantes desenvolvam uma 

visão de mundo intercultural fora dos muros da escola? 

As entrevistas foram feitas com o professor da UFF e coordenador da Residência 

Pedagógica em Ciências Sociais UFF/Niterói, Prof. Dr. Paulo Pires de Queiroz, e, também com 

o Prof. Cícero Tauil de Carvalho Queiroz, professor preceptor, que me acompanha, bem como 

os residentes e licenciados da UFF no Brasil-França. Além de professor de Sociologia, ocupa 

atualmente o cargo de diretor geral da escola. As observações as quais me refiro são as que 

foram feitas em campo em todo o período em que estive presente na escola, datada de agosto 

de 2018 a dezembro de 2019. 

A entrevista com Prof. Cícero consistiu dos seguintes questionamentos:  

 1 – “Que práticas existentes no Brasil-França você considera indispensáveis para que a 

escola seja considerada uma unidade intercultural?”;  

 2 – “Pra você que práticas a escola poderia adotar para se tornar um espaço mais 

inclusivo?”;  

 3 – “Na sua opinião como a interculturalidade pode contribuir para o crescimento 

individual dos estudantes?” e  

 4 – “Na sua opinião como o Programa Residência Pedagógica pode contribuir para a de 

uma educação intercultural?”. 

As perguntas direcionadas ao Prof. Paulo Pires foram:  

 1 – “Você considera importante que o Estado amplie a implementação de Escolas 

Interculturais? Se sim, porque?  

 2 – “Na sua opinião como a interculturalidade pode contribuir para o crescimento 

individual do estudante?” e  

 3 – “Em que medida o contato Universidade x Escola Básica, por meio do programa 

residência pedagógica, constitui uma relação relevante para a prática intercultural?”. 

A revisão bibliográfica fundamenta-se nas análises de Bourdieu, Passeron, Candau, 

Pires, Mills e Taylor. Os conceitos centrais discutidos Interculturalidade, Multiculturalismo, 

Violência Simbólica e Imaginação Sociológica.  

 O trabalho encontra-se estruturado em dois capítulos. No primeiro capítulo abordo o 

tema do multiculturalismo e sua função na sociedade, tendo sempre em mente que o processo 
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educacional está diretamente ligado às questões culturais, e que a escola é uma instituição social 

que abriga sujeitos com diferentes origens culturais. Neste ponto do trabalho que trago 

exemplos de escolas com propostas diferenciadas. Em seguida, farei uma discussão acerca do 

Projeto Residência Pedagógica.   

No segundo capítulo, trago como exemplo a escola Intercultural Brasil-França. Para 

isso, emprego o Projeto Político-Pedagógico da escola para fazer uma apresentação acerca da 

estrutura e funcionamento da unidade. A partir disso, exemplifico atividades e eventos que 

ocorrem na escola e que ilustram um modelo de educação intercultural na prática. É também 

neste capítulo, visando enriquecer a discussão, que apresento o resultado de questionários 

aplicados aos estudantes do Brasil-França e aos bolsistas do Programa de Residência 

Pedagógica, bem como entrevistas feitas com o professor de sociologia e ao coordenador do 

Programa Residência Pedagógica em Ciências Sociais – UFF. 
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CAPÍTULO I 

INTERCULTURALIDADE: PRÁTICA ESSENCIAL 

PARA A EDUCAÇÃO EMANCIPADORA 

 

Para discutirmos a importância do multiculturalismo e da interculturalidade na 

educação, se faz necessário que de antemão nos atentemos para o caráter educacional de uma 

maneira geral. Sabe-se que a escola é, inegavelmente, um espaço onde se encontram sujeitos 

oriundos de diferentes espaços, etnias, culturas, regiões, tribos urbanas, grupos sociais, etc. 

Paralelo a isto, a escola se mostra como sendo um espaço com um caráter homogeneizador 

muito forte, isto é, as diferenças presentes na escola, são comumente desconsideradas em prol 

do que alguns autores e estudiosos do tema, vão chamar de  reprodução da cultura erudita e dos 

costumes hegemônicos por meio de violência simbólica e imposição. 

O que ocorre é que a cultura erudita é sobreposta à cultura popular. Segundo o livro 

didático Sociologia em Movimento (2016), amplamente usado nas escolas do estado do Rio de 

Janeiro, Cultura Erudita são “as práticas, os costumes e os saberes produzidos pelas elites ou 

para elas.”, por um outro lado, a Cultura Popular é referente “às práticas, aos costumes e aos 

saberes que têm sua origem nas classes dominadas ou populares.”. Vemos que, esta segunda é 

considerada irrelevante nos espaços educacionais, e a cultura erudita é tida como a única 

referência cultural a ter seus saberes difundidos. 

Esta característica de padronização das diferenças faz com que a tradicional esperança, 

das classes menos abastadas, da ascensão social por meio da educação, seja diminuída. 

Considerando que, a partir do momento em que em um espaço que deveria ser de emancipação, 

se tem a mera reprodução dos padrões culturais dominantes, diria Pierre Bourdieu que o que se 

tem é o exercício de uma violência simbólica de silenciamento das demais vozes presentes 

naquele espaço. Nas palavras de autora brasileira, uma expoente no tema da educação 

intercultural, Vera Maria Candau, o que se faz é:  

 

procura-se integrar os grupos marginalizados e discriminados aos valores, 

mentalidades, conhecimentos socialmente valorizados pela cultura hegemônica. No 

caso da educação, promove-se uma política de universalização da escolarização, 

todos/as são chamados a participar do sistema escolar, mas sem que se coloque em 

questão o caráter monocultural e homogeneizador presente na sua dinâmica. (2008, p. 

20-21) 
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Tendo isto em vista, a escola assume um papel de prolongar determinismos culturais da 

classe de origem (Bourdieu e Passeron, 1992), isto é, aquilo que é reproduzido nas ações 

pedagógicas postas em práticas nas escolas atendem a interesses de classes e grupos sociais 

historicamente favorecidos. O rumo que a educação toma é no sentido de educar as novas 

gerações e os diferentes sujeitos de maneira a pressupor que só aquilo que foi e continua sendo 

produzido como conhecimento erudito é válido, abafando e desconsiderando todo 

conhecimento produzido pelas demais culturas e etnias. Neste sentido, a história e contada 

somente através dos olhares dos sujeitos pertencentes a cultura hegemônica.  

Pensando nestes aspectos do campo educacional, pela ótica sociológica, Pierre Bourdieu 

(1992) considera que toda ação pedagógica deverá ser considerada como uma forma de 

exercício da violência simbólica, haja vista que são criadas, desenvolvidas e postas em práticas 

por um grupo/classe específicos e fazem reproduzir a estrutura social. 

Neste contexto, dois conceitos usados por Bourdieu e Passeron são os de inculcar2 e 

impor3. Os autores usam tais conceitos para fazer uma crítica direcionada ao modelo 

educacional ao qual me refiro até aqui neste texto. Isto é, seguindo o raciocínio de que as ações 

pedagógicas reproduzem a cultura dominante por meio do exercício da violência simbólica, 

segundo os autores, estes dois conceitos são importantes pois eles não fazem parte do conceito 

de comunicação – o conceito de comunicação para Bourdieu e Passeron é inerente às ações 

pedagógicas. Para eles, é por meio da comunicação que se estabelece tais ações – pois a 

comunicação pressupõe uma relação de igualdade entre os interlocutores, igualdade esta que 

não está presente em ações como a de inculcar e impor. Com prática de tais ações, o que ocorre 

é uma seleção de um grupo a despeito de outros, resultando numa sobreposição de um grupo 

em relação aos demais.  

 

1.1 Discussão sobre interculturalidade 

No campo da Sociologia Escolar, como já citado anteriormente neste trabalho, dois 

conceitos, de acordo com as Orientações Curriculares Nacionais (Brasil, 2006) precisam ser 

obrigatoriamente trabalhados, são eles: desnaturalização e estranhamento. Ora, de que modo 

estes conceitos podem nos ajudar na direção da prática de uma educação intercultural e 

emancipadora? Bem, de acordo com Paulo Pires (2018), cientista social estudioso da área, o 

desenvolvimento do olhar sociológico desnaturalizador, passa por experiências como deixar de 

                                                             
2 Fazer(-se) passar por; insinuar(-se) como; impor(-se). 
3 Tornar obrigatório ou indispensável; forçar(-se) a cumprir. 
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lado a crença na ideia comum de que as desigualdades sociais são fatores naturais da sociedade, 

que sempre existiram e deverão, da mesma maneira, sempre existir. O processo de 

desnaturalização leva o aluno a traçar justamente o caminho inverso ao do senso comum, ou 

seja, enxergar a realidade posta a sua volta de uma maneira diferente, como em um conceito 

antropológico onde se estranha o comum e relativiza o incomum. Este processo de relativização 

toma o caminho de aguçar a olhar para ver que para as Ciências Sociais tudo pode e deve ser 

visto através de uma perspectiva diferente.  

O estudante, após ser apresentado a disciplina de Sociologia e começar a estudá-la, deve 

ser capaz de entender que os fenômenos sociais são socialmente construídos além de serem 

dinâmicos. Desse modo, o que se vê como realidade é fruto de um processo histórico que 

constantemente vai moldando a sociedade e os indivíduos que nela estão presentes de uma 

maneira específica.  

Portanto, na concepção de Pires e Neves (2018), o estranhamento é “um processo de 

problematização de experiências sociais, de busca de explicações para os fenômenos sociais 

que sejam mais precisas do que as representações do senso comum.” Isto é, a partir de vivências 

sociais comuns, o processo de estranhamento permite que o sujeito questione situações banais 

do cotidiano, se perguntando o motivo pelo qual aquilo é considerado natural. Já a 

desnaturalização “é um processo de resgate da historicidade e dos processos sociais de 

construção desses mesmos fenômenos” (2018, p. 65). Vemos com isso que o estranhamento e 

a desnaturalização são indispensáveis no processo de construção intercultural do conhecimento 

escolar.  

Contudo, estes processos são dificultados por conta do senso comum enraizado na 

sociedade.  

 

Um dos desafios que o professor [de Ciências Sociais] tem de enfrentar 

permanentemente, do primeiro ao último dia de aula, é trabalhar com o senso comum 

e, ao mesmo tempo, desenvolver uma visão crítica desse senso comum [...] É preciso 

fazer crítica do senso comum, das noções estereotipadas e dos esquematismo que 

acabam naturalizando os fatos, dando-lhes aparência de prontos, acabados, certos 

(Ianni, 2011: p. 329 apud Pires e Neves 2018: p. 65)  

 

 Logo, os processos de desnaturalização e estranhamento são ferramentas da sociologia 

escolar, por assim dizer, muito úteis para a transformação de um imaginário ordinariamente 

difundido na sociedade. Colocar estes dois processos em prática, significa possibilitar que o 

estudante experimente uma maneira que até então ele não conhecia de lidar com as diferenças 

presentes não só em seu meio social, mas na sociedade como um todo. Tornado possível que a 
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própria comunidade de alunos enxergue a importância de se construir um ambiente plural, que 

invés de calar as diferenças e desconsiderar a pluralidade que se apresenta, as exalte.  

Utilizar, nas aulas de Sociologia do ensino básico, o conceito de Imaginação 

Sociológica, do sociólogo americano Wright Mills (1916-1962),  é uma maneira que se 

mostra eficiente para que se ponha em prática esses processos, já que estes são dimensões de 

tal conceito. Segundo Mills, a Imaginação Sociológica, nas aulas de sociologia é importante 

pois “capacita seu possuidor a compreender o cenário histórico mais amplo” (1975, p. 11-12). 

Com isto, ele quer dizer que, pensar de uma forma sociológica, seria praticar os processos de 

estranhamento e desnaturalização que falei anteriormente. Ainda para Mills, a Sociologia 

assume um papel de permitir a compreensão das relações entre a história e a biografia dentro 

da sociedade. 

 Por meio da Imaginação Sociológica, o estudante se torna capaz de compreender que a 

estrutura social existe independentemente da existência de cada indivíduo separadamente. Isto 

significa dizer que o sujeito passa a enxergar que problemas que por vezes podem ter sido 

encarados como problemas pessoas, são, na verdade, problemas de ordem social. Wright Mills, 

usa em seu texto o exemplo do desemprego. Neste caso, ele argumenta que numa sociedade de 

100 mil habitantes, um só homem está desemprego, está claro que é um caso que expõe um 

problema de caráter individual. Em contraponto, se numa nação de 50 milhões de habitantes, 

há 15 milhões na lista dos desempregados, neste caso o problema é de ordem pública, da 

estrutura social. 

 Então, podemos perceber que neste exemplo, dado por Mills, a Imaginação Sociológica 

se mostra um conceito mais simples de ser entendido. Trago agora, um exemplo da aplicação 

deste conceito dentro da escola básica, na disciplina de Sociologia, através do PIBID, projeto 

de iniciação à docência anterior ao Programa Residência Pedagógica. Em tal oportunidade, no 

ano de 2017, terceiro bimestre do ano letivo, eu, minhas colegas bolsistas e nossa supervisora, 

Natália Pereira – professora preceptora – na Escola Estadual Liceu Nilo Peçanha, em Niterói – 

RJ, nos deparamos com o tema do currículo mínimo “Formação da Identidade Social”.  

 Como era de costume, no início de cada bimestre nós nos reuníamos para o 

planejamento das aulas, atividades e avaliações. Na oportunidade do tema corrente, 

desenvolvemos conjuntamente uma aula, dividida em três partes que denominamos “Mapa 

cultural: uma ferramenta para entender a construção da identidade social.”. Na primeira parte, 

fizemos aulas expositivas, sobre conceitos como grupos sociais, socialização e instituições 

sociais. Num segundo momento, pedíamos para que os alunos e alunas fizessem entrevistas 

com pessoas do cotidiano deles/as, fazendo perguntas como: “Onde você nasceu?”, “Para que 
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time você torce?”, “Qual é a sua religião?” e “Para você, o que é ser jovem?”. O objetivo era 

que os alunos e alunas, por meio das respostas obtidas dos entrevistados, pudessem entender a 

influência dos grupos e instituições sociais na formação da identidade social de cada um.  

 Esta experiência nos mostrou que, colocar em prática a Imaginação Sociológica é 

importante para tornar o conteúdo mais acessível aos alunos e alunas. Além disso, dar 

autonomia para que trabalhem sozinhos faz com que eles e elas desenvolvam o senso de 

responsabilidade. É importante dizer que, notamos que os alunos e alunas absorvem o conteúdo 

com mais facilidade na prática, e com essa atividade do Mapa Cultural, muitos deles deram 

relatos sobre sua interação com sociedade e suas trajetórias, podendo assim construir novas 

perspectivas sobre o mundo e sobre eles próprios. Portanto, este é um precioso exemplo da 

eficácia dos processos de estranhamento e desnaturalização, bem como o conceito de 

Imaginação Sociológica. 

 Por meio destes processos e conceitos tratados até aqui, é possível que se perceba que a 

atitude comum de sobrepor uma cultura, etnia, gênero, grupo social, classe social a outrem 

empobrece os processos educacionais. Ao contrário disto, a educação intercultural visa 

considerar que os outros também tem o que acrescentar ao processo de aprendizado, e que isto 

faz parte de um processo de aceitação da própria história nacional, que é uma história marcada 

pela miscigenação, mistura de costumes e culturas e da riqueza cultural presente num único 

espaço. Portanto, considero que este seja um pontapé inicial para o estabelecimento de um 

importante debate acerca da educação intercultural. 

 Levando em consideração afirmação de que “não há educação que não esteja imersa nos 

processos culturais do contexto em que se situa” (Candau, 2008, p. 13), é possível afirmar que 

não existe uma maneira de separar cultura e educação. Contudo, a sociedade é culturalmente 

plural, sendo assim, é necessário abrir espaço na educação para toda essa pluralidade de culturas 

para que se tenha uma experiência no sentido da valorização destas. Para Vera Maria Candau, 

o caminho a ser trilhado é o que ela chama de “multiculturalismo”  

 

Multiculturalismo em educação envolve, ainda, um posicionamento claro a favor da 

luta contra a opressão e a discriminação a que certos grupos minoritários têm, 

historicamente, sido submetidos por grupos mais poderosos e privilegiados. Nesse 

sentido, multiculturalismo em educação envolve, necessariamente, além de estudos e 

pesquisas, ações politicamente comprometidas. (2008. p. 07) 

 

 Com essas afirmações, Candau defende o argumento de que o multiculturalismo é uma 

ferramenta que deve ser usada para garantir o acesso à espaços educacionais para aqueles 

grupos historicamente menos favorecidos. Grupos estes a quem comumente não são concedidos 
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direitos básicos, sendo um destes direitos o acesso à educação básica de qualidade. 

Considerando que estes grupos são numericamente muito grandes, podemos notar que tal 

problemática atinge boa parte da população. 

 É importante ressaltar que o multiculturalismo é um movimento político e social, 

surgido nas sociedades contemporâneas, nos anos 1970, num contexto de globalização e 

capitalismo como um sistema já estabelecido e difundido. É tido como uma maneira de discutir 

e de certa forma combater os discursos etnocêntricos amplamente difundidos nos países 

colonizadores.  

A visão etnocêntrica vai dizer que as culturas caminham em direção a civilização. Isto 

significa colocar as diferentes formas de manifestações culturais em patamares distintos em 

termos de sua importância e validade. De forma, supostamente haveria um ponto máximo de 

desenvolvimento cultural a ser alcançado. De acordo com o etnocentrismo, então, as sociedades 

rumam seu “processo civilizatório” no caminho de passar a viver sob os mesmos costumes que 

os povos ocidentais. Esta ideia de homogeneidade cultural, além de equivocada, gera 

comportamentos discriminatórios justificados pelo pensamento de que há uma cultura superior 

a outra. 

O fato de que a ideia de multiculturalismo surge num contexto de globalização explica 

sua importância. O mundo globalizado pressupõe que povos oriundos de dissemelhantes 

origens estarão constantemente dividindo um mesmo espaço. Porém, algumas etnias são 

comumente mais valorizadas do que outras. Sob a perspectiva do multiculturalismo essas 

diversidades precisam ser respeitadas, a fim de que seja garantido a todos o direito de 

manifestação cultural. Neste caso, a pluralidade de grupos étnicos pode e deve ser considerada 

algo positivo e enriquecedor. 

Charles Taylor (1931- ), filósofo canadense, considera importante que políticas públicas 

sejam adotadas para que seja garantido o reconhecimento das diferenças existentes nas 

sociedades, dando ênfase sobretudo na questão dos grupos sociais minoritários. (Taylor, 1993).  

Taylor chama a atenção para a importância dos processos de identidades e a necessidade de 

reconhecimento. De acordo com Larissa Tenfen Silva4, “A proposta de Charles Taylor ressalta 

a importância fundamental da defesa do reconhecimento público da diferença ser regulada pelas 

instituições públicas, bem como conjugada com a afirmação de direitos fundamentais e direitos 

coletivos, para proteção dos grupos culturais.” (2006, p. 319). 

                                                             
4 “Multiculturalismo e a política de reconhecimento de Charles Taylor” (2006). 
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Portanto, o multiculturalismo é um movimento que engrandece a luta contra 

preconceitos direcionados a determinados grupos, como a xenofobia, misoginia, racismo, 

homofobia, entre outros. As sociedades modernas são formadas por sujeitos e grupos étnicos 

distintos, logo, garantir a existência da diversidade cultural, mostrando que há espaço para toda 

pluralidade que se apresenta, sem a necessidade da criação de rivalidades, são práticas 

características do multiculturalismo como movimento político e social. 

 

1.2 Instituições escolares com práticas interculturais 

 Considero relevante apresentar resumidamente a proposta das instituições escolares que 

possuem propostas diferentes das chamadas tradicionais. Existem escolas que foram idealizadas 

pensando nas teorias que venho discutindo. Em geral, buscam formar alunos mais críticos, 

dando-lhes mais autonomia, senso de coletividade e experiências diferenciadas.  

 Escola da Ponte – Porto, Portugal. 

 No ano de 1976, foi instituída em Aves, distrito de Porto, em Portugal, a Escola da 

Ponte. Esta escola é fruto da inquietação de educadores com o modelo tradicional de ensino. 

José Francisco de Almeida Pacheco é a figura central por trás da criação desta escola, um sujeito 

crítico ao modelo tradicional de ensino, José Francisco é educador, pedagogo e pedagogista, 

nascido em 1951 em Porto, Portugal.  

 A Escola da Ponte representa um modelo alternativo de educação, que muito se difere 

das escolas tradicionais que conhecemos. Nessa instituição não há separação de alunos por 

séries e turmas, os professores não trabalham dando aulas expositivas diante de uma classe, e 

as avaliações são feitas de acordo com a escolha dos estudantes. Esses são alguns dos exemplos 

que diferem a Escola da Ponte das demais escolas. 

 Apesar de ser uma escola do sistema público de educação em Portugal, ela se utiliza de 

uma metodologia completamente distinta das demais escolas públicas do país. Os estudantes 

possuem uma autonomia que num primeiro momento pode causar-lhes espanto, e em uma 

entrevista5, o professor José Francisco conta que muitos alunos oriundos de escolas tradicionais 

se espantam e não sabem lidar com tanta liberdade, inicialmente. Tudo faz parte de um processo 

de ambientação e desenvolvimento de responsabilidade.  

 Os estudantes passam por três núcleos distintos em sua formação, que são iniciação, 

consolidação e aprofundamento. O primeiro é uma fase em que o estudante recebe mais 

                                                             
5 https://novaescola.org.br/conteudo/335/jose-pacheco-e-a-escola-da-ponte 

https://novaescola.org.br/conteudo/335/jose-pacheco-e-a-escola-da-ponte
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orientação, para que posso se ambientar e entender o funcionamento da instituição bem como 

seu papel nesta. No núcleo da consolidação, o estudante passa a ter mais autonomia e liberdade 

para circular e se utilizar dos distintos espaços oferecidos pela escola, nesse momento ele para 

a fazer seu próprio planejamento de estudos. Os jovens no núcleo de aprofundamento são 

bastante autônomos, podendo assim, gerenciar trabalhos individuais e coletivos. 

 Como na Escola da Ponte não existem salas de aulas nem divisões por série, os alunos 

se organizam em grupos de aproximadamente seis estudantes, que possuem interesses em 

comum. Os próprios estudantes escolhem, a cada duas semanas, sobre qual tema irão dedicar 

seus dias de estudo. Com o tema decidido, eles se utilizam de internet e livros para 

aprofundarem o estudo e ampliarem seus conhecimentos. Os professores são acionados quando 

os estudantes não conseguem aprender determinados conteúdos, assim, eles solicitam a ajuda 

do professor da disciplina em questão apenas em casos de necessidade.  

 Desse modo, os estudantes estão em constante processo de interação. São estudantes de 

idades diferentes – basicamente entre 5 e 17 anos de idade – que socializam o espaço de 

aprendizagem. É importante ressaltar que, os grupos são heterogêneos, e o que o que determina 

a formação dos grupos é o interesse comum numa determinada área do conhecimento. Crianças 

e jovens portadores de necessidades especiais trabalham juntos com os demais, o que constitui 

uma forma de integração importante, plural e rica para todos os agentes envolvidos nesse 

processo. 

 Por ser uma escola do sistema público de ensino, e por adotar uma metodologia bastante 

atraente para quem procuro uma alternativa ao ensino tradicional, a Escola da Ponte recebe um 

público de estudantes muito diverso. São crianças e jovens oriundos de diferentes classes sociais 

e culturas. Muitas famílias mudam de cidade para proporcionar aos filhos a oportunidade de 

estudar numa escola referência. A pedagogia da escola reconhece essa pluralidade, e por conta 

disso dá autonomia para os estudantes. Cada um possui um ritmo de aprendizagem, além de ter 

diferentes interesses, já que cada estudante carrega consigo uma história e uma identidade. 

 Num contexto de crítica ao modelo tradicional de ensino e aos currículos, o exemplo da 

Escola da Ponte é muito importante para nos mostrar que a demanda por um modelo alternativo 

não é exclusividade brasileira.  

 Escola Municipal Desembargador Amorim Lima 

A escola sem paredes, como é conhecida a Escola Municipal Desembargador Amorim 

Lima, recebeu esta alcunha pois os estudantes dividem um mesmo espaço para realizarem seus 

estudos. A escola é situada no bairro de Vila Gomes, no município de São Paulo. É uma 
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instituição baseada no modelo da Escola da Ponte, em Portugal, uma forma inovadora para o 

sistema de educação, com um ensino sem salas de aula. As mudanças na direção da 

implementação de um modelo de educação alternativo, nasce no ano de 1996, com a chegada 

da diretora Ana Elisa Siqueira, atual diretora. Com base no Projeto Político-Pedagógico, 

disponibilizado no site da escola6, trago a seguir informações sobre a Escola Municipal 

Desembargador Amorim Lima.  

Por se espelhar nos exemplos da Escola da Ponte, a Amorim Lima oferece aos 

estudantes um formato de ensino/aprendizagem bastante diferente do comum. No caso da 

escola em questão, os alunos são acompanhados por tutores. O tutor é responsável não só pela 

avaliação do estudante, como também precisava ajudá-lo em seu progresso durante sua 

trajetória na escola. Cada um tutor fica responsável por cerca de 20 alunos, com quem se 

encontra individualmente durante cinco horas semanais, para uma espécie de orientação.  

Na Escola sem Paredes, os estudantes dividem um “Salão”, como é conhecido o espaço 

coletivo para os estudantes dedicarem suas horas de estudo. A escola possui dois grandes 

“Salões”, em um estão dispostos os estudantes do Ciclo I, noutro os do Ciclo II. Esse espaço é 

compartilhado com tutores de diferentes áreas do conhecimento. Como não existem salas de 

aulas, consequentemente, nem aulas expositivas, os professores se colocam à disposição dos 

estudantes, que ficam separados em grupos de cerca de 4 alunos e alunas. Estes podem recorrer 

a ajuda dos tutores de diferentes áreas, caso precisem.  

Ao longo do ano letivo, os estudantes recebem apostilas e roteiros de estudos que 

precisam ser seguidos para que eles alcancem o próximo ciclo. É importante dizer que, para a 

construção dos roteiros são utilizados livros didáticos, e tais livros devem ser utilizados como 

meio de pesquisa para que as perguntadas sejam respondidas. Adiante, trago uma imagem que 

retrata parte de um roteiro que é entregue aos estudantes. 

Quando o estudante termina de preencher seu roteiro, o estudante direciona ao seu tutor 

um portifólio descrevendo tudo aquilo que ele/ela aprendeu naquele período de estudos. Esta é 

a forma de avaliação, isto é, o tutor aprecia o portifólio de seu tutorando e avalia se ela/ele está 

apta a receber a próxima apostila e o novo roteiro. Não há provas. O tutor avalia também a 

dedicação do tutorando.  

Segundo o Projeto Político-Pedagógico da escola,  

Ascendermos todos – alunos, educadores, pais e comunidade – a graus cada vez mais 

elevados de elaboração cultural e a níveis cada vez mais elevados de autonomia moral 

                                                             
6 https://amorimlima.org.br/institucional/projeto-politico-pedagogico/ 

https://amorimlima.org.br/institucional/projeto-politico-pedagogico/
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e intelectual, num ambiente de respeito e solidariedade, é o objetivo que fundamenta 

o Projeto EMEF Desembargador Amorim Lima. (2005, s/página) 

 Para que o objetivo seja alcançado, todos os membros que compõem a comunidade 

escolar devem fazer sua parte. Mais uma vez, autonomia, responsabilidade, democracia e 

solidariedade são conceitos importantes a serem desenvolvidos no ambiente escolar. A 

construção é coletiva.  

 Roteiro de Pesquisa7 

 

                                                             
7 Disponível em: < https://amorimlima.org.br/institucional/projeto-politico-pedagogico/> 
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 Projeto Âncora 
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O Projeto Âncora foi criado no ano de 1995 por Walter Steurer e Regina Machado 

Steurer. Ele é empresário do turismo e ela arquiteta e urbanista. Ao se aposentar, Walter decidiu 

colocar em prática um desejo antigo, se dedicar à área social. Inicialmente, segundo o site do 

Projeto Âncora, o objetivo era funcionar como um complemento ao ensino escolar, por meio 

de experiências culturais, esportivas e artísticas. 

Com o passar do tempo, os responsáveis pelo projeto desenvolvido no Município de 

Cotia, São Paulo, percebem a necessidade de acrescentar uma escola de ensino fundamental. 

No ano de 2012, baseando-se na Escola da Ponte, o Projeto Âncora passa a receber formalmente 

estudantes do ensino fundamental.  

A estrutura do espaço de que dispõe o Projeto Âncora é um grande diferencial. É um 

espaço de 12.000m², que conta com vasta área verde composta em grande parte por árvores 

frutíferas. Além disso, dispõe de espaço denominado “Circo Escola”, responsável por abrigar 

algumas das muitas oficinas oferecidas pelo projeto. Dentre as oficinas, se tem: Circo, mosaico, 

sustentabilidade, esportes, música, culinária saudável, dança, entre outros. Atualmente o 

Projeto atende cerca de 160 crianças, oferecendo ensino infantil, a partir dos 5 anos, ensino 

fundamental I, ensino fundamental II e ensino médio. 

O projeto se apresenta como sendo uma soma de ONG, Escola, Comunidade de 

Aprendizagem. Essa soma chega ao resultado muito significante: Transformação Social. 

Segundo seu site, o projeto existe para: “transformar a educação e desenvolver cidadãos 

conscientes de suas capacidades para construir coletivamente uma sociedade justa, equilibrada 

e sustentável.” 

 Unidades Interculturais do Rio de Janeiro 

 Existe, no estado do Rio de Janeiro, um projeto de educação intercultural em andamento. 

O Ensino Médio Intercultural é viabilizado graças ao Programa Dupla Escola, um programa da 

Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ).   

Segundo o Projeto Político-Pedagógico comum às unidades interculturais, este 

programa é focado especificamente no Ensino Médio, priorizando a educação integral, e que 

funciona a partir da integração curricular e o desenvolvimento de competências e habilidades 

cognitivas e socioemocionais. As unidades interculturais do estado do Rio de Janeiro são 

caracterizadas pela modalidade de Dupla Escola, uma proposta diferenciada, que não segue o 

padrão tradicional conteudista. 

As cinco unidades interculturais do estado são: 
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• CIEP 117 – Carlos Drummond de Andrade – Intercultural Brasil-Estados Unidos. Localizado 

em Nova Iguaçu. Tem como disciplinas específicas: Núcleo Linguístico, Projeto de Integração 

Global, Matemática em Inglês e Geografia em Inglês;  

• Colégio Estadual João Cabral de Melo Neto – Intercultural Brasil-Espanha. Localizado no 

Méier, tem como disciplinas específicas: Núcleo Linguístico, Projeto de Vida e Cultura, 

Literatura espanhola e hispano-americana, Geografia e História espanhola e hispano-americana, 

Filosofia em Espanhol, Sociologia em Espanhol. 

• Colégio Estadual Joaquim Gomes de Sousa – Intercultural Brasil-China. Localizado em 

Niterói, tem como disciplinas específicas: Núcleo Linguístico em Inglês, Mandarim, Mandarim 

Negocial, Projeto Vida e Cultura, Oficina de Ciências Exatas em Inglês. 

• CIEP 218 - Ministro Hermes de Lima – Intercultural Brasil-Turquia. Localizado em Duque 

de Caxias. Tem como disciplinas específicas: Núcleo Linguístico em Inglês, Estudos 

Orientados, Projeto Vida e Cultura. 

• CIEP 449 – Governador Leonel de Moura Brizola – Intercultural Brasil-França. Localizado 

em Niterói. Tem como disciplinas específicas: Núcleo Linguístico, Projeto Vida e Cultura e 

Ateliê Científico. 

 Nas escolas interculturais, os componentes curriculares são integrados com o eixo 

integrador que cada escola propõe. Tal integração ocorre por meio de aulas práticas que fazem 

sentido para os estudantes. Desse modo, as escolas seguem a grade curricular da Base Nacional 

Comum, que é padronizado para todas as escolas de ensino médio regular do estado, porém 

adiciona o eixo integrador, onde os estudantes experimentam aulas práticas em língua 

estrangeira. 

 Cada umas das escolas possui um convênio firmado com um país estrangeiro, logo a 

parte específica requer suporte docente que atenda as demandas dos convênios firmados. Para 

que o corpo docente seja compatível com estas demandas, foi aberto concurso público para 

selecionar profissionais específicos para cada escola, de acordo com as necessidades de cada 

unidade. Para que o objetivo da fluência na língua seja atingido, as turmas permanecem em 

imersão na língua ofertada por 16 horas semanais. 

 Além disso, faz parte do projeto das escolas o Planejamento Integrado, que consiste em 

reuniões de planejamento com a participação de todo corpo docente da escola, cumprindo 4 

horas de planejamento coletivo e 6 horas de planejamento individual. Seus objetivos são, 

realizar a integração entre as diferentes disciplinas, integração do currículo mínimo à proposta 
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de educação integral, construção de conhecimentos contextualizados, exercício de práticas em 

diferentes linguagens e contextos, elaboração de prática afim da colaboração entre professores 

e alunos na construção dos saberes e concretização da integração entre as disciplinas por meio 

de saberes e fazerem comuns. 

 

1.3 Residência Pedagógica como estratégia intercultural. 
O Programa Residência Pedagógica (PRP), como política pública, pode constituir uma 

ferramenta que possibilite a prática da educação intercultural. Dois eixos norteiam minha 

argumentação. O primeiro é a formação inicial e continuada de professores de Sociologia. O 

segundo é o contato, que por meio da residência, a Universidade estabelece com a escola básica. 

É importante frisar que, a Residência Pedagógica é um programa implementado em diferentes 

cursos de licenciatura pelo país, porém minha discussão tem como recorte a Residência 

Pedagógica em Ciências Sociais, UFF – Niterói/RJ. 

O Programa de Residência Pedagógica8 é uma das ações que integram a Política 

Nacional de Formação de Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da 

formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de 

educação básica, a partir da segunda metade de seu curso.  

O PRP teve início no segundo semestre de 2018. A Universidade Federal Fluminense 

foi uma das instituições que se beneficiou com a implementação deste programa. No Curso de 

Ciências Sociais – Licenciatura o grupo de bolsistas é composto por 32 pessoas. Entre eles, um 

coordenador do projeto, três professores supervisores e vinte e oito estudantes da licenciatura. 

Como tratado anteriormente neste trabalho, o Programa Residência Pedagógica, como 

é previsto em sua proposta, tem sido um fator muito importante na formação de professores. 

Em relação a formação inicial, ou seja, para os alunos de licenciatura em Ciências Sociais, a 

residência é uma oportunidade única que o estudante, na condição de futuro docente, tem de 

vivenciar a prática de sua futura profissão.  

Considero este contato bastante proveitoso e vantajoso para os alunos de licenciatura, 

dos quais faço parte, pois neste momento estamos atravessando um processo de liminaridade. 

Neste sentido, ainda não somos professores formados, nem estamos em sala de aula na posição 

de alunos. Portando é importante que esse rito de passagem seja feito sob a orientação de um 

professor experiente. Na residência pedagógica, nós residentes, somos acompanhados e 

orientados por professores experientes. Na escola, estamos acompanhados pelo professor de 

                                                             
8 https://www.capes.gov.br/educacao-basica/programa-residencia-pedagogica 
 

https://www.capes.gov.br/educacao-basica/programa-residencia-pedagogica
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Sociologia, além disso, semanalmente nos encontramos com o coordenador do programa que 

nos oferece todo um aparato teórico sobre o “ser professor”.  

Com esses fatores expostos, entro efetivamente no primeiro ponto de minha reflexão. 

Acredito que, um objetivo crucial para que seja alcançado uma proposta viável de educação 

emancipadora, e com isso, a interculturalidade como uma prática difundida, é a formação sólida 

de professores crítico/reflexivos de Sociologia para o ensino médio. Pois profissionais bem 

formados tornam-se bons orientadores para seus estudantes, pois uma boa formação garante 

que o docente seja capaz de refletir sobre sua prática, e estar em constante evolução. De acordo 

com Profª. Priscila Couto  

 

O processo de formação de professores deve ultrapassar a pedagogia fundamentada 

no desenvolvimento de competências e habilidades que predomina nos cursos de 

formação inicial e continuada, constituídos por currículos baseados em um modelo de 
racionalidade técnica-instrumental. (2019, p. 47), apud Pérez Gómez (1992) 

 

 

 Essa visão leva em consideração a importância da reflexão sobre a prática docente, isto 

é, o profissional crítico/reflexivo questiona sua própria prática e tal questionamento faz com 

que ele busque atribuir sentido a suas ações. A questão passa pela construção de um campo de 

conhecimento sobre a prática docente, isto é, o professor como criador de um saber (PIRES, 

2018). Para isso, é imprescindível que haja uma relação próxima entre teoria e prática na 

formação docente. “A docência somente pode tornar-se um espaço propício à reflexão, à 

criticidade e à criatividade se o fosso que separa a teoria e prática na formação do professor for 

efetivamente questionado.” (COUTO, 2019, p. 48). 

 Neste sentido, o PRP é uma oportunidade por meio da qual alguns objetivos podem ser 

alcançados. A relação teoria e prática é bastante presente na residência. Por meio dela somos 

formados como sujeitos habituados a fazer este paralelo, refletindo sempre sobre nossas ações, 

e aproveitando este espaço de aprendizagem para o crescimento pessoal e consequentemente 

nos tornando profissionais preparados para lidarmos com as demandas que o trabalho docente 

possui. Estar em contato com o campo e vivenciar o quotidiano da escola é mais uma virtude 

do PRP. Frequentar esse espaço no período de formação inicial é uma experiência 

enriquecedora. 

 Ademais, a residência é também a responsável por uma ponte de contato bem próxima 

entre Universidade e Escola. Por meio dela, são estabelecidas relações de troca entre os atores 

envolvidos. Como por exemplo, alunos da escola básica estão em constante contato com 

universitários. Isto é, para além do aprendizado adquirido por meio das aulas, há também trocas 
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de experiências enriquecedoras para ambos os lados. É um momento onde estudantes do ensino 

médio podem tirar suas dúvidas acerca da universidade, por um outro lado, licenciados 

usufruem deste contato para estabelecer um possível campo de pesquisa que esteja ligado a 

escola básica.  

 Um relato que considero importante para enriquecer esta discussão é sobre a “Feira de 

Profissões” sediada no Brasil-França, em 26 de setembro de 2019. Neste evento, que é feito 

anualmente para os estudantes do terceiro ano do ensino médio, que em pouco tempo estarão 

se formando, são convidados profissionais de diferentes áreas para fazer palestras sobre suas 

profissões. Cada profissional dispõe de cerca de 20 minutos. Em geral usam este tempo para 

tratar de temas como formação, mercado de trabalho, valorização e como se dá determinada 

profissão em seu ofício, propriamente dito.  

 

 

Feira de Profissões, 2019. 
Fonte: Professores Residentes. 

Figura 2 
 

 É comum que os próprios estudantes passem para a direção da escola suas demandas, 

dizendo que profissões mais interessam e despertam curiosidade a maioria deles. No evento de 

2019, um dos profissionais escolhido foi o professor universitário. Neste contexto, o PRP foi 

fundamental para que a demanda dos alunos fosse atendida de forma menos trabalhosa. O 

professor universitário que palestrou na “Feira de Profissões” foi o Coordenador do Subprojeto 

Ciências Sociais de Residência Pedagógica em Niterói- RJ, Prof. Paulo Pires de Queiroz.  

Além disso, neste mesmo dia, foi feito o lançamento do livro “Residência Pedagógica 

em Ciências Sociais”, um trabalho escrito por nós bolsistas CAPES do PRP, sob orientação e 
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organização do Prof. Paulo Pires. Participaram da feitura deste trabalho todos os bolsistas do 

PRP em Ciências Sociais – UFF/Niterói, divididos em três escolas estaduais do Rio de Janeiro, 

sendo elas, C.E Adino Xavier, em São Gonçalo; C.E Manuel de Abreu, em Niterói, e o CIEP 

449 – Brasil-França. 

É relevante ressaltar que, o sucateamento que o sistema educacional vem atravessando 

no Brasil, é um grande impeditivo para que o que vislumbramos como projeto de educação seja 

alcançado. Nossos objetivos se tornam mais difíceis. A valorização do trabalho do professor é 

um ponto que deve ser discutido, pois um profissional valorizado e com tempo para realizar seu 

planejamento, é um sujeito que entrega ao alunado um trabalho mais estruturado.  

 Portanto, acredito que o PRP se apresenta como uma estratégia para a interculturalidade 

por ser uma ferramenta importantíssima na formação de professores. Justifico a relevância dada 

a este processo com o argumento de que para que seja alcançado um formato de educação 

emancipadora, que forme sujeitos críticos e que não continue simplesmente reproduzindo 

desigualdades historicamente existentes, como tratado no início deste capítulo. É necessário 

que os egressos dos cursos de licenciaturas sejam sujeitos capazes de oferecer ao corpo discente 

alternativas ao modelo vigente. A transformação do formato educacional, passa 

obrigatoriamente pela atualização no processo de formação docente. Por último, mas não menos 

importante chamo atenção para a aproximação entre Universidade e Escola Básica, que como 

relatado neste capítulo, pode render frutos que muito agregam para as comunidades dos dois 

espaços. 
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 CAPÍTULO II 

            A INTERCULTURALIDADE NA ESCOLA BRASIL-FRANÇA  

 

 Neste capítulo apresento como ilustração do Intercultural Brasil-França, direcionando o 

olhar para as práticas realizadas nesta unidade. Utilizei seu Projeto Político Pedagógico para 

então discutir de que modo o Programa Residência Pedagógica e o ensino intercultural podem 

promover um modelo de educação alternativo.   

  A instituição possui o grande diferencial do ensino do francês. O ensino da Língua 

Francesa no Intercultural Brasil-França é oferecido a partir do convênio entre a Secretaria de 

Estado de Educação e a Académie de Créteil, sendo apoiado pelo Consulado Geral da França 

no Rio de Janeiro. Nesta unidade intercultural, localizada no bairro de Charitas, Niterói, “o 

aluno aprende a nova língua, por meio do estudo das Ciências da Natureza – eixo Meio 

Ambiente, realizando experimentos científicos, atividades lúdicas e interações culturais 

relacionadas a países falantes da língua francesa.” (TAUIL, 2019, p. 97-98). É importante 

mencionar que, a língua francesa é a língua oficial e/ou administrativa em vinte e nove países 

do mundo. Portanto, o ensino desta se mostra como um diferencial na formação dos estudantes. 

 O formato metodológico utilizado para o melhor aprendizado da língua estrangeira, 

segue o modelo dual language 90/10. Com o passar do tempo, essa metodologia tem se 

mostrado muito eficaz no ensino bilingue. Desse modo, disciplinas da parte específica são 

lecionadas durante 90% do tempo em francês, logo, só em 10% do tempo é usada a Língua 

Portuguesa. Vale ressaltar que este é um modelo comum entre as cinco unidades interculturais, 

mudando apenas o país com o qual se firma o convênio. 

 Nas aulas das disciplinas da Base Nacional Comum, este modelo se inverte, ou seja, 

obrigatoriamente 10% do tempo de cada aula deve ser ministrado na língua francesa, contudo 

em atividades menos complexas. 

 As disciplinas específicas fazem parte de um projeto de ensino da língua por meio de 

uma disciplina não linguística (DNL). No caso Brasil-França, com o Ateliê Científico, o corpo 

discente dispõe de aulas de biologia dadas em francês, e experimentos na mesma área feitos por 

meio da utilização da língua francesa em 90% do tempo. Compõem também a grade de 

disciplinas específicas o Projeto Vida e Cultura, que tem como tema a cultura francesa, e o 

Núcleo de Integração Línguística. Esta última se utiliza de uma metodologia diferenciada para 

o ensino da língua. Todas estas três disciplinas são enquadradas no modelo dual language 
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90/10. “A DNL exerce o papel de núcleo integrador das disciplinas da Base Nacional Comum 

e Parte diversificada tendo dupla função, a linguística e cognitiva.” (TAUIL, 2019. p. 101). 

 Com isso, o que ocorre é a interdisciplinaridade, pois faz parte da política da escola a 

integração entre todas as disciplinas da grade. Isto é importante para o crescimento do aluno, 

pois as matérias dialogam entre si, possibilitando que sejam lecionadas aulas em conjunto sobre 

temas que disciplinas distintas abordam, tendo cada uma o seu viés. Desse modo, os estudantes 

podem entender que as distintas áreas do conhecimento podem dialogar. 

 A Parte Específica, dividida em três disciplinas, pretende através do Núcleo de 

Integração e Linguística: Fazer com que os alunos, ao final do terceiro ano do ensino médio 

sejam capazes de lidar com a língua francesa tanto em situações orais como em situações 

escritas. O aluno deve desenvolver a capacidade de compreender o idioma numa possível 

situação de interação com um nativo, bem como ser entendido de forma clara. Espera-se um 

diálogo sobre diversos temas na oralidade e na escrita. É desejado pelo corpo docente que os 

estudantes alcancem, ao final do ensino médio, por meio de uma prova, o nível de proficiência 

B2. 

 Através do Ateliê Científico espera-se que, com o conhecimento fornecido pela 

biologia, em temas como sustentabilidade, saúde e meio ambiente, os alunos aprendam sobre 

temas de interesses universais. O Ateliê Científico é também uma disciplina importante para o 

aprendizado da língua francesa por meio de uma disciplina não linguística. Nestas aulas, os 

estudantes são apresentados a termos e objetos que são específicos da área da biologia. 

 Por fim, na disciplina Projeto Vida e Cultura, espera-se que os alunos e alunas façam 

reflexões sobre suas vidas e trajetórias como seres sociais. “Busca-se ainda oferecer contato 

com expressões artísticas que demonstrem a multiculturalidade presente nos países francófonos 

e a forma como os cânones estéticos franceses afetaram a arte brasileira e vice-versa.” (TAUIL, 

2019. p. 107). Esta disciplina promove um aprendizado a partir de atividades lúdicas, sendo 

uma alternativa ao modelo de educação tradicional em sala de aula com aulas expositivas.  

 Outros fatores importantes a serem mencionados como pontos característicos desse 

modelo de escola são o corpo docente/equipe pedagógica e a infraestrutura da unidade escolar. 

Em primeiro lugar, o professor deverá ter domínio da língua francesa. Além disto, cada 

professor dedicará a carga horária de 30 horas semanais, somando o tempo de trabalho em sala 

de aula e as horas de planejamento em conjunto e o planejamento particular. Espera-se que esse 

professor seja proativo e capaz de promover a interdicisplinaridade, trabalhando em conjunto 

com professores de outras áreas do conhecimento. O docente deverá ser capaz de estimular o 
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corpo discente a estar em constante busca pelo crescimento pessoal, incentivando o interesse 

pelo conhecimento e erudição.  

 A infraestrutura da unidade escolar também constitui um diferencial em relação às 

demais escolas do estado. A escola possui, além da estrutura básica para funcionamento exigido 

pela Secretaria de Estado de Educação, dois laboratórios de idiomas, tendo uma capacidade 

para um grupo de 16 estudantes. A capacidade de cada laboratório se explica graças à 

metodologia usada para o ensino da língua, que presa por grupos menores, já que o ensino da 

língua deve ser mais afetivo. Desse modo, também, o professor pode acompanhar cada 

estudante de maneira mais próxima. 

 Há também um laboratório de informática, com capacidade para um grupo de 20 

estudantes. Dois laboratórios de ciências, voltados para a parte específica da escola. Uma 

biblioteca, com livros nas línguas francesa e portuguesa, dispondo de 5 computadores. Uma 

quadra de esportes. Um auditório com aproximadamente 90 lugares, que recebe eventos 

interculturais e pode ser também um espaço para apresentação de trabalhos pelos alunos. 

Segundo Cícero Tauil 

Estes vários espaços de convivência permitirão aos alunos e aos professores troca e 

debate em vários momentos da vida na escola em conformidade com espírito de 

abertura e de colaboração no projeto da escola. As salas de aula serão dotadas de um 

computador, de um projetor e de equipamento de áudio. Numa escola de língua do 

século XXI, as salas têm que oferecer a possibilidade de usar vários apoios de 
aprendizagem em cada disciplina, em qualquer momento. (2019, p. 115) 

 

Por experiência própria, trabalhando como bolsista do Programa Residência Pedagógica 

no Intercultural Brasil-França, tenho tido a oportunidade de observar a prática tanto do 

professor preceptor com quem trabalho, como a vivência com os demais professores e a 

comunidade escolar como um todo dentro daquele espaço. Nestas condições, o que noto é que 

as atividades e os eventos que promovem a integração com a cultura francesa, bem como de 

outros países falantes da língua em questão, é que, de fato, tal diálogo cultural enriquece todos 

aqueles sujeitos envolvidos nesta troca, tanto os alunos e alunas que participam dos eventos 

como ouvintes, quanto para os palestrantes, vindouros de diferentes países do mundo, 

apresentando àquela comunidade escolar parte de sua cultura linguística, musical, de 

vestimenta, e etc.  

No mês de março de 2019, a escola sediou mais um evento relacionado ao projeto de 

francofonia da escola. Tal projeto envolve sempre convidado(os) estrangeiro(os), natural de 

algum país cujo idioma oficial é o francês. É bastante interessante frisar isto, já que as diferenças 
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entre os aspectos culturais do Brasil e países africanos colonizados pela França, são tão 

enriquecedoras quanto as distinções com a França.  

Os eventos de francofonia colocam em prática o Projeto Político Pedagógico da escola, 

que prevê a ocorrência desta integração, para que de forma simultânea com o currículo comum, 

promove a interculturalidade no espaço educacional. O evento foi feito no auditório da escola, 

que por se tratar de um CIEP, não possui espaço suficiente para atender toda a comunidade 

escolar, com os seus quase 300 integrantes. Sendo assim, participaram do evento aqueles alunos 

e alunas os quais seus respectivos professores concederam liberação de suas aulas. O que fez o 

professor de Sociologia.  

Naquela tarde, dois jovens senegaleses (Senegal é um país da costa ocidental do 

continente africano, marcado por fortes aspectos culturais herdados de sua época como colônia 

francesa) foram até a escola fazer uma apresentação sobre seu país. Trataram de aspectos 

geográficos, musicais e culturais de uma forma geral. É considerável mencionar que o simples 

fato de que os jovens senegaleses estavam vestidos com roupas que, por meio de sua cultura, 

se habituaram a usar, já constitui uma forma de trocar experiências culturais. Naquele momento, 

aquele espaço estava sendo divido por pessoas oriundas de realidades diferentes. O que estava 

sendo feito era a troca de saberes e práticas provenientes de uma sociedade particularmente 

diferente. 

A imagem a seguir retrata o momento em que os palestrantes expunham sobre a parte 

histórica de Senegal. Todas as informações contidas nos slides usadas para fazer a palestra 

estavam dispostas na língua francesa. Considero este um fato como sendo de grande 

representatividade para a discussão apresentada neste trabalho. Através de um segundo idioma, 

os estudantes passam a ser capazes de acessar ambientes, áreas do conhecimento, informações, 

obras, que sem este seria inviável. Além disso, grande parte da apresentação não foi feita na 

língua portuguesa, portanto, mais uma vez, mesmo que os estudantes não percebam e já 

consigam lidar com isso de forma natural, naquele ambiente estava sendo feita a integração 

cultural.  
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Evento de francofonia; exposição sobre a história e aspectos culturais de Senegal. 
Fonte: Professores Residentes. 

Figura 3 
 

 Por meio de práticas como essa, que apesar de já terem sido mais frequentes, ainda 

ocorrem periodicamente no Brasil-França, a comunidade escolar experimenta uma imersão na 

realidade de uma etnia que possivelmente muitos desconheciam completamente antes deste 

contato. A troca de experiências que ocorre no evento de francofonia é avaliada positivamente 

de forma majoritária entre os estudantes. Isto é perceptível e facilmente observado durante o 

episódio.  

Ao final da apresentação, os palestrantes tocaram os instrumentos os quais haviam 

levado, que são feitos de forma artesanal e são muito utilizados pela população de senegalesa 

em geral. A música que eles tocaram, que é de origem africana, chama-se Waka Waka. Está 

música ficou mundialmente conhecida no ano de 2010, quando ocorreu a Copa do Mundo de 

Futebol Masculino, sediado na África do Sul. Contudo, nesta ocasião, foi performada pela 

cantora colombiana Shakira. 
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Evento de francofonia II; exposição sobre a história e aspectos culturais de Senegal. 
Fonte: Professores Residentes. 

Figura 4. 
 

 Como expliquei anteriormente, para a realização deste trabalho apliquei um questionário 

para os estudantes do Intercultural Brasil-França. Doze alunos e alunas das três séries do ensino 

médio, com idade entre quinze e dezoito anos responderam as questões propostas. Deste modo, 

é possível ter uma ideia sobre a relação deles com o tema que norteia minha pesquisa. Acredito 

que a participação destes jovens, por meio de suas respostas é profícua por registrar suas 

opiniões e participações num trabalho que busca discutir e propor mudanças no que diz respeito 

ao sistema educacional. Tais mudanças tem por objetivo, em primeiro lugar, o benefício da 

classe de estudantes, além de ser do interesse deles.  

 As perguntas número 1 e 2 eram perguntas objetivas, nas quais os alunos deviam optar 

por uma alternativa dentre quatro possíveis. A seguir apresento um quadro com a porcentagem 

referente às respostas da questão de número 1 do questionário dos estudantes:   
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Pergunta: O que é interculturalidade para você? 

A) É o ato de promover um diálogo entre culturas, deixando claro que a cultura popular 

está numa posição de inferioridade em relação à cultura da elite. (8,3%) 

B) Um modelo de educação que leva em consideração a troca de experiências culturais,  o 

respeito a diversidade e se posiciona contra a discriminação. (83,3%) 

C) O formato de educação que tem por objetivo manter a sociedade em ordem, não 

deixando que as diferentes culturas sejam confundidas. (0%) 

D) Nenhuma das anteriores. (8,3%) 

Quadro 1. Porcentagem das respostas dos estudantes do Brasil-França 

 

 Na questão de nº 1, 83,3% daqueles que responderam o fizeram da maneira esperada 

em relação à suposição central da monografia, ou seja: a maioria dos alunos participantes da 

pesquisa tem em mente que a interculturalidade é uma maneira de difundir a importância do 

respeito a diversidade. O posicionamento contra a discriminação é mais um ponto importante 

a ser grifado nesta questão. Os estudantes se mostram capazes de classificar os atos 

discriminatórios como ações negativas e que não contribuem para que os indivíduos saibam 

lidar com a pluralidade, muito pelo contrário. Podemos perceber, a partir disto, que a 

educação intercultural carrega consigo valores do multiculturalismo como um movimento 

político e social, difundido nos anos 1970, citado anteriormente neste texto. 

Ademais, é possível perceber a partir da escolha da afirmativa “B” que os conceitos 

trabalhados nas aulas de Sociologia como cultura, diversidade cultural e discriminação têm 

sido absorvidos por grande parte dos discente, possibilitando captar que os estudantes tem 

uma aproximação com as temáticas discutidas nas aulas de Sociologia, e, para a formação 

deles como cidadãos. 

Isto nos leva a uma reflexão acerca da relevância que a disciplina de Sociologia possui 

para o amadurecimento dos estudantes da educação básica. Este ponto deixa evidente que é 

lamentável que haja intermitência na obrigatoriedade das Ciências Sociais como uma matéria 

para as escolas que possuem ensino médio. A Sociologia como disciplina escolar se mostra 

imprescindível para que a classe de estudantes desenvolva um entendimento em relação a 

importância da diversidade para desenvolvimento social. Com isso, eles tomam consciência 

do funcionamento da estrutura da sociedade em que estão inseridos, pondo em prática noções 

básicas da Sociologia como estranhamento e desnaturalização. 
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Apresento o quadro dois ilustrando o resultado da pergunta de número 2. 

 

Pergunta: Qual das práticas a seguir você considera como sendo intercultural? 

 

A) Evento de Franconia. (66,7%) 

B) Feira de profissões. (8,3%) 

C) Práticas de esportes nas aulas de Educação Física. (0%) 

D) Aula de Sociologia sobre “cultura”. (25%) 

 Quadro 2: Porcentagem das respostas dos estudantes do Brasil-França II. 

 

Na questão de nº 2, 66,7% daqueles que responderam o fizeram de forma esperada, ou 

seja, voltado para a suposição da monografia, escolhendo a opção acerca da prática intercultural 

da escola como o evento de francofonia. Por outro lado, parte considerável dos alunos (25%) 

optou pela alternativa que dizia que as “aulas de sociologia com o tema cultura” constituem 

uma prática intercultural. Considero o resultado desta pergunta interessantíssimo, uma vez que 

quando se fala de multiculturalismo e interculturalidade, abrimos um enorme leque de possíveis 

abordagens. É possível tratar de relações étnico-raciais, inclusão social, democratização do 

acesso à cultura, como também de pontos negativos que podem ser resultado da ausência de 

uma visão multicultural. Dentre pontos negativos podemos citar: preconceito, discriminação, 

segregação e em casos extremos genocídios.  

Isto nos leva a uma reflexão imprescindível acerca da peculiaridade do resultado da 

pergunta de número 2.  É relevante dizer que, as aulas de Sociologia do ensino médio com o 

tema “cultura” constituem uma ferramenta de suma importância para a familiarização dos 

estudantes com conceitos como relativismo cultural9, estranhamento e desnaturalização, 

grandes contribuições da Antropologia. Tais teorias são cruciais para que os jovens 

desenvolvam uma visão de mundo intercultural, tornando-se meios pelos quais os estudantes 

podem ter suas visões e interesses estimulados na direção de conhecer outras culturas, bem 

como valorizá-las, sabendo conviver com a diversidade, encarando-a como algo positivo e 

natural.  

No entanto, apesar das aulas de Sociologia serem momentos importantes para o processo 

de formação intercultural, mostrando-se um espaço para trocas enriquecedoras, não é 

                                                             
9 Conceito que se contrapõe ao evolucionismo cultural. Busca pelo reconhecimento e da diversidade cultural. 

(VÁRIOS AUTORES. Sociologia em movimento. – 2. Ed. – São Paulo: Moderna, 2016.).  
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necessariamente neste espaço que ocorrem as integrações e eventos que fazem com que o 

Brasil-França seja considerada uma instituição com uma proposta diferente do padrão, se 

tornando uma escola intercultural. 

Os eventos como a Francofonia – abordado neste capítulo – os discentes têm a 

oportunidade do contato direto com uma nova prática ou costume. Devido a este fato, era 

esperado que os estudantes optassem pela alternativa “A”, visto que o diferencial da escola são 

as práticas interculturais, sendo que o argumento da obrigatoriedade da Sociologia se encontra 

aplicado aos alunos do ensino médio do Estado do Rio de Janeiro.  

 A pergunta de número 3 abordou a questão dos professores residentes, suas 

participações nas aulas de Sociologia e na formação dos alunos. Vale frisar que recebeu em 

100% das respostas feedbacks positivos. Os estudantes pontuaram que a participação dos 

residentes na aula é frutífera porque estes trazem “exemplos e informações importantes”, além 

disso podem apresentar opiniões diferentes e dessa forma estimular o debate. Alguns pontuam 

que as aulas ficam mais “divertidas” e que os residentes podem explicar o conteúdo de uma 

maneira diferente do professor preceptor, tornando o conteúdo mais claro e acessível.  

Destaco algumas das respostas, por achar que estas sintetizam e englobam de forma 

direta a opinião comum entre todos:  

 “Eles contribuem enriquecendo as aulas com outros conhecimentos não abordados pelo 

professor e com visões diferentes, o que pode resultar em debates interessantes e 

construtivos.”;  

 “Eles são super atenciosos e se dispõem a tirar qualquer dúvida sobre o conteúdo 

aplicado.”;  

 “Trazendo opiniões diferentes, didáticas diversificadas e ajudando com debates.”;  

 “Eles são super atenciosos e se dispõem a tirar qualquer dúvida sobre o conteúdo 

aplicado.” 

Neste caso, os estudantes tiveram a oportunidade de escrever frases, podendo expor 

de forma mais completa e clara o que pensam. Tais respostas apresentadas são reflexos de 

tudo aquilo que foi descrito no capítulo anterior sobre importância do Programa Residência 

Pedagógica. Elas mostram que a Residência não é uma política pública importante somente 

para a formação inicial dos licenciandos, mas também para o crescimento dos estudantes da 

escola básica. O retorno destes estudantes, por mais que seja uma pequena parcela num 

mundo de discentes do ensino médio no estado do Rio de Janeiro, mostra-se relevante do 
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ponto de vista da importância não só da educação intercultural, mas também de um projeto 

de educação de qualidade, tanto no ensino superior quanto nas escolas.  

Toda esta pesquisa reafirma a relevância do Programa Residência Pedagógica como 

política pública, bem como a importância da interculturalidade na educação. Fica nítido que, 

o benefício é mútuo e frutífero quando se promove um contato direto entre Universidade e 

Escola Básica. 

 Quando perguntados sobre a contribuição da Sociologia para a formação de uma visão 

de mundo intercultural, alguns não souberam responder. Contudo, daqueles que o fizeram, 

destacarei alguns pontos que estudantes consideraram como sendo fatores cruciais para a 

criação de uma visão de mundo mais ampla, com aspectos multiculturais. São eles:  

 a promoção de debates; 

  o estudo do homem e suas diversas formas de manifestações culturais; 

  a apresentação de contrapontos ao senso comum; 

  papel da Sociologia para o entendimento da relação entre passado, presente e futuro.  

Segundo as respostas obtidas na pergunta de nº 4, além do que foi elencado, as aulas de 

Sociologia também são importantes por contribuir para a percepção da prática de discriminação 

nas diversas camadas sociais. Além disso, atos discriminatórios reincidentes são um indicativo 

de que a igualdade entre culturas ainda é algo distante a ser alcançado na nossa sociedade. 

Mais uma vez, se faz necessário ressaltar a forma inteligente e madura com que os 

discentes encararam a pesquisa. Acredito que, o contato com as Ciências Sociais desempenha 

um papel crucial nesse processo de erudição. Por meio de suas palavras, é possível notar que a 

classe de estudantes possui sua opinião acerca de temas relacionados a educação, e que em 

muitos casos deram respostas preciosas e de caráter reflexivo. 

 Em minha pesquisa, busquei incluir visões diversas sobre o objeto de estudo. Além dos 

estudantes, outros atores envolvidos no cotidiano da instituição, sobretudo das aulas de 

Sociologia são os residentes com quem trabalho. Portanto, para estes foi elaborado um 

questionário com perguntas similares, porém mais abertas, dando-lhes a oportunidade de 

expressar suas opiniões, saberes e experiências.  

 Tais questionamentos tinham por objetivo abrir espaço para os licenciandos 

participantes do Programa Residência Pedagógica apresentarem seus pontos de vista acerca da 

interculturalidade no ensino de Sociologia. Durante a formação inicial, experiências 

proporcionadas por programas de iniciação à docência são ferramentas importantes para que, 

quando formados, os professores estejam habituados com o cotidiano escolar e seus desafios. 
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Por estarem atravessando este rito de passagem, um momento de amadurecimento profissional, 

seus relatos podem ser bastante profícuos. O questionário, composto por três perguntas, foi 

respondido por quatro bolsistas CAPES, todos licenciandos em Ciências Sociais/UFF/Niterói. 

 Inicio a exposição do resultado deste questionário com as respostas dadas a pergunta de 

número 1. A questão propunha uma breve reflexão a respeito da contribuição da 

interculturalidade para o crescimento individual do jovem. Sobre isto, a Larissa10 pontua que:  

 

A interculturalidade pode contribuir para o crescimento individual do jovem no 

sentido particular de compreensão de mundo, desnaturalização das coisas, quebra 

de hegemonia cultural e, principalmente, desenvolvimento de empatia para com o 

outro e outras culturas. Formando uma pessoa melhor tanto na escala micro quanto 

na macro, na inserção delx na sociedade. (Larissa, 2019). 

 

 Sua resposta traz alguns pontos importantes, tratados anteriormente neste texto. A 

licencianda usou conceitos da Sociologia para explicar seu ponto de vista acerca do tema 

proposto na questão. Quando a Larissa fala sobre compreensão de mundo, relacionando isto 

com a desnaturalização e quebra da hegemonia cultural, ela está trazendo para a discussão 

características importantes da disciplina. Considero que ao desenvolvermos “empatia para 

com o outro e outras culturas”, o que estamos fazendo é pôr em prática o relativismo cultural.  

O ato de relativizar permite que o sujeito perceba que não há uma manifestação 

cultural maior ou mais relevante que as demais, mas que todas tem o seu valor, e que neste 

caso, o multiculturalismo torna a sociedade mais rica. Uma maneira eficaz de aprender a 

lidar com a diversidade, dando a ela a importância necessária. 

Outra vez afirmo que a Ciência Social é uma ferramenta importante para o processo 

de erudição dos jovens, no sentido de tornar acessível uma tomada de consciência acerca das 

questões postas pelo meio social. Isto constituí um caminho frutífero na direção da 

interculturalidade. Logo, a disciplina de Sociologia, mais uma vez, mostra sua relevância ao 

fazer possível que a interculturalidade se torne uma prática comum, contribuindo assim para 

o crescimento individual do jovem.  

Apresento imediatamente na sequência a resposta dada pelo Thaiwan11. Sua resposta 

possuí pontos em comum com a da Larissa, fazendo uma reflexão numa direção bastante 

similar. O licenciando pontua que  

 

Tendo em vista a necessidade da comunicação entre as culturas, a 

interculturalidade é necessária na formação escolar porque traz o acesso a 

                                                             
10 Licencianda em Ciências Sociais – UFF. Bolsista do Programa Residência Pedagógica. 
11 Licenciando em Ciências Sociais – UFF. Bolsista do Programa Residência Pedagógica. 
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diferentes culturas, cosmologias e saberes necessários à formação cidadã, 

trabalhando os princípios de alteridade e empatia na educação básica. (Thaiwan, 

2019). 

 

 O conceito de empatia aparece mais uma vez e junto a ele o bolsista fala da alteridade. 

Temos aqui duas palavras-chave para o entendimento e prática da interculturalidade. 

Ademais tais concepções, quando transformadas em atos por um indivíduo, é possível 

afirmar que o sujeito passou por uma forma de crescimento e amadurecimento no sentido da 

prática intercultural. 

 Para o Thaiwan, a educação básica tem a função de formar os cidadãos deste modo, 

dando-lhes a oportunidade de vivenciar o diálogo intercultural. É evidente que, tal diálogo 

não é exercido na maior parte das instituições escolares. Em colégios como o Brasil-França, 

esta integração é possível na realidade prática. Nas demais escolas, a Sociologia exerce um 

papel ainda mais importante de tornar o multiculturalismo um tema presente, para que 

princípios como alteridade e empatia sejam a cada dia mais difundidos. 

 Outros dois residentes, Robson12 e Luiza13 responderam às questões. Ainda na 

pergunta de número 1, eles apresentaram mais reflexões quanto ao tema. O Robson sublinha 

como o “contexto brasileiro de hibridização cultural” deixa ainda mais exacerbada a 

necessidade do entendimento da interculturalidade por parte dos jovens. Para ele, tal 

entendimento poderá permitir que o estudante saiba como se localizar dentro de tal 

conjuntura.  

 Assim como a Larissa, o Robson pontua que um ensino intercultural efetivo pode 

“trazer ao jovem um entendimento não só do mundo como de si mesmo.”. Portanto, temos 

muitos aspectos comuns nas respostas colhidas. Acredito que, tais reincidências ocorreram 

já que a interculturalidade possui uma proposta muito clara e que quando posta em prática 

tem um real potencial de realizar mudanças na conduta dos discentes. 

 Na opinião da Luiza (2019), através da aplicação da interculturalidade na escola, os 

jovens podem ter acesso a um vasto e plural repertório cultural, aprendendo a compreender 

e lidar com as diferenças. Vemos que, como exposto no início deste capítulo, seguindo seu 

projeto político pedagógico, o Brasil-França oferece a comunidade escolar, através de 

eventos, a oportunidade de ter tal acesso que a Luiza cita em sua resposta.  

 Com isso, podemos relacionar as palavras da bolsista com as respostas dos estudantes. 

O que se apresenta para nós, por conseguinte, é que o que a Luiza diz sobre “aprender a 

                                                             
12 Licenciando em Ciências Sociais – UFF. Bolsista do Programa Residência Pedagógica. 
13 Licencianda em Ciências Sociais – UFF. Bolsista do Programa Residência Pedagógica. 
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compreender e lidar com as diferenças” pode ser comprovado a partir da pesquisa feita com 

os discentes. O acesso a diversidade, oferecida pela escola, engrandece a visão de mundo 

dos estudantes e faz deles sujeitos capazes de exercer a empatia e alteridade. 

 Na sequência, com a pergunta de número 2, os bolsistas deveriam dar uma resposta 

referente a opinião deles sobre a contribuição da Residência Pedagógica para a prática 

intercultural. Esta pergunta objetiva coletar as diferentes visões dos bolsistas sobre suas 

ações e vivências dentro de uma instituição intercultural. 

 Para esta questão, a Larissa relata um ponto bastante interessante, dizendo que as 

trocas entre os próprios residentes “são o que mais marca a contribuição intercultural”. A 

residente completa seu ponto de vista lembrando que “o compartilhamento dos 

planejamentos, das aulas e as conversas sobre as experiências trazem uma carga de se 

repensar que é atravessada pela interculturalidade.”. O que podemos tirar da resposta da 

licencianda é que a interculturalidade é posta em prática em atividades em sala de aula e 

eventos feitos na escola, tendo sua origem na troca de saberes e experiências dos professores 

e bolsistas envolvidos no planejamento de tais eventos e atividades.  

 É evidente que, dentro do próprio grupo de bolsistas da residência há uma pluralidade 

que pode ser explorada. Esta diversidade deve ser uma ferramenta de contribuição para o 

planejamento de aulas com visões mais amplas, atividades lúdicas e até mesmo conversas e 

debates que permitem uma troca de experiências interculturais entre sujeitos que dividem o 

mesmo espaço. Logo, a reflexão da Larissa nos encaminha a pensar que o multiculturalismo 

está presente em todos os espaços e pode ser explorado positivamente. 

 Por sua vez, Robson nos apresenta sua maneira de pensar numa direção ligeiramente 

distinta. Ele também considera que a sala de aula é um espaço essencialmente intercultural. 

Porém, sua reflexão vai na direção de frisar a importância da Residência Pedagógica para a 

formação do professor. O bolsista acredita que, quando o residente assume a posição de 

professor, ele se insere em um espaço que o coloca em “conflito com várias realidades 

socioculturais”.  

Consequentemente, Robson destaca a farta contribuição do Programa Residência 

Pedagógica por levar o professor a fazer “reflexões práticas” sobre de que maneira ele pode 

mediar tal interculturalidade. Ora, venho sustentando neste trabalho que a presença de 

indivíduos oriundos de diferentes culturas em um mesmo espaço é um ponto positivo e 

enriquecedor para os sujeitos. Contudo, a resposta do Robson nos leva a refletir sobre uma 

questão importantíssima neste caso. De nada adianta termos tal pluralidade e não sabermos 

lidar com ela. Repetidamente, friso a relevância dos programas de iniciação à docência por 



47 
 

 

oferecem uma formação mais sólida e reflexiva ao licenciando, que no futuro será capaz de 

lidar com as questões apresentadas para os(as) licenciados(as).  

Ter a oportunidade de ser residente em uma instituição intercultural permite que nós, 

bolsistas, aprendamos a lidar com as diferentes expressões culturais. Isto nos leva a refletir 

que não estamos naquela escola – como nenhum estagiário de licenciatura está – só para 

ensinar, estamos lá principalmente para aprender. E quando falo em aprender me refiro tanto 

a aprender o ofício de ser professor, como a lidar com os desafios de estar diante de um 

ambiente plural, que inevitavelmente apresenta conflitos. Com essa experiência 

desenvolvemos também a capacidade de olhar o mundo de forma multicultural. 

Dando sequência a esta reflexão, exponho agora o pensamento do Thaiwan. Ele 

considera que o ensino intercultural, por ser “um tema um tanto recente na educação”, ainda 

é um desafio e faz questão de frisar este ponto. Porém, vai dar seguimento a sua resposta 

dizendo que os residentes desenvolvem um trabalho de mediadores entre Universidade e 

Escola Básica. Para ele, então, tal relação pode fazer com que a criatividade na hora de 

“pensar em propostas educativas interculturais” pode ser aflorada. 

A resposta do Thaiwan me leva a destacar a ponto que eu trouxe ao final do primeiro 

capítulo. Sublinho, então, que o Programa Residência Pedagógica tem dentre suas 

importantes contribuições a promoção do contato direto da universidade com a escola. Tal 

relação é profícua em diversos sentidos, e alguns deles eu apontei anteriormente. Contudo, 

o bolsista traz em sua resposta mais um fator a ser evidenciado. Graças a essa relação, os 

residentes podem usar da criatividade para engrandecer espaço educacional. 

Gostaria de trazer para o texto a resposta da bolsista Luiza, que em poucas palavras 

contribuiu trazendo algumas das características positivas que a residência agrega na vida 

profissional do professor em formação:  

 

Ao meu ver, a Residência Pedagógica nos forma como professores que sairão do 

espaço acadêmico com a técnica necessária para estar nas salas de aula. A gente 

sai sabendo fazer um bom planejamento pedagógico, colecionando experiências 

múltiplas dentro da escola, sem contar que nós saímos como uma geração de 

professores engajados com a as diferenças e com a diversidade. (Luiza, 2019). 

 

 

 As palavras da licencianda englobam nuances distintas acerca do programa em 

questão. Inicialmente, ela frisa que a Residência oferece ao bolsista a oportunidade de 

aprender a fazer, uma aptidão indispensável em todas as licenciaturas. Por meio do Programa 

Residência Pedagógica o formando desenvolve a habilidade de como ser professor, assim 
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lidando melhor com seus desafios. Para a questão de número 2 do formulário, escolhi expor 

a reflexão da Luiza por último, uma vez que sintetiza em um parágrafo a discussão entre o 

PRP e a interculturalidade.  

 A terceira e última questão proposta aos residentes visava refletir sobre como a 

sociologia escolar pode levar o aluno a desenvolver uma visão de mundo intercultural em 

sua trajetória fora dos muros da escola. O objetivo desta pergunta era colher pontos de vista 

de sujeitos que estão inseridos no cotidiano escolar, por meio da disciplina de Sociologia, 

para que fosse feita a reflexão referente a relevância da disciplina para a vida pessoal dos 

estudantes. 

 Exponho o resultado da pergunta de número 3 em tópicos por acreditar que esta 

apresentação esclarece a contribuição da sociologia escolar no processo de desenvolvimento 

de uma visão de mundo intercultural. Sobre isto, os residentes destacam que o aporte da 

disciplina vai na direção de: 

 Fazer atividades que despertam interesse através da transposição didática14; 

 Debater sobre a construção do poder de cada cultura na nossa sociedade; 

 Utilizar exemplos da realidade sociocultural dos estudantes; 

 Localizar os alunos no mundo; 

 Fazer o aluno questionar a si mesmo e a sociedade em que está inserido; 

 Entender de fato o que é cultura, um termo complexo e com diversos significados; 

 Frisar a importância do diálogo entre culturas para a afirmação e diferenciação do eu 

e do outro (alteridade); 

 Ensinar os alunos a estranhar e desnaturalizar a sociedade ao seu redor; 

 Explicitar que a nossa sociedade é construída a partir de critérios ocidentais e muitas 

vezes preconceituosos; 

 Problematizar tudo que está posto como verdade e como natural. 

 Em relação a estas afirmativas retiradas das reflexões dos 4 residentes que 

participaram do questionário com suas respostas, gostaria de reforçar outros itens. 

Primeiramente, considero muito importante que tenha sido levantada a prática da 

transposição didática. A realização desta, pelos professores, é bastante relevante por tornar 

o conhecimento acadêmico algo acessível aos estudantes da escola básica.  

                                                             
14 Denomina-se transposição didática o processo voltado para a essência do ensinar, abrangendo o estranhamento 

e a desnaturalização.  
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Sabe-se que a Sociologia escolar aborda temas das três grandes vertentes das Ciências 

Sociais: Sociologia, Antropologia e Ciência Política. Tendo isto considerado, se faz 

necessário que estes saberes desenvolvidos na academia sejam transpostos de uma maneira 

que seja possível que os alunos da disciplina escolar que os engloba, se interessem por ela e 

possam compreendê-la. 

Para que os estudantes carreguem consigo aquilo o que aprenderam na escola é 

indispensável que o conteúdo tenha sido exposto de uma maneira que os permita absorvê-

los facilmente. É sabido que muitos conceitos da Sociologia, como o de “cultura”, tem uma 

carga de significados muito ampla, o que pode torná-lo incompreensível. Por conta disto, a 

transposição didática se apresenta como uma prática de suma importância.  

Entrando efetivamente na discussão proposta pela pergunta de número 3, gostaria de 

iniciar pela fala do residente relativa ao papel da Sociologia: “debater sobre a construção do 

poder de cada cultura na nossa sociedade.” Ora, é relevante dizer que antes de desenvolver 

uma visão intercultural do mundo é importante entender que historicamente a sociedade é 

construída sob um viés de dominação de uma cultura sobre as demais. A partir disto, se torna 

mais inteligível a importância do multiculturalismo. Ou seja, no momento em que o aluno 

toma consciência de que a sobreposição da cultural ocidental às demais é algo estrutural e 

que isto leva a sociedade a uma realidade de difusão do preconceito e discriminação, se torna 

mais simples perceber o quanto a visão de mundo intercultural é valiosa, tanto no âmbito 

pessoal quando social. Tal tomada de consciência é o resultado que se espera das aulas de 

Sociologia. 

Quando se defende a relevância de fazer o aluno questionar a si mesmo e ao mundo 

que o rodeia, voltamos a discussão acerca de conceitos chaves das Ciências Sociais: 

desnaturalização e estranhamento. Tomando estas ideias como ponto de partida é possível 

afirmar que o entendimento do mundo à luz da interculturalidade atravessa processos 

constantes de problematização e reflexão sobre tudo aquilo que o senso comum aponta para 

nós como verdades indubitáveis, julgando fenômenos sociais como sendo desencadeamentos 

naturais. Por meio da Sociologia percebe-se que estas teorias não se sustentam.  

Esta reflexão vem tomando um caminho a partir de ideias como transposição didática, 

estranhamento e desnaturalização que torna necessário o resgate do conceito de Imaginação 

Sociológica de Mills. Quando o Robson fala em “utilizar exemplos da realidade sociocultural 

dos estudantes” ele está afirmando que um dos papéis da Sociologia é fazer o discente 

entender a sociedade a partir de suas próprias experiências e vivências. Desse modo, é viável 

que ele perceba que a realidade que ele vê como natural é socialmente construída. Se faz 
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perceptível que desigualdades de classe, gênero, social, entre outras, por exemplo, não são 

determinadas, mas sim resultado de uma cadeia de acontecimentos pelos quais a sociedade 

vem passando.  

Portanto, no momento em que o estudante compreende a relação de uma questão e 

seu vínculo com o contexto estrutural, ele pode perceber a relevância do diálogo cultural. 

Isto é, trazer vozes distintas para ambientes historicamente dominados por um mesmo grupo 

é importante para o exercício da alteridade. Este exercício epistemológico se apresenta como 

um caminho a ser percorrido para que a classe de estudantes da escola básica possa 

desenvolver uma visão de mundo intercultural por intermédio da Sociologia escolar.  

Outra dimensão interessante da pesquisa diz respeito a apresentação dos relatos das 

entrevistas feitas com os professores Cícero Tauil e Paulo Pires apresentados anteriormente.   

Ao prof. Tauil fiz perguntas relacionadas aos temas interculturalidade e Residência 

Pedagógica objetivando tratar de modo cuidados a instituição Brasil-França, já que atua 

nessa instituição desde sua implementação. Por outro lado, direcionei ao Prof. Paulo 

perguntas a respeito dos mesmos temas, porém dando enfoque a relação da Universidade e 

escola básica, bem como a necessidade de difusão do projeto de escolas interculturais do 

estado do Rio de Janeiro. Levei em consideração sua posição de coordenador do Programa 

Residência Pedagógica em Ciências Sociais/UFF/Niterói e seu engajamento em pesquisas e 

publicações sobre educação básica e interculturalidade. As entrevistas foram realizadas 

pessoalmente, com perguntas abertas que deram ao entrevistado a possibilidade de refletir 

sobre o tema e em seguida apresentar seus pontos de vista à luz de suas experiências como 

profissionais.  

A pergunta de número 1, feita ao Prof. Cícero Tauil tinha por objetivo entender sua 

opinião sobre as práticas que ele considera indispensáveis, dentre as que a escola realiza, 

para torná-la uma escola intercultural. Referente a isto, teceu as seguintes palavras:  

 

Primeiro a integração das disciplinas, a interdisciplinaridade. Esse diálogo que as 

disciplinas faziam no passado. E não só interculturalidade na questão externa com os 
franceses e a escola irmã na França, mas também interculturalidade interna. Nossa 

escola recebe pessoas de várias regiões do Rio de Janeiro, cada uma com a sua 

característica local e aí a gente trabalha muito isso aqui na escola. (Tauil, 2019). 
 

 

Percebe-se que o entrevistado chama a atenção para a interdisciplinaridade. Uma prática 

que costumava acontecer no Brasil-França e que devido ao sucateamento na educação e o fim 

das 30 horas, não vem ocorrendo mais. Para que isto seja praticado, é preciso que os professores 
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tenham o máximo de tempo para se dedicar a escola, o que não vem acontecendo. Esta 

integração entre as disciplinas do currículo mínimo está prevista no projeto político pedagógico 

das unidades interculturais e consistia em uma prática muito profícua. Segundo Prof. Tauil, 

durante o período em que acontecia, era comum que dentro de uma mesma sala de aula houvesse 

3 ou mais professores simultaneamente.  

O objetivo das aulas interdisciplinares era tratar de um tema comum para mais de uma 

disciplina, onde cada professor focava sua explanação naquilo que competia a sua área do 

conhecimento. Deste modo, as aulas eram muito ricas em termos de conhecimento e discussões. 

Evidentemente é lamentável que tal prática tenha rareado na instituição. 

Portando, baseado na afirmação do professor de que a “escola recebe pessoas de várias 

regiões” do estado, podemos imaginar que uma aula integrada, com a promoção de debates e 

rodas de conversa formava um espaço de compartilhamento de saberes e vivências. As Ciências 

Sociais nos ensinam que a cultura é transitória, criada e difundida pelos seres humanos vivendo 

em sociedade. Baseado nisto, podemos dizer que a afirmação que determinado sujeito não é 

dotado de cultura é um equívoco. Todo e qualquer indivíduo carrega consigo valores oriundos 

de sua cultura, logo, no contexto de uma aula interdisciplinar não só os professores contribuem 

para trocas multiculturais, mas também os alunos.  

Vê-se que não é indispensável estar numa escola intercultural para a realização de 

atividades com traços multiculturais. Considerando que todo ambiente escolar é rico em 

diversidade, o que é preciso ser feito é dar espaço para as múltiplas vozes ali presentes. 

Obviamente, estar em um local adequado e preparado para receber este tipo de prática é um 

grande diferencial, contudo a difusão da interculturalidade passa pela conscientização a respeito 

de sua importância, que pode ser feita a partir do exercício do multiculturalismo nos diferentes 

ambientes, educacionais ou não.  

A questão de número 2 aborda a inclusão, como um tema importante quando se fala em 

educação intercultural. Propus uma discussão em relação às práticas que a escola deveria adotar 

para se tornar um espaço mais inclusivo, sendo respondido por ele: 

 

Ora, principalmente a escola deveria atender ao seu entorno porque o objetivo de cada 

escola é justamente esse:  atender a comunidade do entorno. E isso não acontece desde 

a sua implantação em 2014. A escola é vista como uma coisa alienígena fora do 

pertencimento da comunidade. A gente tenta reverter, mas é muito complexo porque 

o pertencimento à comunidade só acontece quando os alunos da comunidade estão 

presentes. Até hoje na escola depois de seis anos, nós temos aí menos de 10 por cento 

dos alunos pertencentes a comunidade do entorno. (Tauil, 2019). 
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Bem, nota-se que as respostas do professor Cícero possuem características críticas em 

relação às falhas apontadas por ele no funcionamento da unidade. Para discutir essa resposta é 

importante ressaltar alguns pontos. Primeiramente, devo situar mais detalhadamente a escola. 

Esta é uma instituição que embora fique localizada no bairro de Charitas, Niterói, uma área 

nobre da cidade, se encontra no interior da comunidade do Preventório.  

Portanto, apesar de ser localizada em uma região de classe média, vivem ao redor do 

Brasil-França pessoas que dispõem de baixo capital econômico, social e cultural. A presença 

de uma instituição desse modelo naquele espaço deveria ser usada para a quebra desse 

paradigma, dando à comunidade do entorno acesso à educação de qualidade e cultura. Porém, 

segundo o Prof. Cícero, o que ocorre é justamente o oposto. Os habitantes daquela região 

simplesmente não são abraçados pela escola, o que faz com que eles não se sintam como parte 

daquela instituição.   

Isto nos leva a refletir sobre questões já tratadas neste trabalho. Embora as escolas 

interculturais e os projetos de instituições com propostas diferenciadas sejam de suma 

importância para uma mudança na realidade do sistema educacional, ainda existem muitas 

falhas, e umas das principais é o fato de não ter capacidade para abrigar números expressivos 

de estudantes.  Quando não é oferecida educação pública de qualidade a quem mais precisa, as 

escolas acabam por ser instituições para a manutenção da dominação da cultura dominante. 

Logo, mesmo que a escola disponha de muitas características positivas e venha fazendo 

grande diferença na educação daqueles que lá estudam, o fato de receber uma baixa quantidade 

de alunos, torna privilegiados aqueles que tem a oportunidade de estarem lá. Além disso, 

lamento que por muitas vezes aquilo que é previsto no projeto político pedagógico da escola 

não seja posto em prática todas as vezes, como o desejado. 

Em relação ao papel da interculturalidade e o crescimento individual dos estudantes, 

questão que norteava a pergunta de número 3, o professor foi sucinto e direto em suas palavras 

ao dizer que a interculturalidade contribui no aspecto da “abertura de horizontes”. Segundo ele, 

os alunos colhem benefícios quando percebem que as diferenças são normais. Tal percepção 

leva ao entendimento de que o respeito às diferenças é fundamental para que se garanta uma 

sociedade plural. O entrevistado cita que, a partir da educação intercultural é possível diminuir 

práticas etnocêntricas e xenofóbicas. 

Com isso vemos que opiniões sobre esta questão são muitas vezes correspondentes. 

Com todos estes aspectos considerados, podemos olhar para o multiculturalismo e 

interculturalidade não como práticas milagrosas, mas sim como caminhos importantes a serem 

seguidos em direção a igualdade de condições dentre as diversas manifestações culturais. O que 
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temos com isto são alternativas aos modelos de educação e sociedade vigente, onde atos 

xenofóbicos e etnocêntricos são recorrentes e muitas vezes vistos como naturais. 

Com um breve relato sobre sua experiência tanto como ex-estudante da UFF, quanto 

como professor de sociologia do ensino básico e supervisor do Programa Residência 

Pedagógica, Prof. Cícero respondeu a última pergunta. Esta solicitava sua opinião referente a 

possível contribuição do PRP para a educação intercultural. Meu comentário sobre sua resposta 

se divide em dois momentos pontuados pelo entrevistado. Em primeiro lugar, ele fala do PRP 

como uma política pública que auxilia o contato dos estudantes das licenciaturas com a escola 

básica. Em seguida, o professor foca na questão da presença dos residentes nas aulas de 

Sociologia e suas possíveis contribuições. 

 

Bem, eu acho que a residência pedagógica ela contribui no sentido de aproximar mais 

a Universidade do Ensino Básico. Porque no meu tempo de estudante da UFF eu tinha 

que fazer o estágio 1 e estágio 2. Era um sacrifício porque tinha que “esmolar” 

praticamente, pedir pelo amor de Deus para o professor numa escola pública ou 

privada, privada muito menos, em termos de acolhimento te aceitasse porque senão 

você não conseguiria fazer a prática. Hoje, com isso sendo institucionalizado, eu acho 
que fortalece muito. E os alunos residentes eles são capazes de trazer novidades, 

inclusive para aula com o professor que não teve oportunidade. Porque as disciplinas 

da universidade vão se transformando, vão sendo apresentadas novas disciplinas 

optativas e que nessas disciplinas os professores desenvolvem novas metodologias 

que estão sendo produzidas ali, no calor do momento que o nosso residente pode 

trazer. Fazendo que melhore suas relações com os alunos e acrescente também o que 

o professor da escola possa aprender, porque o aprendizado é uma coisa contínua. 

(Tauil, 2019) 

 

 

 É indispensável destacar que o PRP em Ciências Sociais/UFF/Niterói possui um grupo 

de apenas 28 bolsistas. Estes bolsistas – licenciandos em Ciências Sociais – recebem uma 

formação inicial bem diferentes daqueles que não tiveram a oportunidade de vivenciar o 

programa. Ou seja, num conjunto de centenas de estudantes, somente 28 dispõem desse 

benefício, e neste caso não vou entrar no mérito da discussão do recebimento da bolsa.  

 Logo, a maioria dos licenciandos continuam passando por problemas no momento de 

procurarem uma escola para realizarem seus estágios obrigatórios. Além disso, outro ponto 

negativo é que quando conseguem uma instituição para procederem suas práticas, raramente 

dispõem do mesmo espaço e liberdade que os residentes têm nas aulas das escolas em que estão 

locados. Como resultado, tem-se uma minoria de formados em licenciatura em Ciências Sociais 

que durante sua trajetória teve a oportunidade de lidar efetivamente com seu futuro ofício, na 

prática. 

 No segundo momento de sua resposta, o professor fala da capacidade que os residentes 

têm de trazer inovações para o processo de aprendizagem. Devo relembrar que, na pergunta 
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referente à contribuição dos residentes para as aulas e para suas formações, os estudantes do 

Brasil-França responderam de forma consideravelmente positiva. O balanço do resultado 

daquele questionário está afinado com as palavras do Prof. Cícero. O que ocorre é que a 

presença dos residentes em sala é uma maneira de representação da Universidade dentro da 

escola muito bem vista e aceita. 

 É notório que, indo numa mesma direção que os estudantes, o professor destaca a 

possibilidade de os residentes enriquecerem as aulas de Sociologia com novos pontos de vista, 

diferentes abordagens, e além disto, com uma aproximação junto aos alunos em outros 

momentos fora de sala de aula. Essa relação entre alunos e residentes é bastante profícua no 

sentido de promover trocas de experiências entre os dois grupos.  

 Por fim, Prof. Cícero sublinha que todo este processo gera possibilidade de aprendizado 

inclusive para o professor. Isto faz parte do desenvolvimento da formação continuada pela qual 

os professores do ensino básico, que fazem parte do Programa Residência Pedagógica como 

preceptores, estão atravessando. Deste modo, portanto, o entrevistado aponta a sua visão acerca 

do papel da residência na execução da educação intercultural. Dentre outros fatores, destacam-

se a relação dos bolsistas com os estudantes dentro e fora de sala e a ponte entre Universidade 

e Escola básica.  

 A entrevista feita com o Prof. Paulo Pires foi enriquecedora. O resultado das perguntas 

direcionadas ao coordenador do PRP, assim como ocorreu com o Prof. Cícero, possui uma carga 

crítica considerável. As questões lhes deram espaço para refletirem sobre diversos aspectos 

relacionados ao tema. Para traçar uma trajetória reflexiva mais coesa, a entrevista com Prof. 

Paulo Pires seguiu na direção de tratar primeiramente de sua opinião acerca da ampliação, ou 

não, das unidades interculturais do Rio de Janeiro. Em seguida, o ponto levantado foi sobre a 

relevância da interculturalidade para o crescimento individual do jovem, para então mencionar 

o contato Universidade e Escola básica por meio da Residência Pedagógica e seu auxílio em 

todo este caminho na direção de uma educação emancipadora. 

 Na pergunta de número 1, o entrevistado fez questão de destacar em sua resposta alguns 

aspectos negativos que o faz questionar se a ampliação da implementação de escolas 

interculturais é uma coisa inteiramente benéfica. O Prof. Paulo registra sua crítica quando diz 

que tais instituições vêm perdendo traços importantes de suas identidades a partir do momento 

em que seus projetos vêm sendo “literalmente transformados”. Ele sustenta seu ponto de vista 

afirmando que estas escolas precisam de mão de obra qualificada, para bem atender seu público. 

Além disto, é necessário que elas disponham de um espaço físico que as permita realizar as 

tarefas previstas em seus projetos, o que em muitos casos não ocorre. Cito como exemplo o 
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caso do Brasil-França, situado em um CIEP e o Brasil-China, estabelecido também em 

Charitas/Niterói e que funciona em um prédio histórico, datado de 1849, conhecido como Casa 

da Princesa. Em relação a estes desacertos, ele sublinha que: 

 

[...]você vê que quando não está assentada naquele projeto original de Escolas 

Interculturais, que realmente estavam buscando compreender um projeto para além 

de um simples ensino de uma segunda língua, mas a compreensão de uma outra 

cultura num diálogo com o Brasil e com a formação do brasileiro, você vê que quando 

não se aceita a proposta nesse sentido você vai ter mais aí um oportunismo político 

ou um oportunismo que vai numa direção que vai estar pensando uma proposta 

equivocada que não é realizada e assentada dentro da sua originalidade, mas que vem 

com uma certa pertença oportuna a interesses escusos. (Pires, 2019). 

 

  

 Suas palavras justificam seu posicionamento, que não é contra a ampliação, mas sim 

uma posição de atenção a efetividade do projeto quando este não é seguido na íntegra. Todavia, 

o entrevistado destaca questões que julga positivas nestes projetos. Sua reflexão vai na direção 

de valorização daquilo que o projeto pode oferecer ao público alvo. Em sua opinião a 

possibilidade de construção de uma formação básica que dialoga com diferentes linguagens é 

muito interessante, considerando que as instituições escolares interculturais pressupõem o 

contato entre distintas nações, sendo algumas delas a China, França e Brasil.  

 De fato, embora o projeto das escolas interculturais seja louvável, quando ele se torna 

meramente um meio usado para atrair a atenção de eleitores, perdendo rapidamente sua 

essência, ele deixa de ser aquilo pelo que os defensores do multiculturalismo e da educação 

intercultural lutam. O que se espera desses projetos é que estes realmente funcionem, trazendo 

benefícios para a população em geral. O que se espera também é que estas instituições formem 

indivíduos emancipados, críticos e capazes de refletir sobre o meio social. 

 À vista disso, fica evidente que, antes que seja feita qualquer ampliação no número de 

instituições interculturais, é necessário cuidar daquelas que já existem, fazendo com que estas 

sobrevivam ao sucateamento na educação e tanto descaso do poder público. É preciso afirmar 

a existência das cinco instituições que conhecemos hoje, e esta afirmação passa pelo resgate ao 

modo de trabalho que as escolas tiveram um dia, oferecendo de fato aquilo que está previsto no 

projeto político pedagógico. 

 Na pergunta de número 2, referente a contribuição do ensino intercultural no 

crescimento individual do estudante, o entrevistado concedeu uma resposta riquíssima, tratando 

da interculturalidade e do ensino de Sociologia com extrema propriedade. Dito isto, apresento 

suas palavras na íntegra. 
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Olha, o que é interculturalidade? O que é um ensino intercultural? E em se tratando 

da sua pesquisa, o que é um ensino de sociologia intercultural? Pensar no ensino de 

sociologia intercultural é pensar uma sociologia que traz para discussão as mais 

diferentes culturas e compreendê-las dentro de todos os conceitos que a nossa 

disciplina, a sociologia escolar, precisa trabalhar junto a esses jovens durante o seu 

processo de formação no ensino médio e na escola básica. Então como é que eu vejo 

isso e que importância isso pode trazer para a formação desses jovens? Olha, se eu 

consigo trabalhar no ensino de sociologia dialogando com as relações étnico raciais, 

se eu consigo trabalhar no ensino de sociologia trabalhando com as questões da 

linguagem, se eu consigo trabalhar em sociologia trabalhando com a questão da 
cultura, se eu consigo trabalhar um ensino de sociologia trabalhando com os diferentes 

núcleos familiares, se eu consigo trabalhar uma sociologia levando em consideração 

os diferentes feriados e datas comemorativas, se eu consigo trabalhar um ensino de 

sociologia levando em consideração as diferentes deficiências físicas, e também as 

deficiências que não são visíveis, se eu consigo trabalhar no ensino de sociologia 

levando em consideração as questões de superdotação e deficiência intelectual, e 

outras e se eu consigo trabalhar sociologia sobretudo levando em consideração as 

questões de gênero. Veja bem eu não só enriqueço todas essas temáticas transversais 

que atravessam o campo do ensino da sociologia desenvolvendo conceitos 

sociológicos de uma maneira mais concreta, mais situada no cotidiano do aluno, como 

também organizo as ideias desses alunos num sentido mais integrador. Então, o ensino 
intercultural possibilita o aluno compreender uma sociologia escolar menos abstrata, 

mais concreta que possibilita o aluno dar um sentido maior para o ensino das ciências 

sociais no seu processo de formação no ensino médio. Possibilita o aluno a 

compreender o meio em que ele está imerso, o tecido social como se constrói, como 

se desenvolve as demandas desse tecido social e sobretudo as rupturas desse tecido 

social. Então, eu acho que o ensino intercultural, ele possibilita ao aluno um contato 

mais próximo com essa linguagem necessária que a modernidade nos impõe. Pensar 

a modernidade, pensar no ensino da sociologia na modernidade é pensar o ensino de 

sociologia intercultural. É pensar o ensino de sociologia inclusivo. É pensar um ensino 

cooperativo, colaborativo. (Pires, 2019). 

 
 

 

 Como abordado anteriormente em meu trabalho, a interculturalidade é capaz de nos 

oferecer múltiplos caminhos a serem seguidos e enfoques a serem dados. Dentre estes, o 

entrevistado cita alguns muito importantes que ainda não haviam sido discutidos como a 

questão da linguagem, os diferentes núcleos familiares, feriados, datas comemorativas e 

deficiências. Todos estes são aspectos da vida social com os quais a educação intercultural deve 

trabalhar para tornar a aprendizagem um processo mais inclusivo e frutífero. 

 Logo, o crescimento individual do jovem vai na direção da tomada consciência de que 

os indivíduos que compõem a sociedade em que ele está inserido são diferentes. O fato de haver 

diversidade no meio social traz a possibilidade de convivência com o diferente. Proporcionar 

essa proximidade com aquele que não é igual, viabiliza o entendimento de que a diferença não 

torna um sujeito melhor ou mais importante que o outro. Eles simplesmente não são iguais, e 

isto não impede a convivência e nem deve aguçar sentimentos como rivalidade ou raiva. 

 A Sociologia Escolar desempenha papel relevante nesse processo de absorção da 

pluralidade como um aspecto positivo. Através da disciplina o estudante entra em contato com 
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teorias que abrem seu horizonte no sentido de apresentar-lhes um aparato teórico que não só 

explica a presença da pluralidade no espaço em que ele vive, como também a justifica, 

evidenciando sua relevância na formação da cultura social e suas manifestações.  

 Alusões históricas são igualmente muito importantes nesse processo de entendimento 

acerca do funcionamento do “tecido social”, para usar o mesmo termo do entrevistado. Por 

meio dela o aluno alcança o conhecimento com mais facilidade, visto que a sociedade atual é 

fruto de desencadeamos sociais que aconteceram no passado. Isto é, tudo aquilo que acontece 

no meio social hoje vai transformando aos poucos a realidade como ela se apresenta para nós. 

Alusões históricas estimulam os estudantes a exercerem a Imaginação Sociológica, o que 

também “possibilita o aluno a compreender o meio em que está imerso”, como disse Prof. Paulo 

ao tratar de ensino intercultural. Então, relembrando as palavras dos estudantes do Brasil-

França, a Sociologia auxilia o entendimento da relação que o tempo presente estabelece com o 

passado e futuro.  

 Acredito que, consequentemente a educação intercultural e a sua relação com a 

Sociologia podem ser relevantes no crescimento individual do jovem a partir do momento em 

que torna o conhecimento algo acessível, fazendo a ponte entre teoria e realidade prática, 

apresentando como se aplicam os conhecimentos das Ciências Sociais na vida do estudante. 

Quando ele toma consciência deste processo, dificilmente tal saber vai deixar de fazer parte da 

vida daquele sujeito. A Sociologia possibilita o desenvolvimento de novos olhares em relação 

ao mundo.   

 A pergunta a respeito do contato Universidade e Escola Básica, promovido pelo 

Programa Residência Pedagógica tinha por objetivo ouvir um representante da Universidade 

nessa relação. Assim, pude fazer uma comparação com as respostas obtidas pelos demais 

consultados em minha pesquisa. Em que medida tal proximidade é de fato relevante para a 

promoção da prática intercultural? Sobre isto, ele pontua:  

 

Ora, eu sou coordenador desse programa de residência pedagógica no curso de 

Ciências Sociais e represento a Universidade, diante da Escola Básica coordenando e 
orientando os alunos. Esse trabalho é um trabalho maravilhoso, porque possibilita o 

aluno ter um complemento da sua formação no locus da escola básica. Então, o aluno 

o que ele faz? O que ele ganha? Ele ganha uma experiência, porque ele tem lá no ethos 

da escola básica a possibilidade de colocar a sua prática e a prática do professor que 

o supervisiona lá. em xeque mate com a teoria que ele aprende dentro da universidade. 

Ou seja, se ele tem toda sua formação científica como uma teoria, como uma tese de 

formação, lá na escola onde ele está participando desse programa de residência 

pedagógica, ele vai ter a possibilidade de ter essa prática como uma antítese a essa 

tese. Porque ele vai estar contrapondo, confrontando o tempo inteiro. O processo dele 

de formação científica, o processo de formação inicial dentro da universidade, com a 

formação dele em serviço lá na escola básica, na sua residência, vivenciando a cultura 
desse cotidiano escolar, e aí confrontando o que tem sentido e o que não tem sentido. 
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O que é a teoria da conta e o que a teoria não dá conta. Essa relação tese-antítese vai 

gerar a formação de um futuro professor emancipado, autônomo. Por quê? Porque 

esse futuro professor que é um residente, ele vai, ao confrontar teoria e prática, a 

formação inicial e a formação em serviço, lá na residência colocando todas as suas 

dúvidas, todas as suas angústias na atuação e tentando resolvê-las ou resolver essas 

questões na sua atuação enquanto residente vai trazer para esse futuro professor um 

conhecimento de causa com propriedade. Uma emancipação, uma autonomia, que vai 

ser construída exatamente nessa relação. E aí esse projeto dessa política pública ela 

possibilita esses residentes a se tornarem emancipados a fazerem aquilo que o Marx 

vai chamar de Praxia Reflexiva. O tempo inteiro lá na residência a reflexão na ação; 
a reflexão da ação; a reflexão da ação na ação. Isso nós vamos perceber que vai ter 

uma implicação no produto final na formação desse sujeito enquanto futuro 

profissional. Que vai ser o que um profissional reflexivo, analítico, autônomo e 

emancipado, em função de todo esse processo formativo. Qual é o aspecto negativo 

dessa proposta? O aspecto negativo é que essa proposta contempla somente um 

número reduzido de pessoas. Então, num contingente, vamos imaginar de 500, ou mil 

alunos de um curso de Licenciatura em Ciências Sociais, somente 28 alunos são 

contemplados com uma formação top como essa. Isso é um aspecto negativo, porque 

isso nos possibilita problematizar a questão do ponto de vista de uma exclusão. Nem 

todos podem ter. Podem ser incluídos no processo de formação tão qualificado como 

esse. Fica aí uma dica para os nossos gestores pensarem essa questão. (Pires, 2019). 
 

 

 Nota-se que o grande êxito do programa é complementar a formação do licenciando 

através do contato direto com a prática de sua futura profissão, quando este ainda é estudante 

da universidade. Estar inserido no local onde trabalhará futuramente o familiariza com os 

costumes e modo de funcionamento da instituição, agora não mais como aluno da escola básica, 

mas como parte do corpo docente, um profissional que, à sua maneira, ajuda no funcionamento 

da escola como uma instituição social. 

 Além de ser um sujeito que contribui na construção da escola e dos saberes que ela 

oferece, o bolsista da residência está sendo engrandecido com uma carga considerável de 

conhecimentos, tanto teórico, quanto, principalmente prático. Por meio do PRP, o licenciando 

compreende a importância da transposição didática, já que até aquele momento seu contato foi 

exclusivamente com a teoria desenvolvida no meio acadêmico. Na escola básica ele nota a 

necessidade de transpor este conhecimento sociológico adquirido previamente naquilo que o 

entrevistado chama de Sociologia Escolar. Este é o tipo de exercício que engrandece o residente 

e torna a possibilidade de participação no programa um privilégio. 

 O quão relevante é que a universidade entregue ao mercado de trabalho professores 

formados desta maneira? Bem, para que prática intercultural no campo da educação seja 

realizada da maneira como é prevista em instituições desta natureza, é extremamente necessário 

que os docentes tenham atravessado uma preparação adequada para exercer tal função. Um 

profissional emancipado, crítico, capaz de refletir sobre suas ações é um sujeito hábil para lidar 

com a pluralidade, fazendo uso dela para o processo de erudição dos sujeitos envolvidos. 
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 Percebe-se que, do ponto de vista multicultural, o Programa Residência Pedagógica 

possui grande relevância por envolver atividades essenciais para uma formação nos moldes 

tratados pelo entrevistado. Entretanto, Prof. Paulo chama atenção para o que latente nessa 

questão. Um problema apontado anteriormente em meu trabalho, na discussão da entrevista do 

Prof. Cícero. Existe em sentimento comum entre os participantes do PRP de que esta 

oportunidade é preciosa por se tratar de um grupo tão pequeno frente ao número total de 

licenciados Universidade Federal Fluminense. Esta é uma lacuna que deveria ser corrigida, caso 

o programa tenha continuidade no ano de 2020, o que ainda é uma incógnita.  

 Com todo este resultado obtido, por meio de questionários e entrevistas e da utilização 

da observação feita em campo, considero indispensável que o Programa Residência Pedagógica 

tenha continuidade, além de ser ampliado no intuito de atender um quantitativo maior de 

licenciandos. Baseio minhas palavras na soma dos pontos de vistas de alunos e alunas do ensino 

básico, bolsistas da residência, professores da escola básica e da universidade. Em todos os 

casos, os envolvidos na pesquisa destacaram pontos positivos do programa para os sujeitos que 

ele alcança. 

 Para os estudantes, os residentes podem tornar o conhecimento mais acessível, 

transformando as aulas em momentos mais divertidos, além de levar exemplos, informações e 

saberes importantes. Para o grupo de licenciandos, o programa é uma oportunidade preciosa e 

enriquecedora de complementar a formação com a parte prática. Por sua vez, o professor 

preceptor é beneficiado com a formação continuada, se reaproximando da universidade. Por 

fim, o professor universitário tem a chance de se reinventar, como também promover uma 

aproximação bastante relevante entre as duas instituições envolvidas no programa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista a conjuntura atual do sistema educacional no Brasil, algumas mudanças 

são necessárias. Destaco, a partir de minha pesquisa, a formação de professores e a 

implementação do ensino intercultural. Nesse sentido, é interessante mencionar o Brasil-França 

e suas práticas interculturais. Dentre elas, a imersão no aprendizado da língua francesa, o 

Projeto Vida e Cultura e o evento de francofonia, ressaltando importância destes processos para 

a comunidade de estudantes por permitir que eles tenham contato com uma nova cultura. 

Ademais, por meios das discussões e apresentação de conceitos das Ciências Sociais os 

estudantes lidam com a interculturalidade, entendendo que a diversidade é algo positivo e 

essencial para a vida em sociedade. Através da aplicação de questionários foi possível perceber 

a receptividade positiva, por parte dos estudantes, não só dos licenciandos da Residência 

Pedagógica, como também da disciplina de Sociologia.  

É importante ressaltar que, o Programa Residência Pedagógica constitui-se uma política 

pública que enriquece os sujeitos envolvidos nela por trazer novas visões de mundo para a 

escola por meio dos residentes e promover um contato importante entre Universidade e Escola 

Básica. Tal relação permite que o multiculturalismo seja cada vez mais presente nas escolas. 

Portanto, a Interculturalidade e a Residência Pedagógica se apresentam como 

ferramentas extremamente relevantes para a impulsionar o engendramento de um sistema 

educacional que visa formar sujeitos emancipados e habituados a lidar com a diversidade como 

algo positivo. A formação sólida de professores, o contato direto dos licenciandos com o futuro 

ofício são aspectos extremamente importantes do PRP. Por sua vez, a Interculturalidade permite 

que os jovens sejam formados numa direção de valorização da diversidade e respeito às 

diferenças. 

 É imprescindível que o Programa Residência Pedagógica tenha continuidade a partir 

do ano de 2020, recebendo recursos que permitam sua ampliação. Mudanças na educação 

passam, necessariamente, pelo investimento na formação docente.  

Além disto, assim como é essencial que a pluralidade seja respeitada nas diferentes 

camadas da sociedade, o sistema educacional precisa ser direcionado para o viés intercultural, 

de forma a permitir que os ambientes escolares sejam cada vez mais democráticos e inclusivos. 

A Interculturalidade é um fator relevante quando se almeja uma educação emancipadora. 
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