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Resumo: O objetivo deste trabalho consiste em uma reflexão crítica entre o multiculturalismo e a educação, tendo como base 
esta relação de crise em uma sociedade contemporânea. Nota-se que as sociedades contemporâneas são heterogêneas, plurais, 
formadas por diferentes grupos e interesses divergentes, isto é, apresentam identidades culturais em conflitos. Cabe ressaltar 
que essas diferenças estão em permanente contato no âmbito escolar, porém muitas vezes a interação entre a cultura e os 
espaços educacionais são entraves para a plenitude da cidadania. Este estudo busca realizar essa reflexão com o auxílio das 
análises desenvolvidas por autores da sociologia e da educação de modo a ampliar a compreensão entre multiculturalismo e 
educação. Desse modo, visa a contribuir para reflexões que objetiva construir espaços educacionais democráticos e plurais. 
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Introdução
A sociedade contemporânea disponibiliza múltiplas perspectivas de ação para indivíduos e 

grupos. No que se refere à educação e, especialmente os espaços educacionais, o momento atual é 
complexo, suscitando questionamentos para pesquisadores do tema com relação à diversidade cultural. 
Dentre eles, podemos citar a diversidade de gênero, religiosa, etnia e dentre outras. Nesse sentido, este 
presente artigo, tem como objetivo realizar uma reflexão crítica acerca da relação Multiculturalismo e 
educação na sociedade atual.

 Baseando-se tal reflexão sobre a resistência à apreensão das diferentes culturas na sociedade 
contemporânea globalizada que tende a fragmentar as diferenças, trazendo um ideário de homogeneização 
cultural. Por outro lado, ressalta-se o papel da escola com a função de democratização das relações pela 
via da construção do diálogo, caracterizando-se como o espaço para a reflexão sobre a diversidade 
cultural e o reconhecimento das diferenças, com vistas para a democratização cultural. Desse modo, 
evidencia-se o desafio e a crise entre a interação que deve existir escola e cultura para a promoção e 
construção da educação para a cidadania.

O conceito de crise, na concepção filosófica, é entendido como transformação decisiva da vida 
social. De acordo com Abbgnamo, “a época orgânica é a que repousa num sistema de crenças bem 
estabelecido, desenvolve-se em conformidade com ele e progride dentro dos limites por ele estabelecidos” 
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(1998, p.222). Dessa forma, quando há mudanças nesses padrões que a época está apoiada, inicia-se o 
momento de crises em todas as dimensões. 

Na sociologia, caracteriza-se crise como “toda interrupção do curso regular e previsível dos 
acontecimentos” (CACHERO, 1986, p.284), ou seja, refere-se às situações da vida social, isto é, quando 
há mudanças para o bem ou mal, pois a direção é incerta. É um fator de transformações, de acordo com 
Cachero, “é um fenômeno de desintegração do sistema de valores; como por exemplo, tem-se o processo 
de urbanização e o aparecimento das massas” (1986, p.284).

A modernidade surgiu com vários movimentos que a impulsionaram, como a reforma que retirou 
a hegemonia católica, o humanismo que colocou o homem como centro do universo e o iluminismo, 
centrado na racionalidade humana. Descastes foi muito importante ao dar ao homem a concepção da 
racionalidade pensante e consciente, situado no centro do conhecimento, por isso foi considerado pai da 
modernidade (HALL, 2005, p.26).

Sendo assim, a modernidade foi uma ruptura que quebrou os antigos paradigmas. Dessa maneira, 
ela provocou transformações na sociedade, desencadeando as crises. Os mitos, os valores, os pensamentos, 
as necessidades, as identidades que sustentavam o indivíduo, nesta transição de um período para o 
outro, acabaram perdendo a essência, por isso, decaiu e fragmentou os sujeitos. As conseqüências desse 
processo da modernidade estão causando nos seres humanos resultados críticos, como as crises.

Modernidade e Crise
 Nas análises sociológicas da modernidade, encontramos o sentido como principal motivo do agir 
humano. De acordo com Berger e Luckmann (2004), é necessária a compreensão das operações gerais 
da consciência, pois o sentido constitui-se nela. Essa, por sua vez,

Existe somente enquanto dirige sua atenção para um objeto, par um objetivo. Este objeto 
intencional é constituído pelas diversas realizações de síntese de consciências e aparece em sua 
estrutura geral, se tratam de percepções, memórias ou imaginações: ao redor do núcleo, o “tema” 
do objeto intencional estende um campo temático, cercado por um horizonte aberto. No horizonte 
é sempre dada automaticamente a consciência da própria corporalidade, que também pode ser 
tematizada. A seqüência de temas inter-relacionados chamemo-los “vivências” – ainda não é 
significativa em si, mas o fundamento sobre o qual pode surgir o sentido. Pois, vivências que não 
ocorrem simples e independentemente, mas para as quais o eu volve sua atenção, ganham um grau 
maior de definições temáticas, tornando-se “experiências” delineadas (BERGER e LUCKMANN, 
2004, p.15).

O sentido é uma das formas mais complexas da consciência, pois não existe em si, mas através 
do objeto de referência. As experiências individuais não constituem sentidos, porém, quando um núcleo 
de experiência se separa da base da vivência, a consciência capta a relação desse núcleo com outras 
experiências, que são entendidas como: igual, diferente, ruim, bom, entre outras. Assim, formam-se 
os sentidos. Desse modo, a significância se constrói a partir das diferentes dimensões de sentido, e na 
complexidade do agir e das relações sociais, formando a identidade pessoal do indivíduo.

A formação de reservatórios históricos de sentido e de instituições alivia o indivíduo de aflições 
de ter de solucionar sempre novo problema de experiência e de ação que surgem em situações 
determinadas. Se a situação concreta for idêntica nos traços essenciais com outras constelações 
já conhecidas, então o indivíduo pode recorrer a patrimônios de experiências e modos de agir já 
familiares e ensaiados (BERGER e LUCKMANN, 2004, p.19). 

Uma experiência atual pode ser relacionada com outra acontecida há muito tempo. Assim, o ser 
humano pode solucionar os problemas através de experiências já vividas e que foram armazenadas no 
acervo social do conhecimento. Os sentidos que são recordados intersubjetivamente são chamados de 
“primários”, e podem ser usados como resoluções subjetivas de experiências. 

Em processos controlados por instituições são “secundários”. Sempre algo é ignorado ou 
descartado, visando interesses. “Os elementos e sistemas aceitos são cortados em medida exata para 
transmissão as gerações futuras” (BERGER e LUCKMANN, 2004, p.20). Nessa perspectiva, as 
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instituições, na modernidade, têm a função de controlar, produzir e transmitir sentidos. O indivíduo, 
diante disso, transforma-se em consumidor, optando pelas melhores ofertas.

As comunidades de vida possuem comunhão de sentido. Sendo assim, todo valor ou idéia que é 
contradita, ou seja, quando não há concordância, desencadeiam-se crises de sentido na comunidade, pois 
a divergência cognitiva gera conflitos.

Berger e Luckmann (2004) consideram que uma das causas dessas supostas crises vem do fato 
de que algumas sociedades adotaram valores uniformes, sendo esses, únicos e obrigatórios para todos. 
Quando há apenas uma única forma de pensar e adquirir sentido, a sociedade se torna tranquila e não 
existem crises.

 Porém, à medida que se constroem novas alternativas de escolhas, entra-se na desestruturação, 
isto é, geram-se crises diante da multiplicidade de valores, que são oferecidos de maneira desordenada, 
na sociedade moderna. Portanto, o ser humano tem o poder de escolher qual sacia melhor seus desejos 
sentimentais, materiais ou espirituais. 

As diversidades de interpretações, seja escatológica, salvífica ou outras, estão sendo vistas como 
um labirinto, porque causam incertezas. A maioria das pessoas “sentem inseguras num mundo confuso 
e cheio de possibilidades de interpretação e, como alguns desses também estão comprometidos com 
diferentes possibilidades de vida, sentem-se perdidos” (BERGER e LUCKMANN, 2004, p.54).

Segundo Hall (2005), o indivíduo deve ter instituições culturais nacionais, pois a nação produz 
sentidos porque é um sistema de representação cultural e simbólica. 

Há a narrativa da nação, tal como é contada e recontada nas histórias e nas literaturas nacionais, 
na mídia e na cultura popular. Elas fornecem uma série de estórias, imagens, panoramas, cenários, 
eventos históricos, símbolos e rituais nacionais que simbolizam ou representam as experiências 
partilhadas, as perdas, o triunfo e os desastres que dão sentido a nação (HALL, 2005, p.52).

Esses simples acontecimentos é que dão sentido à existência humana. Na modernidade, a 
desintegração, a fragmentação e o pluralismo de interpretações vão influenciar nas narrativas de origem, 
nos materiais simbólicos e ritualísticos, causando, desta forma, as crises existenciais e a desorientação 
no mundo.

De acordo com Berger e Luckmann (2004), é a estrutura básica da sociedade que gera as crises. 
Estas possuem duas características: a diferenciação estrutural (economia, administração e direito) e 
o pluralismo. Sendo assim, a sociedade não pode mais procurar resolver os problemas baseando na 
igualdade, uma vez que na atualidade assiste-se à fragmentação cognitiva dos indivíduos e a divergência 
dos mesmos. Dessa forma, uni-los é causar conflitos.

 Crise de Identidade na Sociedade Moderna
De acordo com Hall (2005), as questões envolvendo a identidade estão sendo muito discutidas 

na teoria social. Para este autor, as transformações do mundo estão refletindo nas identidades pessoais, 
destruindo a idéia do ser humano integrado. Essa perda é chamada de deslocamento ou descentração do 
sujeito. “Esse duplo deslocamento-descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e 
cultural quanto de si mesmos - constitui-se uma “crise de identidade” para o indivíduo” (HALL, 2005, 
p.9). O autor descreve três concepções de identidades: a primeira é o sujeito do iluminismo, no qual a 
pessoa humana é vista como centrada, unificada, dotada de razão, consciência e ação. Esta concepção é 
determinada como “individualista”, pois o “centro” pertence ao sujeito e a sua identidade.

Em seguida, tem-se o sujeito sociológico, em que o núcleo interior dele consistia na relação 
dialética com outras pessoas que mediavam os valores, sentidos e símbolos. Dessa maneira, identidade 
é formada do diálogo entre o eu e a sociedade. Segundo Berger e Luckmann “a identidade é formada 
por processos sociais. Uma vez cristalizada é mantida, modificada ou mesmo remodelada pelas relações 
sociais” (1985, p.228). Nesse contexto, a formação e a conservação da identidade são determinadas pela 
estrutura social, sendo essa identidade derivada da dialética indivíduo/ sociedade.

A terceira concepção descrita por Hall (2005), diz respeito ao sujeito pós - moderno possuidor de 
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várias identidades definidas historicamente, “o sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade 
unificada e estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias identidades 
algumas vezes contraditórias ou não resolvidas” (2005, p.12).

O indivíduo pós-moderno assume a identidade de acordo com o momento, pois esta não é mais 
uma característica biológica. Nota-se assim, que a sociedade moderna sofre mudanças constantes e 
rápidas. Nesse sentido, a figura do indivíduo, segundo Hall (2005), é isolada, exilada e alienada. As 
culturas nacionais de origem se constituem em uma das principais fontes de identidade cultural, porém são 
formadas no interior da representação. “As identidades nacionais estão se desintegrando, como resultado 
do crescimento da homogeneização cultural e do pós-moderno global” (HALL, 2005, p.69). Essa é uma 
das conseqüências da globalização sobre a identidade. Salienta-se, também, que as identidades híbridas 
estão tomando o lugar das nacionais, enfraquecendo-as.

As identificações globais começam a apagar as culturas locais, pois, “na medida em que as 
culturas nacionais tornam-se mais expostas a influências externas, é difícil conservar as identidades 
culturais intactas ou impedir que elas se tornem enfraquecidas através do bombardeamento e da 
infiltração cultural” (HALL, 2005, p.74). Segundo o autor, foi o consumismo que gerou esse efeito de 
“supermercado cultural”.

Nesse contexto, a globalização cultural desencadeia o hibridismo. Segundo Canclini (2008) 
as culturas são de fronteira, e essa visão facilita a perda de identidade, por ela ser um laboratório 
intercultural.

Quando me perguntam por minha nacionalidade ou identidade étnica, não consigo responder com 
uma palavra, pois minha “identidade” já possui repertórios múltiplos: sou mexicano, mas também 
sou chicano e latino-americano. Na fronteira me chamam de “chilango” ou de “mexiquillo”; na 
capital, de “pocho” ou “norteno”, e, na Europa, de “sudaca”. Os anglo-saxões me chamam de 
“hispânica” ou de “latinou” e os alemães me confundiram em mais uma ocasião com turco ou 
italiano (CANCLINI, 2008, p.324).

Na modernidade, os indivíduos assumem diversas identidades, e isso gera crises. Para Canclini 
(2008), os meios de comunicação podem contribuir para superar a fragmentação, porque eles estabelecem 
redes de comunicação e apreendem o sentido social e coletivo dos acontecimentos urbanos. Dessa forma, 
a mídia é mediadora e substituta de alguns diálogos coletivos tradicionais.

Pluralismo e Educação

Faz - se relevante o reconhecimento do pluralismo cultural. Nesse sentido, propomos a práxis 
deste estudo no ambiente educacional, uma vez que a educação lida com o pluralismo e desenvolve as 
dimensões humanas, preparando o indivíduo para a cidadania,

educar significa, então, capacitar, potencializar, para que o educando seja capaz de buscar a resposta 
do que pergunta, significa formar para autonomia. A escola, no ideal de Sócrates deveria instituir-
se toda ela em torno da autonomia. Seu método: Diálogo. O discípulo é quem deve descobrir a 
verdade. Portanto, a educação é auto-educação (GADOTTI, 2000, p.10).

Para Gadotti (2000), a escola cidadã parte da autonomia, isto é, o aluno que deve correr atrás 
do conhecimento. Segundo a pedagogia de Rousseau, a infância tem um lugar primordial na ordem 
educacional da vida humana, pois desde o nascimento estamos inseridos no processo educacional. Ela 
ocupa lugar central na pedagogia moderna. Para ele, é preciso estimular a criatividade, fazer com que 
haja uma educação com autonomia. “A educação é um processo aberto, conhece-se o ponto de partida de 
cada um, não se sabe o ponto de chegada” (STRECK, 2004, p.29). Esse processo depende dos talentos, 
da dedicação, das oportunidades e de outros fatores que favorecem o desenvolvimento do indivíduo. 
Dessa maneira, aprender e ensinar faz parte da natureza humana.

Conforme Rousseau, a educação é um processo individual. Contudo, a sociedade vê essa teoria 
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como egocêntrica. O educador deve ensinar ao aluno a ser independente, a pensar e julgar por si só. Nesse 
sentido, educa-se com autonomia (Cf. STRECK, 2004). A palavra autonomia vem do grego e significa 
capacidade de autodeterminar-se, de auto realizar-se, de “autos” (si mesmo) e “nomos” (lei), significa 
autoconstrução. Para Gadotti, “não existe autonomia absoluta, ela sempre está condicionada pelas 
circunstâncias. Portanto, a autonomia será sempre relativa e determinada historicamente” (GADOTTI, 
2000, p.10).

Quando, a educação é baseada na autonomia, o professor aprende muito mais em sua realidade 
diária do que na preparação escolar. Através do processo de alfabetização, o homem terá consciência do 
mundo em sua dimensão crítica, procurando mudar a realidade, pois somente ele pode fazer isso. Quanto 
mais alfabetizado mais apto estará para ser um denunciador e transformador da realidade (Cf. FREIRE, 
2007).

Conforme Gadotti (2000), autonomia é muito importante no processo de socialização, sendo 
uma preparação para a vida do cidadão. “O educador deve levar os educandos a perceberem a relação 
entre os conteúdos e a realidade” (FREIRE, 2007, p.47). A educação para autonomia deve desenvolver 
nos alunos a visão crítica, realista e presente, permitindo que o universo social esteja em sintonia com 
a escola. Dessa forma, o professor deve criar possibilidades para a criatividade do educando. Logo, 
exercer a tarefa docente não é apenas ensinar conteúdos, é fazer com que eles sejam conectados com a 
realidade social.

Conforme Silva “educar é ensinar e compreender, experimentar e respeitar as diferenças” 
(2004, p.10). Sendo assim, o professor deve auxiliar e estimular o diálogo intercultural, pois quando 
há conhecimento existe o respeito. Nesse sentido, concordamos com Silva, quando ela comenta que 
reconhecer a diferença é o ponto chave para a paz e progresso humano (Cf. SILVA, 2004, p.10).

Podemos inferir que, a escola é o espaço propício para fundamentar questões, como a educação, 
para a diversidade e cidadania. Respeitar as tradições culturais implica em verdadeira democracia, e, 
cabe aos professores estabelecer as mediações entre as culturas. Toda essa discussão apresentada tem 
como consequência a alteridade, a humanização e a verdadeira cidadania, que são pontos nos quais a 
escola procura agir e questionar, juntamente com toda a sociedade e ambiente educacional.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, a pluralidade cultural é um tema transversal, 
“é um imperativo de trabalho educativo voltado para cidadania, uma vez que tanto a desvalorização 
cultural− traço bem característico da nossa história de país colonizado-quanto à discriminação são entraves 
à plenitude da cidadania para todos, portanto, para a própria nação” (SEEHABER E MACHADO, 2007, 
p.85).

A complexidade da interação entre escola e cultura é uma questão desafiadora. Reconhecer a 
existência do multiculturalismo é admitir que por algum tempo fossem silenciados, conforme os autores 
citados acima. Retratar a experiência do pluralismo é a descoberta da própria identidade. Logo, o trabalho 
envolvendo o multiculturalismo inclui culturas discriminadas e constrói uma escola democrática.

A educação intercultural não surge somente por “razões pedagógicas, mas por motivos sociais, 
políticos, ideológicos e culturais”. Pois cresce, nas últimas décadas, a consciência das diferentes 
culturas presentes no tecido social brasileiro, cultural essas que, por pressão social de seus 
movimentos articulados (consciência negra, indígena, movimentos feministas, sem terras, etc.), 
tendem a seu reconhecimento e valorização. Nesse sentido, segundo Candau, a desnaturalização 
da cultura escolar dominante nos sistemas de ensino se faz urgente. Buscam-se assim, caminhos 
para incorporar a diversidade cultural no cotidiano escolar (SEEHABER E MACHADO, 2007, 
p.86).

Segundo os autores, o reconhecimento do outro é uma necessidade humana, já que o ser humano 
existe a partir da vida social. Para existir o respeito, à diversidade, na escola, é preciso que todos sejam 
reconhecidos como iguais em dignidade e direito, porém, os autores nos chamam a atenção para o fato 
de que devemos considerar as diferenças que existem entre os indivíduos e os grupos.
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Nesse contexto, nota-se que as sociedades contemporâneas são heterogêneas, plurais, formadas 
por diferentes grupos e interesses divergentes, isto é, apresentam identidades culturais em conflitos. 
Dessa forma, cabe ressaltar que essas diferenças estão em permanente contato. Assim sendo, os diferentes 
são obrigados a se encontrarem e permanecerem em convivência. Nessa perspectiva, encontraremos 
essas situações rotineiras no âmbito escolar.  “As idéias multiculturalistas discutem como podemos 
entender e até resolver os problemas gerados pela heterogeneidade cultural, política, religiosa, étnica, 
racial, comportamental, econômica, já que temos que conviver de alguma maneira” (SEEHABER E 
MACHADO, 2007, p.86).  Dessa maneira, as escolas devem trabalhar nessas perspectivas. 

A compreensão acerca do significado do conflito e da diferença é imprescindível. John Daniel, 
Diretor Geral do Adjunto de Educação da UNESCO, vê esta questão como inquietude e desafio da 
realidade,

o aprender a viver juntos não deveria basear-se na falsa conjetura de que se pode criar um mundo 
livre de conflitos, sem diferenças nem antagonismos. Deveremos adquirir melhores conhecimentos 
sobre a natureza do conflito, assim como maiores aptidões para manejar os conflitos, a fim de que 
estes não degenerem em violência ou opressão. Deveremos aprender a aceitar a realidade das 
características distintas de outros povos e o fato de que, provavelmente, eles não mudarão somente 
para nos agradar. Aprender a viver com o outro implica o direito que um povo tem de continuar 
sendo o “outro” (UNESCO, 2002, p.27).

O mundo não pode ter ausência de conflitos, uma vez que é habitado por seres humanos. Esses 
são seres ambivalentes, limitados e pretensivos, partindo-se do princípio antropológico. Assim sendo, a 
epistemologia do conflito se dá, também, no plano sociológico, cognitivo e filosófico. Nesse contexto, o 
mundo apresenta-se de maneira paradoxal e complexo. Dessa maneira, há tendências para a diversidade 
ou para unidade, visto que existe tensão entre ambos. 

Dessa forma, como conciliá-los? Em primeira instância nota-se que esse fato gera a alteridade 
e a diversidade trazendo pensamentos e elementos comuns e divergentes. Em segunda instância, 
depreende-se que o outro é estranho, possui coisas novas, e é irredutível. O desconhecido gera atitudes 
de curiosidade ou receio. Assim sendo, o medo cria rejeição e, consequentemente, o preconceito. 
Postula-se que a aproximação é o primeiro passo para o diálogo. Nesse contexto, quando não existe 
diálogo, há ignorância. Sendo assim, no diálogo, nenhuma diferença é anulada, todos são escutados. 
Nessa perspectiva, o respeito subjaz o princípio ético e o valor normativo.

O diálogo, embora paradoxal, é o caminho de conhecimento da realidade do outro. Ele pode 
ser visto como meio de socialização. De acordo com Buber (2001), o homem deve se dirigir ao outro, 
estabelecendo relação de pessoa para pessoa, ou seja, encontro pessoal. Dessa maneira, o Eu- Tu é 
descoberto e presidido através da reciprocidade. Para Buber, a própria existência do homem é dialógica, 
em que o âmbito da relação se faz através da linguagem.  Quando as pessoas da sociedade dão 
prioridade ao eu, tornam-se narcizistas e egoístas. Quando a prioridade é os outros, teremos o altruísmo. 
É preciso defender o nós, uma vez que é a relação do diálogo, própria do ser humano, adotada em países 
comunistas. Porém, no Brasil, trabalha-se na perspectiva do eu, devido ser um país capitalista, onde a 
sociedade atende às necessidades do ego.

Reconhecer a diferença é o ponto chave para a paz e o progresso humano (Cf. SILVA, 2004, 
p.10). Ao reconhecer a diversidade, o reflexo será a alteridade, a humanização e a cidadania, sendo 
esses os pontos pelos quais a escola procura agir e proporcionar. Propõe-se, dessa forma, um diálogo 
intercultural, em que a mediação do professor é um importante instrumento para o ensino do respeito, 
do convívio e da ação para a cidadania, buscando através da tolerância e valorização do pluralismo a 
construção para a democracia. Dessa maneira, partindo do ambiente escolar, os reflexos se desencadearão 
em cidadãos conscientes. Sabe-se que a ética começa diante da alteridade do outro.

Gadotti (2000) propõe uma escola unificada, em que se respeite às diferenças locais regionais 
e multiculturais. Sendo assim, essas idéias estão ligadas à teoria da educação popular. Nesse contexto, 
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pode-se inferir que a escola pública autônoma é democrática e a popular tem caráter comunitário. 
Nesse âmbito, nota-se que a violência étnica, a ignorância, a marginalização cultural, a intolerância 

religiosa e o desrespeito aos direitos humanos são traços do mundo atual.
Convivência é um conceito surgido ou adotado na América Latina para resumir o ideal de uma 
vida em comum entre grupos culturais, sociais ou politicamente muito diferentes, uma vida em 
comum viável, um “viver juntos” estável, possivelmente permanente, desejável por si mesmo 
e não somente por seus efeitos. No mundo anglo-saxão convivência costuma ser traduzida por 
coexistence, que descreve a vida em paz de uns com os outros, especialmente como resultado 
de uma opção deliberada. Precisamente, como opção contrária a guerra, contém uma ligeira 
conotação de resignação na hora de aceitar o outro (MOCKUS, 2002, p.93).

Conviver é chegar juntos com o objetivo de aproveitar e aprender com as diferenças. Para 
conviver é preciso tolerar a diversidade, sendo esse o desafio básico. Mockus explica que a tolerância e 
a diversidade implicam hoje em: ter identidade, conservá-la sem negar ou excluir a identidade do outro, 
aceitação da distinção de grupos ou tradições, sendo que, na sociedade encontramos projetos diversos. 

A ausência da violência implica na exclusão de ações violentas para a resolução de assuntos 
religiosos, filosóficos e sociais. Dessa maneira, o autor propõe algumas soluções para tornar viável 
a tolerância à diversidade e excluir o uso da violência. Nesse contexto, ele chama essas medidas de 
“regras em comum”, sendo elas: “a) regras culturais compartilhadas, b) um quadro constitucional e legal 
explicitamente adotado, c) convenções internacionais” (MOCKUS, 2002, p.96). Para ele é necessária a 
disposição compartilhada pela grande maioria, para celebrar e cumprir acordos.

Para deixar de ver na diferença um perigo e passar a ver nela uma ocasião para o mútuo 
conhecimento, para mútua ampliação de perspectivas, são necessárias também e crucialmente 
essas regras comuns e essa boa disposição para os acordos. Além da mútua tolerância e ausência 
de violência, a convivência sugere processos de construção e estabilização desses “viver juntos”: 
em seu conteúdo máximo, conviver poderia significar harmonizar os processos de reprodução 
econômica e cultural (MOCKUS, 2002, p.96).

O autor conclui que, a convivência consiste em superar o divórcio entre lei, moral e cultura. 
Nessa perspectiva, a capacidade de cumprir acordos, respeitando a diversidade é chamada de convivência 
cidadã. 

Devemos ver e perceber na diferença a oportunidade para o crescimento e para a ampliação dos 
conhecimentos. Sendo assim, a cultura cidadã é aumentar o cumprimento de normas de convivência, 
levando os outros a cumprirem acordos pacíficos de normas. Respeitar é, nesse sentido, considerar com 
atenção, é como um primeiro momento do reconhecimento. “Onde há cidadania, qualquer encontro 
entre desconhecidos, é antes de tudo, um encontro entre cidadãos” (MOCKUS, 2002, p.111). Acreditar 
no potencial de entender o outro sem restrições é a base do respeito ao cidadão. Dessa forma, o respeito 
baseado na consciência de igualdade é a ponte central da construção para a boa convivência. 

De acordo com Mockus, a diversidade é a riqueza humana que pode ser aproveitada de maneira 
fértil e sustentável. É imprescindível que na preservação das diferenças se desenvolva o contato, o 
diálogo e o intercâmbio. Sendo assim, a educação para a cidadania é urgente nos sistemas de ensino. 
Como educar para a diversidade? Podemos enfatizar a educação cívica e a formação cidadã através do 
diálogo.

Considerações Finais

A formação do povo brasileiro é diversificada, visto que há pluralismo cultural. O pluralismo é 
marcado pela relação com o outro, sendo a primeira relação consigo mesmo, a segunda com o outro, 
e a terceira com o mundo. Nesse ambiente, o multiculturalismo ensina que reconhecer a diferença é 
aceitar e acolher a idéia de que existem grupos que são diferentes entre si, mas os direitos entre si são 
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correlatos. 
Dessa maneira, a convivência em sociedade democrática depende do acolhimento de que não 

pode existir exclusão de elementos, isto é, os conflitos e valores devem ser negociados pacificamente, a 
fim de que, a diferença seja respeitada. A sociedade está em constante mudança.

Portando, considera que é preciso a escola adaptar-se para contribuírem com os alunos a 
enfrentarem essas transformações, por meio da criação de possibilidades reflexivas a respeito das crises 
modernas e da globalização cultural, propiciando o respeito à diversidade, e o entendimento acerca dos 
conflitos interculturais, cognitivos, filosóficos e sociais.
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