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Para pensar a respeito de diversidade no espaço escolar, partimos da premissa que 

discutir tal temática nesse espaço possibilitará compreendê-lo na perspectiva de um olhar que 

levará em conta as ações de sujeitos sociais que se fazem histórica e socialmente; assim, 

compreendemos que a educação e os processos que lhe são inerentes se ancoram nas relações 

sociais.  

Por isso, nesta comunicação apresentamos uma proposta de educação lingüístico-

literária para duas escolas públicas de Tangará da Serra. Esta experiência-piloto se efetivará 

por via de uma comunidade de trabalho coletivo e autogestionado: um trabalho de criação e 

editoração que se inspira no esquema lógico-organizativo das ―cartoneras latinoamericanas‖. 

Apostamos na funcionalidade desta proposta porque acreditamos que esta forma de 

organização do trabalho manual e intelectual, ao não separar o mundo da vida do mundo da 

leitura, ao trabalhar a favor de uma educação mais horizontal e igualitária, valoriza, 

sobretudo, a diversidade em muitos de seus aspectos, na direção de uma prática que se 

procura como emancipadora. 

Pensamos a respeito de diversidade no espaço escolar porque partimos da premissa 

que discutir tal temática possibilitará compreendê-lo na perspectiva de um olhar que levará 

em conta as ações de sujeitos sociais que se fazem histórica e socialmente. Na esteira das 

discussões propostas nas ―Indagações sobre Currículo‖, importa refletir a respeito de como a 

diversidade tem sido pensada no universo escolar. Problematizar esse espaço, discutir cultura 

escolar incluindo, sobretudo, uma reflexão a respeito da própria noção que se tem de cultura, 

na tentativa de compreender como os sujeitos re-significam suas experiências no espaço 

escolar e como, em uma operação inversa, o espaço escolar tem recebido as experiências 

múltiplas dos sujeitos que, conforme afirmou Arnt (2004, p. 297), ao passarem pelo portão da 

escola, adquirem a identidade de estudante perante os olhos do observador, tornando-se 

membros de uma categoria: ―alunos‖. Vistos dessa forma, ―independente do sexo, da idade, 

da origem social, das experiências vivenciadas, todos são considerados igualmente alunos, 

procuram a escola com as mesmas expectativas e necessidades‖ (DAYRELL, 2001, p. 139). 
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Discutir diversidade implica posicionar-se contra os processos de dominação (sejam 

eles quais forem: educacionais, políticos, econômicos, religiosos). Os currículos e práticas 

escolares (ação dos educadores) podem caminhar na direção de incorporar uma visão de 

educação que se aproxime do trato positivo da diversidade humana (cultural e social).  

A compreensão da diversidade cultural possibilita um amplo diálogo na variedade dos 

espaços
1
 sociais em que estamos inseridos. Abordada como ―pluralidade cultural‖, diversas 

vezes a diversidade aparece somente como um tema que transversaliza o currículo (GOMES, 

2008). Segundo a autora, por mais que a diversidade seja um elemento constitutivo do 

processo de humanização, por mais que esteja presente nas discussões ainda é possível 

observar uma tendência nas culturas, de um modo geral, de ressaltar como positivos e 

melhores os valores que lhe são próprios, gerando estranhamento, e muitas vezes até rejeição 

em relação ao diferente. Nesse sentido, como abandonar idéias arraigadas? Como romper com 

enunciados já cristalizados? Como dissipar preconceitos? Gomes (2008, p. 17-18) questiona: 

 

Como a educação escolar pode se manter distante da discussão da 

diversidade se a mesma se faz presente no cotidiano escolar (universo 

escolar) por meio da presença de professores/as e alunos/as dos mais 

diferentes pertencimentos étnico-raciais, idades e culturas? Qual a dimensão 

sócio-cultural da escola? 

 

Na direção do que propõe as ―Indagações sobre Currículo‖, importa pensar a escola na 

sua dimensão sócio-cultural. O lugar em que se insere (no campo ou na cidade), tentando 

aproximá-la o mais possível do universo social dos educandos, numa tentativa de identificar 

formulações que atendam às necessidades sentidas. Considerando que tudo acontece no 

contexto das relações sociais, discutir a diversidade cultural no espaço escolar possibilitará 

compreendê-lo na perspectiva de um olhar que levará em conta as ações de sujeitos sociais 

(educandos e educadores), problematizando práticas, ações e artes na escola, buscando 

evidenciar microdiferenças onde, em muitos casos, se percebe apenas uniformização e 

conformismo.  

Do ponto de vista cultural a diversidade pode ser entendida como uma construção 

histórica, cultural e social das diferenças, ultrapassando as características biológicas, 

observáveis a olho nu (GOMES, 2008, p. 17). As experiências vivenciadas por mulheres e 

                                                 
1
 A noção de espaço aqui pensada segue as trilhas de Michel De Certeau (2002, p. 202), em que o autor afirma 

―Espaço é o efeito produzido pelas operações que o orientam, o circunstanciam, o temporalizam e o levam a 

funcionar em unidade polivalente de programas conflituais ou de proximidades contratuais‖.  
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homens, crianças e velhos, interessam à discussão de uma história do presente, preocupada 

em retratar a dinâmica de atores sociais diversos e suas práticas culturais nos mais diferentes 

espaços. Pensar a escola na sua dimensão sócio-cultural implica enfocar o papel dos sujeitos 

na trama social que a constitui. O espaço escolar torna-se, nesse sentido, um espaço 

privilegiado de observação para que o debate em torno da diversidade cultural frutifique. 

Segundo Margarida Neves (2000, p. 114): 

[...] o ser humano tem múltiplas raízes: familiares, étnicas, regionais, 

nacionais, religiosas, partidárias, ideológicas. Sua vida é uma totalidade, na 

qual entrecruzamentos diversos conformam a dinâmica do viver. 

 

Para a autora, cada pessoa é componente específico de um amálgama maior que é a 

coletividade. Os jovens, alunos e alunas, ao chegarem à escola trazem consigo um acúmulo de 

experiências vivenciadas em múltiplos espaços, através das quais podem elaborar uma cultura 

própria, atribuindo sentidos e significados ao mundo social em que se inserem. Esses jovens 

percebem as relações em que estão imersos, se apropriam dos significados que lhes são 

oferecidos e os reelaboram, sob a limitação das condições dadas, formando, assim, sua 

consciência individual e coletiva. Os alunos vivenciam experiências de novas relações na 

família, experimentam morar em diferentes bairros, num constante reiniciar as relações com 

grupos de amigos e formas de lazer. Passam a trabalhar muito cedo em ocupações as mais 

variadas. Alguns ficam com o salário, outros, o dividem com a família. Aderem a religiões 

diferentes, pentecostais, católicos, umbandistas, etc. O lazer é diferenciado, quase sempre 

restrito, devido à falta de recursos (DAYRELL, 1992). São essas experiências, entre outras, 

que constituem os alunos como indivíduos concretos, expressões de um gênero, lugar e papéis 

sociais, de escalas de valores. Constituem-se num processo dinâmico, criativo, ininterrupto, 

em que os indivíduos lançam mão de um conjunto de símbolos, reelaborando-os a partir das 

suas interações e opções quotidianas. Assim, esses jovens que chegam à escola derivam de 

um processo educativo amplo que ocorre no cotidiano das relações sociais quando os sujeitos 

fazem-se uns aos outros, com os elementos culturais a que têm acesso, num diálogo constante 

com os elementos e com as estruturas sociais onde se inserem e as suas contradições.  Dayrell, 

afirma que apesar da aparência de homogeneidade, expressam a diversidade cultural: uma 

mesma linguagem pode expressar múltiplas falas. Nessa medida, a educação e os processos 

que lhe são inerentes são compreendidos para além dos muros escolares e se ancoram nas 

relações sociais: 

São as relações sociais que [...] educam, isto é, formam, produzem os 



 4 

indivíduos em suas realidades singulares e mais profundas. Nenhum 

individuo nasce homem. Portanto, a educação tem um sentido mais amplo, 

é o processo de produção de homens num determinado momento histórico 

(1992, p.2). 

 

A educação ocorre, portanto, nos mais diferentes espaços e situações histórico-sociais, 

num complexo de experiências, relações e atividades, cujos limites estão fixados pela 

estrutura material e simbólica da sociedade, em determinado momento histórico. Nesse campo 

educativo amplo, estão incluídas as instituições (família, escola, igreja, as universidades), 

assim como também o cotidiano difuso do trabalho, do bairro, do lazer. Na condição de 

instituição, a escola pode ser pensada como microcosmo de possibilidades que traz, em seu 

interior marcas da sociedade em que se insere, ou ainda, pode apresentar indícios que 

possibilite generalizações. Pode-se problematizar o espaço escolar concebendo-o como fonte 

de análise para a compreensão de mundo dos sujeitos. Que concepções de diversidade são 

trazidas para o espaço escolar? Qual o papel da escola na configuração de uma educação que 

vá além da preocupação com a ―preparação para o mercado de trabalho‖. A escola configura-

se então, como espaço de inscrição dos corpos, que através de diversificadas práticas 

cotidianas, vão integrando o processo de constituição dos sujeitos. ―São muitos os corpos que 

ali circulam, assim como são muitos os discursos e práticas — dentro e fora dessa instituição 

— que os inscrevem cotidianamente‖ (ARNT, 2004, p. 296-297).  

A urgência em trabalhar com a diversidade atualmente implica pensar a maneira com 

que a escola lida com esta questão no seu cotidiano, no seu currículo, nas suas práticas. 

Estamos no terreno das desigualdades, das identidades e das diferenças (GOMES, 2008, p. 

22). Como equacionar conflitos advindos da questão da diversidade? Talvez pela ecologia de 

saberes tal qual nos propõe Santos (2007, p. 52-54). De acordo com este sociólogo existem na 

matriz da modernidade ocidental dois modelos de conhecimentos: um de regulação e outro 

de emancipação.  

No primeiro caso, o conhecimento é sinônimo de ordem, de organização, e o caos é 

correlato da ignorância. Desta forma, saber, conhecer, fazer ciência, significa saber organizar 

a alteridade, realidade, a sociedade. Em contraposição, no segundo caso, temos uma 

epistemologia diferente: consideramos (e aqui tomamos partido e expressamos nossa opção 

política com uma primeira pessoa do plural) o não-saber como uma insensibilidade com 

relação ao semelhante, a assimilação dos sujeitos como se fossem objetos em um processo de 

homogeneização que visa facilitar a manipulação. De modo resumido, o que conhecemos 
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como se fosse o  modus operandi do colonialismo. No ponto oposto à ignorância colonialista, 

existe o saber que advogamos como solidariedade entre os seres de forma esclarecida.  

Entretanto, o conhecimento de regulação estabelece sua hegemonia quando a 

modernidade ocidental passa a coincidir com o capitalismo e termina por perverter as 

possibilidades de conhecimento para a emancipação. Assim, considera a autonomia solidária 

como uma forma de caos, representante da escuridão, da falta de conhecimento e o 

colonialismo como a forma canônica de organização da sociedade. 

Porque acreditamos que vivenciamos uma escola que em grande medida colabora para 

a construção de saberes de regulação, queremos nos apropriar deste saber a favor dos saberes 

de emancipação, o que pressupõe certa transformação. Como acreditamos que a relação 

intersubjetiva seja a base de toda transformação, defendemos a importância de uma educação 

que valorize a transculturalidade. Como gesto fundacional de nosso trabalho, lançamos então 

a pergunta anteriormente formulada: ―Como trabalhar com os conflitos advindos da 

diversidade?‖ Talvez ( isto é uma hipótese e é também uma aposta), através da reeducação do 

olhar. Talvez, por um olhar sem redução. Talvez uma educação pelo trabalho de 

sensibilização. Ora, talvez por trabalharmos em um curso de Letras, acreditamos que o 

literário seja um espaço privilegiado para este trabalho. Literatura: litera dura, a lira cura. 

Acreditamos que o literário, ao menos potencialmente, nos restitua certa liberdade; por isso, 

destacamos e defendemos a idéia de uma educação lingüística que se ampare na literatura 

como um passo em direção à reeducação do olhar, um passo que ensaie a visão e a 

compreensão do outro. Nos explicamos: partimos da premissa de que o literário se encarrega 

de cultivar novas relações simbólicas com a realidade e nos instala em outro ponto de 

observação da alteridade. Nos justificamos com as palavras de Cândido que (2007, p. 48-49):  

 

pressupõe que a grande obra de arte literária nos restitua uma liberdade – o 

grande reino do possível – que a vida real não nos concede. A ficção é um 

lugar ontológico privilegiado: lugar em que o homem pode viver e 

contemplar, através de personagens variadas, a plenitude da sua condição […] 

lugar em que, transformando-se imaginariamente no outro, vivendo outros 

papéis e destacando-se de si mesmo, verifica, realiza e vive a sua condição 

fundamental de ser autoconsciente e livre, capaz de desdobrar-se, distanciar-

se de si mesmo e de objetivar a sua própria situação  

 

 

Contamos um “causo” 

Para que exemplifiquemos o que até aqui foi dito de modo teórico, tatearemos neste 

momento no ensino de língua espanhola em Tangará da Serra. Partindo de uma situação 
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imediata de professora de língua espanhola na Unemat - Tangará da Serra, tem chamado 

sobremaneira a nossa atenção o fato de os materiais didáticos disponíveis no mercado 

brasileiro estarem em consonância apenas com uma visão de língua abstrata e homogênea 

(Krauss, 2008).  Como conseqüência deste estado de coisas, também a visão sobre ensino-

aprendizagem de língua espanhola veiculada tanto nos documentos oficiais gerados no Mato 

Grosso, como a postura assumida pelos professores que se propõem a participar dos testes 

seletivos para contratação de professores de língua espanhola na Unemat de Tangará da Serra, 

se mostram permeadas por essa concepção lingüística homogeneizadora, conforme 

demonstrado em levantamento e análise de dados feita anteriormente
2
 (Krauss, no prelo). 

Apoiando-nos na premissa de que a concepção de linguagem que oferece suporte ao 

ensino oficial da língua espanhola no Mato Grosso considera o social como externo à 

corporalidade lingüística, o que verificamos na materialidade textual de seu objeto de ensino é 

o funcionamento de uma espécie de mo[n]struário lingüístico-cultural do que seria a língua-

alvo. Ancorando-nos ainda no que assinala Bugel via OCN, também advogamos que: 

 

Continuar considerando a las variedades lingüísticas y culturales 

latinoamericanas del español como conjuntos estables de creencias, valores y 

comportamientos, que pueden agregarse como atractivos complementos del 

material didáctico, lleva a un divorcio de la lengua con su contexto cultural y 

social. (Bugel, 2000, apud OCN: 137) 

  

A partir deste gesto interpretativo, advogamos que a importância de nossa reflexão se 

respalda no fato de que o material didático de língua estrangeira seja um recurso didático que 

dificilmente se pode contornar como referência de uso modelar de dita língua. Se de acordo 

com Grigoletto (1999: 33-34), tal processo é possível porque ao livro (como objeto simbólico 

representante da língua escrita) de modo geral e ao livro didático de modo específico tem sido 

atribuído um lugar de saber definitivo e o estatuto de discurso de verdade, em nossa reflexão 

partimos do pressuposto de que a verdade seja uma construção histórica que (como todas as 

                                                 
2
 Este artigo analisa os modos como os materiais didáticos são tomados como referência teórica para que 

os autores dos documentos em questão autorizem o raciocínio de que é natural que uma língua falada em uma 

imensa extensão territorial (de fato, o espanhol é considerado língua oficial em 21 países) seja simplificada a 

uma possível estrutura comum para o processo de ensino-aprendizagem. Assim, consideram o sócio-histórico 

como exterior à materialidade lingüística (que acaba sendo interpretada como mera estrutura formal), 

funcionando paralelamente à ordem da língua e sobre ela exercendo influência. Neste sentido, às variantes da 

língua espanhola lhes restam o papel de possíveis desvios, detalhes exóticos de uma espécie de alma que 

amalgama a todos os países hispano-falantes. Omitindo o aspecto político inerente tanto às línguas como à 

educação formal, estes discursos transferem a importância do ensino das variantes da língua espanhola para o 

âmbito da psicologia, justificando sua importância dentro da categoria ―motivação‖ que deriva de certa fuga da 

monotonia, uma necessidade [urgente, ultrajante, nascida não se sabe de qual prisma de análise ou arcabouço 

teórico] de combate à mesmice.   
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outras construções) não corresponde ao real, mas a uma figuração dele, sendo que outras 

figurações não são apenas possíveis, mas, sobretudo, desejáveis. No caso pontual do ensino 

de língua espanhola em Tangará da Serra, diríamos antes que outras figurações sobre o que 

vem a ser língua espanhola e seu respectivo ensino sejam necessárias, dada nossa situação de 

cidade fronteiriça com determinada fatia do universo hispânico.  

Neste sentido, esperamos contribuir para uma perspectiva diferente da tradicional na 

abordagem do desempenho do professor e de aspectos dos recursos didáticos. Consideramos 

que eram poucos os questionamentos nessa direção, por isso queremos continuar lançando 

luzes para a atuação do professor em sala de aula, especialmente no trato com a diversidade 

lingüística e cultural. Assim, pretendemos auxiliar na construção de um professor crítico, e 

conseqüentemente, de um aluno que se veja como sujeito e se constitua em cidadão, tal qual 

tem sido idealizado pelos documentos oficiais, como Orientações Curriculares Nacionais 

(2006) e Parâmetros Curriculares Nacionais (1998).  Ainda que saibamos que a democracia 

tal qual proposta por Freire (2000) não nasça da simples concessão de voz aos aprendizes, já 

que esta somente se gera em uma sociedade de emancipados (Adorno, 1995), acreditamos que 

a emancipação se construa justamente no encontro que se dá no reconhecimento da 

diversidade via linguagem, conforme já vislumbrado por Freire (idem: 52) que sentencia 

―Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em 

comunhão‖. Assim sendo, ainda que consideremos o sujeito como assujeitado (porque sempre 

submetido a um sem fim de regras tanto lingüísticas como sociais), defendemos nosso desejo 

de uma possível contra-voz que pode e deve tomar corpo, já que, segundo Geraldi (2007: 69) 

nenhuma sociedade é uma estrutura em cujo movimento temos de nos inserir, 

mas uma arquitetura que demanda enunciações singulares a cada momento 

histórico em que o que se repete muda de sentidos e o que se altera adquire 

sentidos no que se repete. 

 

Assim, o que propomos a partir da concepção de sujeito suscitada é a possibilidade de uma 

enunciação singular por parte do professor (tanto os já atuantes, quanto daqueles que se 

encontram em formação inicial), que não o estanque e o leve a escorregar na forma menos 

criativa do retorno do velho, na impossibilit/ação do novo, congelamento este que nos 

atravanca a arquitetura de uma sociedade autônoma, onde os cidadãos não se acomodem a sua 

condição de autômatos, de anônimos no processo histórico. Em última instância, o que 

buscamos fomentar é uma educação que trabalhe contra a homogeneização, seja do 
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conhecimento, seja dos sujeitos. E por isso, partimos do trabalho com o poético, pois, além de 

advogar juntamente com Souza (2008, p.91) que uma subjetividade desestabilizadora seja 

uma subjetividade poética, no sentido de fabricante, inventora de realidades possíveis, ainda 

que improváveis. Neste sentido, fechamos esta reflexão com uma assertiva de Zambrano 

(2004, p. 324) na tentativa de apresentar o poético como quixotesco, mas também como 

corajoso, como um fomentador de subjetividades não conformes ao status quo, à tendência à 

homogeneização, como um catalisador de possibilidades e potencialidades, já que também 

defendemos com esta filósofa que ―El poeta no se afana para que de las cosas que hay, unas 

sean, y otras no lleguen a este privilegio, sino que trabaja para que todo lo que hay y lo que no 

hay llegue a ser. El poeta no teme a la nada‖. 

Acreditamos que a educação, como todas as relações sociais humanas, como também 

esta reflexão – como um recorte do que se pretende como um pontapé inicial para a discussão 

sobre diversidade na escola pública de Tangará da Serra -  seja um processo em construção, e 

em construção por todos nós. Neste sentido, pedimos licença para terminarmos com as 

palavras de Freire, que depois de sua morte, foi recuperada em uma homenagem a este 

valoroso representante da opção crítica, Jaume Botey y Ramón Flecha (1998:55): “hay que 

defender que la utopía, los sueños posibles, los inéditos viables tienen caminos realistas para 

conseguirlos. Somos seres en transformación y no en adaptación.” 
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