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Introdução:
	Buscar caminhos dentro do contexto da formação docente que permitam minimizar os resultados desoladores e cruéis que caracterizam atualmente o ensino fundamental no Brasil, tem se tornado um desafio constante para professores e pesquisadores.  Um olhar, mesmo que superficial, sobre a realidade que impera nas escolas, tem  demonstrado de maneira inconteste, a existência de preconceitos e processos seletivos e discriminatórios cada vez mais comprometidos com a  perpetuação de desigualdades entre diferentes grupos sociais e culturais.  O simples reconhecimento da heterogeneidade que caracteriza a sociedade brasileira e o contexto escolar não tem sido suficiente para garantir uma real valorização e uma representação efetiva de grupos considerados não-hegemônicos, de modo a lhes permitir o acesso igualitário a bens econômicos e culturais, a garantia de oportunidades sociais ou a participação em  processos decisórios considerados significativos.  
Assim, de acordo com o exposto, pode-se afirmar que o agravamento contínuo deste quadro tem trazido para as reflexões no âmbito educacional, uma necessidade premente de se repensar a escola, o papel do professor e a formação de  professores É preciso esclarecer que não se quer com esta afirmação, responsabilizar apenas os professores pelo quadro exposto.  Muito pelo contrário,   sabe-se que a crise vivida pela educação brasileira passa por questões estruturais mais amplas e profundas, entretanto, é impossível negar sua correlação com a formação e atuação de professores..   A escola na maior parte dos casos, tem agido como um instrumento determinante para consolidação de valores e conhecimentos que formam o processo homogeneizante do discurso dominante e oficial, e que tem contribuído para exclusão e expulsão de uma variedade infinita de alunos pertencentes a grupos considerados fora do padrão e classificados  como diferentes, “especiais”, “anormais” ou “exóticos”.  Uma parte dos professores por sua vez, tende a revelar em sua prática pedagógica cotidiana expectativas negativas e preconcebidas em relação a tais alunos, e que conjuntamente com  atitudes de conformismo, descompromisso e apatia, acabam por ratificar condições de desigualdade.  No  que diz respeito aos cursos de formação de professores, estes têm em sua maioria, se caracterizado por um enfoque que tende a privilegiar  a instrumentalização “eficiente” do professor, baseada em técnicas “neutras”  e acríticas  de sua atuação e no qual os conflitos e a diversidade são permanentemente ignorados em detrimento de posições mais críticas e contestadoras.
Nesse sentido, consciente da necessidade de transformação da escola em um espaço mais justo, aberto e verdadeiramente democrático, no qual todas as “vozes” possam se sentir ouvidas e representadas e no qual a prática pedagógica do professor encontre-se coadunada com um projeto emancipatório, responsável por  questionar e desnaturalizar discursos e padrões social e culturalmente “universalizados”, este estudo embasado pelos princípios do Multiculturalismo Crítico (Canen, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001; Canen & Moreira, 1999; McLaren, 1997), buscou vislumbrar espaços que na formação de professores possam contemplar possibilidades de uma sensibilização docente em relação à  questão da diversidade cultural.   Para tanto, considerou-se oportuno realizar uma pesquisa em um curso normal superior de um instituto superior de educação, uma vez que se trata de um lócus recentemente implementado e pouco conhecido em sua cultura  interna.

 Referencial Teórico:
	Este trabalho parte de um enfoque centrado no Multiculturalismo Crítico (Canen, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001; Canen & Moreira, 1999; McLaren, 1997),   que  procura compreender a relação entre cultura e poder, questionando a construção discursiva das diferenças e das identidades, na busca por representação de grupos culturalmente excluídos na sociedade e no contexto escolar.  Neste sentido, a formação de professores que escolha pautar seus caminhos dentro dessa linha, deve estar aberta às diversas maneiras como se constituem as diferentes visões de mundo, procurando construir uma identidade docente capaz de conscientizar-se da pluralidade cultural da realidade em que vive, por meio de questionamento a uma ética “universal”, etnocêntrica e “imutável” e da realização de práticas pedagógicas pautadas na realidade  cultural de seus alunos.
Partindo do enfoque anterior, este estudo procurou conceber a formação de professores  como um espaço discursivo privilegiado, no qual a identidade docente é reconhecida como resultado direto de variadas práticas culturais e discursivas, construída historicamente em relações interculturais, dinâmicas e híbridas (Arbache, 2000; Hall, 1999).  Isto significa dizer que, neste lócus as diferenças coexistem como regra e não como exceção, fazendo com que concepções, percepções e histórias de vida se choquem e entrechoquem, contribuindo desta forma para uma (re)construção contínua da identidade e  do olhar sociocultural dos futuros profissionais sobre si e sobre aqueles que serão seus alunos.  
Da mesma forma, também foram ressaltados neste trabalho, os aspectos que dentro do curso pesquisado, pudessem evidenciar o enfoque sob o qual a relação educação-diversidade tem sido trabalhada.  Para tanto, foram relacionadas quatro perspectivas básicas, que segundo Canen (1997, 1998, 2001) têm informado a formação docente numa linha multicultural e que serviram para iluminar o campo empírico observado durante o estudo.   São elas:  
·	a estrutural-funcionalista, onde a formação do professor estaria voltada para  a transmissão “eficiente” de conhecimentos tidos como “neutros” a partir de uma postura acrítica, na qual a diversidade cultural é tratada como um fator de exceção. Seu ponto de vista frente à diversidade  seria de  assimilação cultural;  
·	a reprodutivista, que parte do princípio da não-neutralidade do ato educativo, e sua determinação pelas relações sócio-econômicas.  Entretanto, existiriam poucos espaços dentro do processo de ensino-aprendizagem para efetuar transformações. Neste sentido, seu ponto de vista frente à diversidade  seria de reprodução cultural;
·	a  fenomenológica, onde o professor seria visto como um “profissional reflexivo”, capaz de analisar criticamente sua prática educativa. Encontra-se voltada para valorização dos “atores sociais” e seus significados, seu ponto de vista frente à diversidade seria o de aceitação cultural; e  
·	a teórica crítica, onde o professor seria visto como um “profissional ativo-reflexivo”, que reflete criticamente sobre seus discursos e práticas e que se preocupa com a dimensão humana da aprendizagem, voltando-se para projetos de emancipação e transformação social.  Este profissional estaria engajado através de sua prática pedagógica em desvelar e questionar as relações de cultura-poder que caracterizam a escola e a sociedade e que acabam por determinar processos discriminatórios e excludentes promotores da injustiça social.  Neste sentido, seu ponto de vista frente à diversidade seria o de “conscientização cultural”. 
Esta última abordagem descrita, caracteriza-se como aquela que informará os pressupostos de uma formação docente multicultural crítica, visto que traz para o conceito de competência pedagógica “o desafio a preconceitos e estereótipos com relação a diversidade cultural e a problematização de conteúdos específicos e pedagógicos ministrados” (Canen, 1998, p.229).
O referencial teórico esboçado, mas do que um conjunto de amarras conceituais, representou apenas um ponto de partida.  A riqueza e complexidade do campo empírico, levantou pontos e idéias, cuja a discussão, espera-se possa contribuir de alguma forma, nas reflexões sobre esse tema de estudo.

 Referencial Metodológico:
	Este artigo é parte de um estudo de caso de cunho etnográfico voltado para aquisição do título de Mestre no ano de 2.001.   A pesquisa em questão foi desenvolvida durante o segundo semestre letivo de 2.000 em um curso normal superior de um instituto superior de educação de caráter público no município do Rio de Janeiro.  
 Esta etapa do trabalho teve como propósito realizar uma análise da cultura institucional a partir do contexto e  de um documento fundamental do curso em estudo, de modo que estes pudessem demonstrar por meio das situações observadas e das finalidades, pressupostos e  fundamentos escritos, em que medida são evidenciados referenciais ou potenciais multiculturais críticos para a formação de professores na referida instituição.  Para tanto foram utilizadas duas técnicas importantes: a observação participante, na qual foram observadas oito reuniões pedagógicas (chamadas interdisciplinares) e a análise documental, para qual utilizou-se como fonte o projeto político pedagógico do curso em questão.  

Contextualizando o Campo:   Culturas em Choque.
A escolha pela instituição se deu por alguns motivos essenciais.  Em primeiro lugar  por ser este na época da pesquisa, o único instituto superior de educação de caráter público no município do Rio de Janeiro.  As outras razões foram: por ser considerado um local de tradição histórica na formação de professores para o ensino fundamental (suas origens remontam ao século XIX)  e por estar implementando um curso normal superior com uma carga horária de 3.200 horas, equivalente a quatro anos de curso, diferentemente da maioria dos outros cursos normais superiores privados existentes no município em questão.  
Além de oferecer a formação de professores em nível superior, a instituição  abarca atividades educacionais, que vão da  creche ao ensino médio.  Localizada num bairro de classe média, na zona urbana da cidade, recebe alunos de várias classes sociais, advindos de diversas localidades, que vão da periferia à zona sul e dos municípios vizinhos.
O curso normal superior da referida instituição, teve sua autorização publicada no Diário Oficial, em 1998, pela Câmara de Ensino Superior da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, iniciando suas atividades no ano de 1999.  O curso contava com 43 professores regentes (sendo 25 com mestrado), provenientes em sua grande maioria do ensino médio (formação de professores), ministrado pela mesma instituição e na época em fase de extinção, e possuindo 363 alunos, divididos em 12 turmas entre os  turnos da manhã e da noite.  Tal curso encontrava-se estruturado em duas habilitações:  formação docente e de  profissionais para a Educação Infantil, com ênfase em Educação Especial e formação docente para as séries iniciais do Ensino Fundamental com ênfase em Educação Especial ou Educação de Jovens e Adultos.
No momento da pesquisa, o curso passava por uma crise dentro da própria instituição que o abrigava, crise esta que remonta à sua criação.  Segundo depoimento da diretora É importante salientar que, o termo diretora utilizado durante o desenrolar deste artigo, refere-se exclusivamente à diretora do curso normal superior. Tal esclarecimento torna-se necessário, visto que o instituto superior de educação pesquisado, possuía um diretor geral para a instituição como um todo e a uma diretora específica  para o curso normal superior.  
, contrariamente a todas as “forças” e problemas político-partidários existentes na época de sua autorização, o grupo de professores da instituição que organizou  a proposta do Curso Normal Superior, tinha como  perspectiva o resgate da qualidade do  processo formativo do professor dentro dos parâmetros de uma licenciatura plena, vide ser o projeto inicial estruturado em quatro anos de formação.  Contudo, o projeto que veio a ser aprovado pelo Conselho Estadual de Educação não foi o de quatro anos, mas sim, o de dois anos.  Projeto este, que nunca chegou a ser implantado, porque os professores que lá estavam nunca concordaram com isto.  Em seguida, com a mudança de governo (estadual) e conseqüentemente do partido político que estava no poder, os problemas se agravaram, uma vez que, houve uma tentativa de desarticulação do projeto numa perspectiva de não dar continuidade ao que havia sido realizado no governo anterior. Porém, o grupo que o havia iniciado e que não estava ligado a questões partidárias, continuou o seu trabalho através de um processo de resistência que garantiu a implantação do projeto em quatro anos.   
Por isso,  em virtude do exposto, o curso normal superior que se encontrava na época estudada com o seu projeto político-pedagógico em fase propostas para reformulação,  passava por uma situação de segregação em relação à direção geral da instituição, tendo constantemente que lutar para reafirmar seu espaço.  Episódios que marcavam a exclusão do referido curso, que iam da indisponibilidade de salas de aula e de materiais didáticos ao isolamento em relação às atividades pedagógicas da instituição, foram presenciados pela pesquisadora durante o seu período de observação.  Tais fatos, demonstraram a existência de um choque cultural, uma vez que o modelo educacional (acadêmico e científico) proposto pelos professores integrantes do curso não se coadunava com o modelo (pragmático e economicista  De acordo com Freitas (2000), neste tipo de enfoque, a formação de professores encontra-se voltada para uma massificação e uma capacitação pedagógica marcada pelo retorno do tecnicismo, no qual o papel do professor seria o de um mero aplicador eficiente de técnicas instrumentais e didáticas. ) propagado pela direção geral da instituição.
Da mesma forma também pôde-se observar, por meio das reuniões interdisciplinares assistidas, que havia um grande “mal-estar” do grupo em relação à forma como os cursos normais superiores estavam sendo recebidos e tratados no meio acadêmico Autoras como Freitas (2000) e Brzezinski (2000) em seus estudos, alegam que os Institutos Superiores de Educação fazem parte de uma estratégia adotada pelo governo brasileiro para atender às exigências dos organismos internacionais. Apesar de se constituírem como um local para a formação em nível superior de professores, eles se caracterizariam por  voltarem-se exclusivamente para as atividades de ensino (de caráter técnico e profissionalizante), constituindo uma distinção – universidades de ensino/universidades de pesquisa - que aparece de forma clara nas políticas atuais para o ensino superior e que coloca a formação de professores fora das atividades de pesquisa.  Deste modo, correria-se o risco, de que estes institutos numa comparação com as demais instituições de nível superior, viessem a ser considerados como sendo de segunda categoria., e que lhes dava a sensação de estarem sendo excluídos e “condenados”  antes mesmo que pudessem mostrar o seu trabalho. 
Essa percepção de que o próprio Curso Normal Superior e seus integrantes vivenciavam a exclusão no contexto maior da instituição e nos meios acadêmicos como um todo,  revelou-se por meio de vários depoimentos dos professores durante as observações.  A transcrição de uma das fala da diretora, confirma esse aspecto: 

Diretora:  “O processo de exclusão, ele se dá de várias formas.  Desde a exclusão econômica até a exclusão social e sobretudo, a cultural.  Então, hoje por exemplo, o    Curso 
Normal Superior, ele também sofre  um processo de exclusão.  Ele sofre  um    processo    de 
exclusão, na perspectiva que as pessoas não o conhecem, não conhecem a sua estrutura, não conhecem os seus fundamentos teórico-práticos, não conhecem os seus objetivos, os objetivos que ele quer alcançar.  Então, o processo de exclusão, exatamente porque a gente vive muito essa exclusão, existe todo um compromisso com a não-exclusão.   Mas acho que a primeira clareza que a gente tem, é de que alguma forma a gente exclui ou contribui para a exclusão.  Então, a clareza de que todos nós em algum momento, por menor que seja, contribui para algum tipo de exclusão, seja na perspectiva individual ou coletiva, nos faz humildes o suficiente para lutar pela não-exclusão.”

Dessa maneira, nota-se que o momento político-institucional conturbado vivenciado por aqueles professores-formadores, parece ter contribuído sobremaneira para  um repensar sobre o papel do curso em relação à escola e seus processos excludentes e a responsabilidade da formação de professores neste contexto.  Por vivenciarem  a exclusão cotidianamente, pôde-se perceber de forma clara, a existência de um compromisso por parte de todos os integrantes do curso em demonstrar um trabalho qualitativo, capaz de transcender uma formação puramente técnica e que pudesse elevar o curso (ou ao menos as percepções sobre o mesmo) ao status de instituição acadêmica comparável às universidades que tanto os criticavam. 
Nesse sentido, parece que o desconhecimento e a desconfiança a respeito dos cursos normais superiores, devido a sua implementação autoritária e vertical por intermédio da atual política educacional brasileira, tem contribuído para condenar antecipadamente estas instituições ao descrédito. Contudo, vale ressaltar que, homogeneizar seus desempenhos enquanto instituições formadoras de professores, pode significar agir de maneira preconceituosa, não só com este lócus como também com os docentes que dele participam.  Em uma perspectiva multicultural crítica (Canen, 1997, 1997a, 1998, 1999, 2000, 2001;  McLaren, 1997),  voltada à valorização do plural e a quebra de preconceitos, buscar conhecer a pluralidade de significados culturais para a identidade docente naquele espaço, foi uma motivação especial na pesquisa.
É importante assinalar que, ainda que as questões multiculturais não tenham sido diretamente o foco das discussões realizadas nas reuniões interdisciplinares, o cotidiano vivenciado pelos professores na ocasião, fez com que emergissem novos aspectos multiculturais não esperados pela pesquisadora, como o choque cultural, no qual a cultura acadêmica “abraçada” pela diretora e por alguns docentes se contrapunha à cultura  mercadológica e hierárquica proposta pela direção geral, levando o grupo estudado à condição de excluído. Canen (1997) ao relatar sua experiência em uma instituição para formação de professores no Reino Unido, evidenciou os contratempos causados por uma cultura hierárquica que se contrapunha às intenções descritas nos documentos, e que serviu para iluminar o contexto cultural estudado a partir do multiculturalismo.  

 O Que Dizem os Documentos?
Para iniciar torna-se importante novamente ressaltar, que o documento correspondente ao projeto político pedagógico na época desta análise, era provisório. Tal documento aspirava no futuro, sofrer reformulações e aperfeiçoamentos, uma vez que esse, conforme depoimento dos sujeitos da pesquisa, em sua composição, não contava com toda a equipe de professores que comporia o curso, necessitando ser rediscutido pelo grupo completo, de modo a poder avaliar e incorporar outras perspectivas e posicionamentos.    
O documento em questão intitula-se “Estudo sobre a Organização e Implantação do Curso Normal Superior no Instituto Superior de Educação”, e segundo a direção,  corresponderia ao projeto político pedagógico da instituição.  Ele  aparece organizado da seguinte forma: introdução, fundamentação legal, fundamentação teórico-pedagógica, estrutura organizacional, objetivos, fundamentos da estrutura curricular, estrutura curricular, da organização acadêmica, da avaliação e da promoção e da organização das áreas do conhecimento.  Torna-se importante ressaltar, que tal documento não se encontrava corretamente paginado ou datado.  Para o desenvolvimento desta análise foram selecionados trechos do mesmo que enunciassem propostas e intenções que pudessem vir a configurar o perfil de professor almejado e os pressupostos  pedagógicos, teórico-práticos, que embasavam esta formação.  
A busca por indícios no documento que determinassem o perfil de professor adotado pelo curso, levou à identificação de alguns aspectos importantes.  Dentre esses, foi possível perceber, por intermédio da leitura do tópico referente às finalidades do curso que se encontra  no capítulo que trata da fundamentação teórico-pedagógica, a existência de  uma relevância na postura reflexiva para a construção dos saberes docentes.  Este fato pode ser confirmado através do trecho transcrito abaixo:

“ ( ... ) Se durante toda a construção de saberes necessitamos ir e vir entre conhecimentos, vivências e experimentações, deve-se abandonar, de saída, qualquer visão fragmentária, adotando-se, em contrapartida, a compreensão do caráter totalizante do processo.  Nesse sentido, rejeitam-se posições dogmáticas, mecanicistas, centralizadoras, que não contemplem a marca de construção permanente do processo educativo.  Estabelecer confrontos, ressaltar diferenças, identificar circunstâncias, criticar e avaliar são, pois, atitudes inerentes à dialética da existência humana e, portanto, condições básicas para quem pretende educar e se educar permanentemente.” (grifo original do documento)  - (Fundamentação Teórico-Pedagógica – Finalidades)

Tal relevância encontrada, aponta para o desenvolvimento da reflexão, da autocrítica e da auto-avaliação, em uma abordagem aparentemente crítica.  Ao estabelecer a possibilidade de confrontos e a existência de diferenças dentro desse processo dialético, o trecho anterior parece apontar para existência de um potencial multicultural, sem contudo definir claramente qual sua perspectiva. Porém, também foi possível perceber que a questão da diferença é tratada de forma genérica e externa à  identidade docente, sem tocar nas questões de raça, gênero e outras, ou em posturas de desafios a preconceitos e estereótipos, como seria de se esperar em uma visão do professor como sujeito multiculturalmente comprometido (Canen, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001;  Canen et al., 2000; Canen & Moreira, 1999, 1999a).  No entanto, a percepção de que se deve valorizar a pluralidade de vozes culturais emerge em trechos do documento, como se verifica na transcrição a seguir: 

“É, pois, considerando a linguagem como produção em si, que deve-se evitá-la enquanto instrumento de reprodução e imposição de valores, centralizando vozes, desconhecendo diferenças, mas trabalhá-la no sentido de (re)descoberta das relações entre linguagem e pensamento, de manifestação de identidades e diversidades, de modo totalizante e não totalitário.  Para uma educação que ser quer progressista, deve-se estabelecer, antes de tudo, que o conhecimento se produz na interação do sujeito-objeto-outro, mediada pela linguagem, na construção do sujeito interativo, em permanente movimento.  Ouvir vozes e não silenciá-las, passa a ser o fundamento dessa educação que se projeta para as virtualidades do ser, progressivamente.”(Fundamentação Teórico-Pedagógica – Finalidades)

No entanto, a partir do trecho acima transcrito, observa-se que o professor parece ser colocado como um sujeito observador e catalisador da interação entre as diferenças, sem estar diretamente envolvido ou influenciado por ela.
É importante assinalar que, a existência de uma consciência acerca da existência de diferentes vozes e da possibilidade de seu silenciamento parece indicar o “germe” de uma sensibilidade multicultural crítica.  Porém, o fato de que se fala em ouvir vozes, em valorizá-las, sem contudo indagar o porquê destas encontrarem-se silenciadas,  pode vir a denotar a possibilidade de uma abordagem mais na linha de “aceitação cultural”,  em uma visão mais folclórica do que de “conscientização cultural” (Canen, 1997, 1998, 2001;  McLaren, 1997).  
Ao enfocar as características que devem predominar na formação desse perfil de professor desejado, o documento parece inclinar-se novamente para uma perspectiva de “aceitação cultural”:
	
“( ... ) cujos princípios aqui delineados apontam para a formação de um ser questionador crítico, receptivo, sensível e consciente da diversificação das sociedades, bem como preparado para o respeito ao outro.  Estimulando o saber, a solidariedade, a paciência, a auto-estima e o amor, o professor exercerá, na sua plenitude, a função de motivador de potencialidades e disposições para o que a escola é apenas um dos agentes (entre outros) que contribuem para o desenvolvimento das capacidades humanas, no dialético processo da vida.  Para tanto, deve-se esperar desse educador, além do domínio de conhecimentos específicos, o talento para o exercício do respeito ao outro, da paciência, da versatilidade, do amor e da sensibilidade, além da capacidade para promover a expansão do imaginário individual e coletivo e, sobretudo, a consciência de sua função social, dignificando a profissão a que se dedica.  ( ... )  Não se pretende, pois, eliminar conflitos e tensões próprios de uma diversidade, mas garantir o diálogo.” ( grifos da pesquisadora ) (Fundamentação Teórico-Pedagógica – Finalidades)

Como se percebe na citação, a consciência propagada sobre a existência de conflitos e tensões no ambiente escolar, não garante a adoção de uma postura multicultural crítica pelo curso em questão.  De fato, os trechos destacados parecem mais informar a coexistência tolerante, “respeitosa” e forçosa entre a diversidade e as diferenças, do que o questionamento às relações de poder e os processos de diferenciação que as produzem.  Esta abordagem é reforçada pela utilização de termos como solidariedade, paciência e amor,  que tendem a demonstrar uma estratégia pedagógica que Silva (2000) denominou como “liberal”, e que se caracteriza por uma postura “paternalista”, que consiste na estimulação de bons sentimentos e da boa vontade para com a diversidade e as diferenças.  Tal visão não considera os jogos e articulações ideológicas e discursivas que constroem essas identidades e que são determinadas pela produção e pela hierarquização das diferenças, como seria o esperado de em uma posição mais crítica do multiculturalismo  (McLaren, 1997).
A concepção do professor como pesquisador também emergiu na análise do documento:

“Portanto, a proposta pedagógica do curso alicerça-se em atividades de ensino e pesquisa que ganham linhas definidas em nosso cotidiano através da articulação entre o agir e o pensar, entre o realizar e o interpretar, entre o construir e o reconstruir ...  viabilizando a formação de educadores-pesquisadores, permanentes sujeitos históricos, críticos e criadores. Especificamente no 1º período do curso, pretende-se reconstruir conceitos básicos a partir de um recorte histórico  da Educação Brasileira nas últimas décadas, valorizando o exercício do questionamento filosófico, a  análise contextualizada, a desmistificação da ação científica e a formação contínua do professor-pesquisador.( ... ) Assim, as atividades curriculares representam momentos de aprofundamento teórico-prático de questões-problemas/objetos de pesquisa.  No contexto do processo de ensino-aprendizagem, que se dá durante as séries iniciais do ensino fundamental e na educação infantil, surgem, então, os temas norteadores das vivências do projeto interdisciplinar da ação docente.” (Fundamentos da Estrutura Curricular).
	
O enfoque dado pelo texto anterior, sugere a formação de um professor pesquisador de sua prática cotidiana, capaz de reconstruí-la na medida em que planeja e desenvolve o seu trabalho.  Neste sentido, o posicionamento anterior, apesar de extremamente relevante para a formação de professores,  parece no entanto, deixar uma lacuna no que se refere à construção de um perfil docente multicultural crítico, visto que este não explicita como se daria uma possível articulação com as questões macrossociais que são determinantes para a realização de uma prática pedagógica  mais política e reflexiva (Moreira, 1998).  No entanto, por outro lado, indicaria a relevância da pesquisa na concepção do curso, ao menos no que se refere às intenções, desafiando idéias que tendem a pensar tais cursos como limitados ao ensino.
Uma análise dos pressupostos teórico-práticos que se encontram na fundamentação teórico-pedagógica do documento, indicou um enfoque voltado para a valorização de características individuais na relação professor-aluno:

“ ( ... )  É necessário criar uma base comum para que, sob todos os aspectos, desenvolva-se uma pedagogia da formação de valores, não a confundindo com transmissão atomizada de preceitos morais e éticos isolados, atrelados a um conjunto de convenções.  Ao contrário, é preciso ter sempre em vista um sistema de convicções (grifo original) resultante de uma concepção de mundo que atribui sentido à vida pessoal e desenha o contorno social do indivíduo.  Considerando-se esta dupla atuação na relação professor-aluno devem-se estabelecer estratégias educativas compatíveis com as diferenças que se manifestam nas ações de reciprocidade ( grifos da pesquisadora) além de ensinar com métodos que possibilitem realizar e enriquecer o variado patrimônio cultural e humano, preparando o aluno para o efetivo exercício da cidadania e a contínua formação, a partir de novas realidades.”(Fundamentação Teórico-Pedagógica – Pressupostos)

De acordo com o exposto acima, nota-se uma tendência a essencializar as identidades de professores e alunos, uma vez que as mesmas são tratadas a partir de um viés subjetivo e psicológico, ignorando os distintos aspectos (categorias identitárias) e as estruturas de poder que as constituem (Canen, 2000).  A existência de uma base comum de valores e de um patrimônio cultural e humano, parecem sustentar a idéia de um padrão ao qual todas as variantes culturais devem complementar, o que indicaria uma suposta convivência harmoniosa entre as diferenças, sem questionar os processos pelos quais essas diferenças são construídas (Silva, 2000), visto que estas seriam percebidas como componentes “enriquecedores” ou “exceções” e não como frutos de construções discursivas preconceituosas.  
O documento em questão também apresenta dois eixos temáticos – Tecnologia/Ciência/Natureza e Educação/Escola/Sociedade -  divididos em três categorias distintas – Trabalho/Linguagem/Conhecimento.  Estes funcionam como pólos norteadores dos trabalhos a serem desenvolvidos nas disciplinas do curso.  Uma análise desses eixos e suas respectivas categorias, revelou alguns aspectos que podem ser considerados importantes para indicar em que medida uma sensibilidade multicultural crítica evidenciou-se na proposta pedagógica do curso.
Ao realizar a leitura dos pressupostos que orientam o eixo Tecnologia/Ciência/Natureza,  foi possível perceber na categoria Conhecimento, a presença de alguns indicadores multiculturais:

“Reconhecer a importância do respeito às diversas formas de gerar conhecimento, das manifestações específicas dos diversos grupos culturais, considerando a diversidade e a pluralidade das várias identidades culturais.”

“Entender que os grupos sociais possuem características segundo lugares e tempos distintos e são integrantes da humanidade com responsabilidade neste planeta.”(Fundamentos da Estrutura Curricular – Eixos Categoriais e Temáticos)

Pode-se notar nos trechos anteriores, a presença de categorias importantes dentro da concepção multicultural, tais como:  grupos culturais, diversidade, pluralidade e identidades culturais.  Contudo, a abordagem dada a essas categorias, não parece pressupor uma sensibilidade multicultural crítica, uma vez que  a pluralidade cultural parece ser vista de forma abrangente, generalizada, afastada das dimensões multiculturais concretas,  distante pois, do contexto do professor (Canen, 2000).  Essa posição aparece reforçada pela utilização de expressões como “lugares e tempos distintos” e “integrantes da humanidade”.  Também é possível perceber novamente, a tendência para uma harmonização das diferenças, visto que  não há nenhuma referência aos conflitos, estereótipos e preconceitos que encontram envolvidos nesse processo.
Neste mesmo eixo e categoria, o documento  torna a destacar o perfil do professor pesquisador:

“Entender a importância do professor pesquisador, o que impacta diretamente a qualidade de sua prática docente.”(Fundamentos da Estrutura Curricular – Eixos Categoriais e Temáticos)

De acordo com o exposto acima, nota-se que o profissional pesquisador é visto como uma categoria abstrata, divorciada da reflexão multicultural que poderia impregnar sua concepção.  Nesse caso, ignora-se mais uma vez, a condição culturalmente híbrida que constitui a identidade docente e que caracteriza-se pela reinscrição cultural dos indivíduos,  fruto de sínteses e traduções plurais que resultam de relações muitas vezes assimétricas, entre diferentes grupos (raciais, étnicos, religiosos, etc.) (Canen, 2000;  Hall, 1999;  McLaren, 1997). 
No que diz respeito ao eixo temático Educação/Escola/Sociedade foi possível destacar na categoria Trabalho, indicativos da presença de um “germe” do pensamento multicultural:

“Construir princípios éticos que promovam mudanças sociais e ações transformadoras, permitindo novas relações trabalho/qualidade de vida, de forma a permitir a leitura crítica sobre consumismo/exploração/trabalho.”(Fundamentos da Estrutura Curricular – Eixos Categoriais e Temáticos)

Percebe-se na citação anterior, um enfoque da Teoria Crítica, onde as questões ligadas  à condição das classes proletárias (determinante “classe social”) e sua relação com a exploração do trabalho, parecem buscar a formação de identidades docentes críticas, comprometidas com a transformação social.  No entanto, a ênfase em apenas um determinante identitário, como o registrado no caso anterior,  ignorando a existência das múltiplas camadas que compõe as identidades e que são decisivas no processo de hibridização (Canen, 1997, 1998, 1999; Hall, 1999), faz com tal enfoque ainda não consiga contemplar uma articulação entre as questões sócio-econômicas e as dimensões relativas à questão da pluralidade cultural e da produção das diferenças.  Nesse sentido, trata-se de uma visão apenas considerada como uma precursora de tais preocupações (Canen, 2000).

Conclusões:
	Pode-se concluir que a análise do contexto revelou aspectos muito interessantes para o desenvolvimento do trabalho e que deram origem a novos questionamentos.  Como exemplo, destacam-se:  o choque cultural que estava ocorrendo dentro da própria instituição, a partir do confronto entre a cultura hierárquica da direção, voltada para uma formação numa linha mais pragmática e economicista, associada a questões político-partidárias e a cultura acadêmica, propagada pelos professores do curso, que buscavam uma formação mais qualitativa a partir de uma perspectiva crítica e reflexiva; a sensação de exclusão e marginalização do grupo estudado em relação à direção geral, uma vez que este encontrava-se segregado das atividades pedagógicas promovidas pela instituição e o preconceito e discriminação sofrido pelo curso nos meios acadêmicos, devido à sua implementação por meio da política educacional vigente.  Tais aspectos suscitados podem contribuir para um repensar  sobre os institutos superiores de educação e sua relação com o meio acadêmico. É certo que estes são uma decorrência da política educacional atual, impositiva e vertical e que há muito vem sendo contestada.  No entanto, o que se sabe verdadeiramente sobre as culturas internas e o cotidiano dessas instituições? Padronizá-las antecipada e indiscriminadamente, não caracterizaria um ato preconceituoso e discriminatório, marcado por um estereótipo?  Como repensá-los?  Neste sentido, tais questionamentos podem surgir como indicativos de novas pesquisas a respeito deste tema.
	Os dados levantados a partir do documento analisado, apontaram para superação de uma perspectiva exclusivamente “tecnicista” na formação de professores, uma vez que apresentam algumas posições mais críticas, que reconhecem a relação entre os processos excludentes e o papel da escola e do professor. O perfil de professor privilegiado foi caracterizado  pela figura do professor reflexivo e pesquisador de sua prática. No entanto, também foi possível notar que, esta ênfase na postura pró-pesquisa,  encontra-se voltada para os aspectos individuais e subjetivos dessa atuação, que apesar de já representarem um progresso neste campo, ainda suscitam uma necessidade urgente de articulação destes com as questões macrossociais, relativas à pluralidade cultural e aos seus condicionantes, que favoreçam discussões sobre  a escola, o currículo e a formação de professores.   
	O reconhecimento do espaço escolar como um espaço multicultural,  pode ser considerado como um avanço, uma vez que tal posição parece indicar a presença de um “germe” precursor do pensamento multicultural.  Contudo, é preciso ressaltar  que tal enfoque, ainda encontra-se distante dos pressupostos de um multiculturalismo crítico, uma vez que há uma predominância  no tratamento da diversidade e da diferença  como algo harmônico, estanque, generalizado ou abstrato, na qual a relação educação-diversidade é vista em uma perspectiva de aceitação cultural.
	De acordo com o exposto, os dados anteriores apesar de revelarem poucos avanços e potenciais para construção de uma identidade docente multiculturalmente crítica e comprometida, indicam a existência de possíveis áreas abertas ao crescimento nesta direção.  Entretanto, os dados revelam que ainda há muito o que caminhar.  Neste sentido, os rumos apontados pelo Multiculturalismo Crítico destacam-se como uma via nova e possível de se realizar na formação docente, uma vez que possibilitam a adoção de práticas discursivas pedagógicas e curriculares problematizadoras e não-discriminatórias da sociedade e do contexto escolar.
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