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1. INTRODUÇÃO:
A reflexão a cerca da relação entre educação escolar e diversidade cultural é relativamente nova e tem se dado muito mais no âmbito da produção teórica do que das práticas pedagógicas propriamente ditas. O desenvolvimento do tema tem sido possível principalmente devido à aproximação dos estudos do campo educacional com outras áreas do saber que se dedicam mais especificamente ao tema da cultura, tal como a Sociologia da Cultura, a Antropologia e os Estudos Culturais “O campo de teorização e investigação conhecido como Estudos Culturais tem sua origem na fundação, em 1964, do Centro de Estudos Culturais Contemporâneos, na Universidade de Birmingham, Inglaterra. O impulso inicial do Centro partia de um questionamento da compreensão de cultura dominante na crítica literária britânica”. (SILVA, 1999:131) “Os Estudos Culturais estão profundamente preocupados com a relação entre cultura, conhecimento e poder”. (GIROUX, 1995:86).
O fracasso escolar tem sido uma das principais temáticas para a origem da discussão em torno de uma maior aproximação entre educação e cultura/s. Em várias partes do mundo, tem se constatado que crianças oriundas de grupos minoritários, ou seja, crianças social, cultural ou etnicamente marginalizadas, têm um rendimento escolar inferior a média das crianças de grupos culturalmente dominantes em uma sociedade.
Neste sentido, são muitas as vozes que afirmam ser extremamente necessário, no âmbito da teoria e da prática pedagógica, que se entenda o porquê desse fenômeno, ou que pelo menos a diversidade cultural e a dificuldade da escola em tratá-la sejam levadas em conta, tanto na discussão sobre o desempenho acadêmico desses grupos quanto na busca das possíveis soluções.
Creio que para entrarmos nesta discussão um exercício de precisão conceitual não pode ser deixado de lado, ou seja, é imprescindível que se explicite com que conceito de cultura se está trabalhando, a fim de se evitar conclusões limitadas. 
Nesta perspectiva, este trabalho visa apresentar algumas definições acerca do conceito de cultura; analisar alguns desafios apresentados pelo multiculturalismo, enquanto um fenômeno de nosso tempo; situar o tema da tolerância e o respeito à diferença como uma problemática que aproxima a educação das preocupações multiculturais e examinar alguns desdobramentos e possíveis conclusões sobre a relação educação-cultura/s.

2 – Cultura: entre definições e ambigüidades.
Entender e definir cultura são questões bem vivas nos tempos atuais. Trata-se de uma legítima preocupação em compreender os muitos caminhos que conduziram os grupos humanos às suas atuais relações de poder e aos diferentes modos de organizar a vida social, de se apropriar dos recursos da natureza, de conceber, significar e expressar a realidade. 
Se nos detivermos no uso enciclopédico da palavra cultura, veremos que ela significa ato, efeito ou modo de cultivar, ou seja, o ato de cuidar, zelar tratar de algo. Num primeiro momento, o uso do conceito esteve restrito ao mundo da agricultura, a criação ou procriação de plantas e animais. No entanto, como sabemos, a palavra cultura também tem seu uso como cultivo do espírito humano, como refinamento de hábitos, modos ou gostos. O que a princípio designava apenas o cultivo agrícola, passa ao campo semântico do saber, do conhecimento, da erudição intelectual, da formação ou educação do espírito. (CUCHE, 1999:20). Daí, no imaginário social, a noção de cultura estar fortemente vinculada ao mundo das artes, das letras e do grau de instrução formal logrado, significando, muitas vezes, o domínio de hábitos que, supostamente, expressam fineza ou civilidade. 
Atualmente, podemos dizer que uma visão antropológica do conceito visa romper com esta concepção de cultura, como patrimônio artístico e intelectual das elites, ampliando esta visão do senso comum, que é bastante limitada sobre um termo que é amplo e, às vezes, de entendimento complexo.
Segundo LARAIA (1986:28), Tylor foi o primeiro a definir cultura numa formulação do ponto de vista antropológico em sua obra “Primitive Culture”, de 1871. “Tylor definiu cultura como sendo todo o comportamento aprendido, tudo aquilo que independe de uma transmissão genética, como diríamos hoje”.
Cumpre registrar que o conceito surge com uma forte tendência etnocêntrica e que Tylor não estava diretamente preocupado com o tema da diversidade:
Mais do que preocupado com a diversidade cultural, Tylor a seu modo preocupa-se com a igualdade existente na humanidade. A diversidade é explicada por ele como o resultado da desigualdade de estágios existentes no processo de evolução. Assim, uma das tarefas da antropologia seria a de ‘estabelecer, grosso modo, uma escala de civilização’, simplesmente colocando as nações européias em um dos extremos da série e em outro as tribos selvagens, dispondo o resto da humanidade entre dois limites. (LARAIA, 1986:33)

Já em 1896, Franz Boas apresenta fortes críticas ao evolucionismo presente nos então denominados métodos comparativos em antropologia e fornece as primeiras reflexões ao que podemos chamar hoje de antropologia cultural moderna, mais preocupada com as características sócio-culturais dos grupamentos humanos (LARAIA, 1986:36). Com Boas, o tema da diferença entra definitivamente no campo dos estudos antropológicos.
Toda a obra de Boas é uma tentativa de pensar a diferença. Para ele, a diferença fundamental entre os grupos humanos é de ordem cultural e não racial. (...) Para ele, não há diferença de ‘natureza’ (biológica) entre primitivos e civilizados, somente diferenças de cultura, adquiridas e logo, não inatas. (CUCHE, 1999:40 e 41)

Nesta breve reflexão sobre o conceito de cultura, é indispensável registrar a importante contribuição de Malinowski, que, segundo CUCHE (1999:73), teve o mérito de “demonstrar que não se pode estudar uma cultura analisando-a do exterior, e ainda menos a distância”.
Não se satisfazendo com a observação direta ‘em campo’, ele sistematizou o uso do método etnográfico chamado de ‘observação participante’ (expressão criada por ele), único modo de conhecimento em profundidade da alteridade cultural que poderia escapar do etnocentrismo. (CUCHE, 1999:74)

É importante também registrar a contribuição de Raymond Williams e a sua influência nos chamados Estudos Culturais. Para ele, “a cultura deveria ser entendida como o modo de vida global de uma sociedade, como experiência vivida de qualquer agrupamento humano” (SILVA, 1999:131). Esta definição de cultura, no sentido antropológico, é retomada pelo autor em uma de suas últimas obras. WILLIAMS (1992:13) define cultura “como modo de vida global distinto, dentro do qual percebe-se, hoje, um sistema de significações bem definido não só como essencial, mas como essencialmente envolvido em todas as formas de atividade social”.
Cultura é o conceito central da antropologia. No entanto, isso não significa que haja consenso em sua definição. Haverá, talvez, uma centena de definições e explicações para o termo. Apesar desta dificuldade e mesmo de uma certa imprecisão, sem ele seria impossível refletirmos sobre as diferenças que nos configuram enquanto humanos. E, sem dúvida, a diferença humana, sinal claro da alteridade, abre um outro leque de questões fundamentais para a antropologia e é um conceito cada vez mais necessário para pensarmos o campo educacional e as implicações que ele suscita.
Numa perspectiva antropológica, a definição de cultura parece carregar consigo o tema da diferença: diferença de raça, de gênero, de classe social, de idade, de grupo de origem, etc. De acordo com Velho (1987:8), podemos entender cultura “enquanto uma rede de significados”. Significados sempre diferentes e socialmente construídos. É nesta perspectiva que Freire e Faundez (1985:34) afirmam que:
A cultura não é só a manifestação artística ou intelectual que se expressa no pensamento. A cultura manifesta-se, sobretudo, nos gestos mais simples da vida cotidiana. Cultura é comer de modo diferente, é dar a mão de modo diferente, é relacionar-se com o outro de outro modo. Cultura para nós são todas as manifestações humanas; inclusive o cotidiano, e é no cotidiano que se dá algo essencial: o descobrimento da diferença.
Diferenças, muitas vezes, tão difíceis de serem entendidas e trabalhadas, tanto no tecido social como na educação escolar.
O contexto atual de globalização, além de dar maior visibilidade para o tema das diferenças, aponta para outra característica fundamental da cultura: trata-se de um fenômeno dinâmico. A mundialização da cultura tem contribuído para desnaturalizar as visões essencialistas e estáticas de cultura. A cultura está sempre em movimento, sofre constantes transformações, que desestabilizam, reestruturam, re-significam a própria cultura implicada neste movimento. No entanto, as mudanças não ocorrem apenas dentro de uma mesma cultura, mas, principalmente, do contato entre elas. Grupos humanos inter-relacionam-se, trocam, permutam, não só produtos e capitais, mas também significados, hábitos, visões de mundo. É neste sentido que se tem falado, mais recentemente, de hibridização cultural.
As misturas, as trocas, as inter-relações que transformam, mudam, reestruturam os grupamentos humanos têm sido um tema recorrente da antropologia cultural, tais como a miscigenação de etnias e o sincretismo religioso. Canclini (1997) utiliza a expressão “hibridização de culturas” para referir-se à mistura de mundos, às vezes, longínquos: o culto e o popular, o moderno e o tradicional, o urbano e o rural, etc. No entanto, Canclini (1997:24), ao examinar o hibridismo latino-americano, afirma que significa bem mais que encontro de alguns opostos, mas “trata-se de ver como, dentro da crise da modernidade ocidental – da qual a América Latina é parte –, são transformadas as relações entre tradição, modernismo cultural e modernização econômica.” Para ele, as transformações e as misturas simbólicas ocorridas na América Latina fazem do continente “a pátria do pastiche e do bricolage” (Canclini, 1997:23). 
Neste sentido, segundo Canclini (1997:24), os latino-americanos deveriam ter o orgulho de ser “pós-modernos” há séculos, e de um modo singular, pois “nem o ‘paradigma’ da imitação, nem o da originalidade, nem a ‘teoria’ que atribui tudo à dependência, nem a que preguiçosamente nos quer explicar pelo ‘real maravilhoso’ ou pelo surrealismo latino-americano, conseguem dar conta de nossas culturas híbridas”.
É neste horizonte que se faz necessário entendermos quais são os principais desafios que o emergente tema da diferença tem provocado. Alguns autores analisam os atuais conflitos surgidos em torno do tema da diferença como uma das conseqüências dos processos de globalização dos mercados (de produtos e de finanças) e de mundialização da cultura, e os denominam como “conflitos ou desafios do multiculturalismo” (SEMPRINI, 1999).


3 – Os desafios multiculturais.
O multiculturalismo, enquanto um fenômeno de nosso tempo, de nosso mundo globalizado, é uma realidade que suscita novas questões para a escola e que não pode ser ignorado ou minimizado. Vivemos num espaço e tempo marcados pela efervescência das questões trazidas pela diferença. Diferença de gênero, de raça, de classe social, de orientação sexual, de identidades, de origens, de pertencimentos, etc. Diferença que até bem pouco tempo ficou ocultada pela força do discurso sobre a igualdade. Com exceção da diferença de classe social, as demais questões são relativamente novas, emergiram mais recentemente, tanto no campo das ciências sociais quanto na reflexão educacional.
A diferença é o nó central do multiculturalismo. Para SEMPRINI (1999:11):
A diferença não é simplesmente, ou unicamente, um conceito filosófico, uma forma semântica. A diferença é antes de tudo uma realidade concreta, um processo humano e social, que os homens empregam em suas práticas cotidianas e encontra-se inserida no processo histórico.

O aparecimento de reivindicações com base na diferença traz à tona uma reflexão e uma disputa, muitas vezes veemente, sobre o lugar, os direitos, as representações, a vez e a voz das minorias em relação a uma determinada maioria. Poderíamos dizer que o multiculturalismo e a reivindicação pela diferença trazem o apelo do reconhecimento e da garantia de direitos de diversas identidades, tais como: o negro, a mulher, o homossexual, o indígena, o jovem, etc.
O que estes grupos ou estas identidades têm em comum? Segundo SEMPRINI (1999:44), o sentimento de exclusão, o reconhecimento de estarem alijados dos mecanismos de poder e de produção de significados:
Eles são movimentos sociais, estruturados em torno de um sistema de valores comuns, de um estilo de vida homogêneo, de um sentimento de identidade ou pertença coletivos, ou mesmo de uma experiência de marginalização. Com freqüência é esse sentimento de exclusão que leva os indivíduos a se reconhecerem como possuidores de valores comuns e a se perceberem como um grupo à parte. 

As reivindicações baseadas na diferença, ou se preferirmos “reivindicações identitárias” (SEMPRINI, 1999:56), surgem – pelo menos num primeiro momento – visando uma melhor integração de uma minoria às mesmas condições e direitos usufruídos pela maioria de determinada sociedade ou nação, e não para se distanciar dela. Em raríssimos casos, as reivindicações identitárias são totalmente separatistas. 
Neste sentido, é importante frisar que o processo de marginalização, provocado por características específicas – identitárias – de um conjunto de indivíduos, tem sido, muitas vezes, a força motriz para esse grupo se reconhecer enquanto grupo que partilha uma identidade e também uma situação social desfavorável, a exclusão. Daí, não ser difícil perceber o porquê de muitas reivindicações chamadas multiculturais estarem marcadas pela indignação, assim como por conflitos, algumas vezes, violentos.
No entanto, seria errôneo pensar que o multiculturalismo apresenta apenas um desafio político, que talvez fosse resolvido com medidas de justiça social e promoção da igualdade entre grupos de uma determinada sociedade. O multiculturalismo traz ainda um desafio conceitual. Pensar, entender, refletir a partir do conceito de diferença nos convida a uma nova postura epistemológica. 
Segundo SEMPRINI (1999:81), o multiculturalismo está fundamentado em uma epistemologia própria, que ele designa de “epistemologia multicultural”. O autor reconhece que esta epistemologia mantém uma ligação quase umbilical com a chamada “teoria pós-moderna”, ou seja, uma crítica ao projeto da modernidade e a sua maneira de entender o conhecimento científico. 
SEMPRINI (1991:83-85) descreve a “epistemologia multicultural” a partir de quatro aspectos fundamentais. A saber: (1) A realidade é uma construção. A epistemologia multicultural põe em cheque a afirmação de que a realidade existe independente do sujeito que a narra e da linguagem utilizada para tanto. Afirmar que a realidade é uma construção e que ela está fortemente ligada ao sujeito e à linguagem é uma oposição direta a suposta objetividade científica preconizada na modernidade. (2) As interpretações da realidade são subjetivas. Desfeito o mito da objetividade científica, a epistemologia multicultural, apoiada nas recentes teorias da linguagem, aponta para a importância da construção do significado nas narrativas e mais do que isso, a afirmação de que “a interpretação é essencialmente um ato individual”. (3) A verdade é relativa. A principal conseqüência do caráter radicalmente interpretativo e subjetivo da realidade é a impossibilidade de fixar-lhe uma verdade objetiva. Sendo assim, “a verdade só pode ser relativa”, condicionada ao indivíduo e ao significado que ele dá a ela. (4) O conhecimento é um ato político. Se o conhecimento não pode ser objetivo, nem a verdade absoluta, então, como ele pode ser estabelecido? Para um representante da epistemologia multicultural, o conhecimento se estabelece pelo “fato de impor como objetiva e neutra o que é apenas uma versão da realidade, uma perspectiva entre outras”.
A “epistemologia multicultural” surge como questionamento, descontrução, crítica a uma “epistemologia monocultural”. As principais características desta última estão em clara oposição ao que foi apresentado acima (SEMPRINI, 1999:85-86): (1) A realidade é independente, ela existe sem nenhuma relação com as representações humanas. (2) A realidade não é condicionada pela linguagem, existe independente da narrativa que a descreve e da linguagem utilizada neste ato. (3) A verdade é absoluta. O erro é uma questão de precisão, ou seja, um conhecimento ou um julgamento pode ser sempre aperfeiçoado. O erro é causado pela imprecisão e isso não deveria levar ao relativismo. (4) O conhecimento é objetivo, externo e independente do sujeito, da linguagem e da realidade social. O conhecimento é uma questão de descobrimento, revelação, atualização de uma verdade que escapa ao relativismo. 
A análise monocultural aparece assim como infinitamente mais simples e tranqüilizadora. Ela garante que a verdade existe, que é possível conhecê-la, que existe uma solução para cada problema e que é a ciência quem dará tal solução”. (SEMPRINI, 1999:89)

Neste contexto, não é difícil perceber que os multiculturalistas possuem uma enorme desvantagem de argumentação aos olhos da opinião pública, do senso comum, pois eles questionam “a natureza das coisas”, “o bom senso”, “o fato das coisas serem como elas são”. Sendo assim, o multiculturalismo é algo perturbador, que tira a segurança, que questiona idéias e concepções que oferecem garantia e sustentação para muitos aspectos da vida social. A teoria multicultural traz à tona as contradições da sociedade ocidental que se professa universalista e igualitária, mas, que, diante dos questionamentos multiculturais, descobre-se monocultural e profundamente marcada pela desigualdade. Em última instância, o que está em jogo nos questionamentos multiculturais é o projeto da sociedade ocidental, construído na modernidade.
Entre as contradições reveladas pelo multiculturalismo, chamadas por semprini (1999:90) de “aporias conceituais”, destacam-se algumas:
Essencialismo versus construtivismo. O essencialismo é uma das principais bandeiras do monoculturalismo, talvez a mais importante de todas. Uma visão essencialista da realidade busca revelar a “natureza das coisas”, entender “as coisas do jeito que elas são”, como se a realidade fosse imóvel, imutável, sem nenhuma determinação externa. Nesta perspectiva, a realidade “é” e nada pode mudá-la. Mudar é ir contra a natureza, a essência das coisas. O essencialismo é o principal argumento dos monoculturalistas para legitimar o status quo e justificar toda e qualquer oposição à mudança, à possibilidade de fazer e construir algo diferente. Entender a realidade como construção abre a possibilidade de pensar que se algo é construído, ele pode ser desconstruído e construído de novo. Os monoculturalistas nutrem verdadeiro pavor por esta aporia, pois, segundo eles, em caso de vitória do argumento sobre a realidade construída, estaria instalado o caos, pois nada poderia determinar a ordem desta construção, não haveria mais uma essência a ser buscada, uma ordem natural que orientaria, daria o rumo, o norte. No entanto, para os multiculturalistas, a “ordem natural” dos monoculturalistas é uma ordem construída e, principalmente, imposta como única possível.
Universalismo versus relativismo. Para os multiculturalistas, de universal o universalismo só tem o nome. Defendem que a existência de critérios universais é um engodo e uma violência, pois uma análise com mais acuidade da história da humanidade demonstra que valores universais são tão somente valores particulares, de alguns, de um determinado grupo, impostos a todos como se fossem de todos. “Ele [o universalismo] pode ser realizado somente eliminando-se a diferença, reduzindo ao silêncio as vozes discordantes e transformando em obrigação universal o que é somente um ponto de vista particular” (SEMPRINI, 1999:93). Levando-se em conta o relativismo seria impossível estabelecer um ponto de vista único e universal sobre conhecimento, moral, justiça, verdade, etc., ao menos enquanto existir grupos ou minorias com projetos e finalidades discordantes. Por isso, o universalismo só é possível com a eliminação dos diferentes.
Igualdade versus diferença. Esta aporia caracteriza a questão central das disputas multiculturais. É o valor da igualdade que alimenta a utopia universalista. Os multiculturalistas defendem que, como o universalismo, a igualdade é um equívoco, pois a igualdade pretendida – ou pelo menos até então defendida – pelos monoculturalistas não engloba o conjunto de todos os cidadãos, porque exclui inúmeros indivíduos, grupos e identidades, do acesso a todos os bens e direitos. Para os multiculturalistas, a igualdade é um valor ilusório e abstrato, pois não se aplica a indivíduos reais, mas a um cidadão ideal, ou idealizado, a partir de um grupo particular, que não corresponde a todos, mas sim a alguns. Por mais contraditório que pareça, o multiculturalismo defende que não há nada mais universal que as diferenças humanas, se há algo que caracteriza todos os seres humanos, este algo é o fato de sermos diferentes, o que não justificaria em hipótese alguma a desigualdade.
Objetividade versus subjetividade.  Segundo Semprini (1999:94) esta oposição se dá principalmente no campo educacional. Os multiculturalistas insistem no reconhecimento da subjetividade para consolidar a auto-estima dos educandos/as, elemento fundamental para um bom desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Valorizar a subjetividade seria, nesta perspectiva, ainda mais importante junto a grupos marginalizados. A subjetividade deveria ser considerada principalmente na seleção de conteúdos e nos critérios de avaliação. No entanto, para os partidários da objetividade, o mais importante é estabelecer critérios objetivos tanto para a elaboração do currículo quanto para as atividades de avaliação. Como já explicitado anteriormente, os multiculturalistas consideram que a idéia de critérios neutros e objetivos é algo ilusório e impossível. 
Podemos perceber que as críticas do multiculturalismo são bastante abrangentes em suas questões e trazem para o centro do debate a temática da diferença. Neste sentido, concordo com SILVA (1999:86) ao considerar que uma das mais importantes contribuições do multiculturalismo foi transferir para o “terreno político uma compreensão da diversidade cultural que esteve restrita, durante muito tempo, a campos especializados como o da Antropologia”. 

4 – Relativizando a diferença: crítica às críticas multiculturais.
O multiculturalismo enquanto movimento reivindicatório de grupos e identidades que lutam por direitos e reconhecimento também tem seus limites, suas contradições. A principal bandeira do multiculturalismo: a diferença, ou o direito à diferença, é ainda mais complexa e difusa, enquanto pauta política, do que se pode perceber num primeiro momento.
Para PIERUCCI (1999), a novidade nesta temática é o engajamento dos grupos politicamente identificados com o pensamento de esquerda nas lutas e reivindicações em defesa do direito à diferença, ou a diferença como um direito. Para o autor, o tema da diferença vem exercendo uma verdadeira sedução sobre grupos e pesquisadores que até algumas décadas atrás empunhavam a bandeira da igualdade.
Pierucci (1999:19) destaca:
A certeza de que os seres humanos não são iguais porque não nascem iguais e portanto não podem ser tratados como iguais, quem primeiro a professou nos tempos modernos foi a direita. (...) Dito de outro modo: o pavilhão de defesa das diferenças, hoje empunhado à esquerda com ares de recém-chegada inocência pelos ‘novos’ movimentos sociais (o das mulheres, o dos negros, o dos índios, o dos homossexuais, os das minorias étnicas ou lingüísticas ou regionais etc.), foi na origem – e permanece fundamentalmente – o grande signo/desígnio das direitas, velhas ou novas, extremas ou moderadas. Pois, funcionando no registro das evidências, as diferenças explicam as desigualdades de fato e reclamam a desigualdade (legítima) de direito.

A igualdade como valor absoluto e o universalismo como princípio sempre foram temas que estiveram na pauta de reivindicação dos espectros da esquerda socialista, identificada com os valores revolucionários ou ditos progressistas, baseados na igualdade e na justiça para todos. Foram a igualdade e o universalismo, inclusive, condições fundamentais para a constituição e a consolidação dos direitos humanos. Os direitos humanos estão baseados no princípio da igualdade entre homens e mulheres, ou pelo menos quer estabelecê-lo onde ele ainda não existe. E se não for para todos, universal, uma declaração de direitos não tem validade alguma, perde seu sentido.
Tomando o racismo como exemplo, PIERUCCI (1999:25) passa a examinar o que ele chama de “ciladas da diferença”. O racismo é um típico exemplo de rejeição à diferença. Trata-se de uma “recusa, incapacidade ou impossibilidade de aceitar o outro, o diferente, o não-semelhante, o não-idêntico”. No entanto, ele não é só isso, não é apenas uma incapacidade. Se conceituado assim estar-se-ia dizendo uma meia verdade sobre o racismo. Antes da incapacidade de aceitar está um tipo de aceitação, ou seja, o reconhecimento. O racismo primeiro focaliza a diferença de raça, ou seja, reconhece, constata esta diferença, seja ela real, suposta, imaginada ou atribuída, para em seguida, legitimar as desigualdades que podem daí decorrer. O racismo encontra-se na dinâmica de afirmar e negar a diferença racial. “A rejeição da diferença vem depois da afirmação enfática da diferença” (pierucci, 1999:27). O mesmo podemos deduzir de outros tipos de heterofobia – “esta estranha recusa da diferença”, tais como: machismo, sexismo, homofobia, etc. 
A questão que nasce desta análise é sobre qual é o melhor caminho para se evitar a discriminação, neste caso o racismo. Evidenciando as diferenças raciais não se estaria dando munição para a artilharia racista? Afirmar a diferença para legitimá-la enquanto desigualdade tem sido a bem sucedida estratégia do pensamento conservador de direita. Não seria, então, mais adequado centrar forças no discurso pela igualdade?
Para PIERUCCI (1999:29),
Para um indivíduo dessa direita, o discurso não-palatável, aquele que mais do que qualquer outro desencadeia sua violência verbal, lhe arranca imprecações, injúrias e acusações não raro ferozes, aquele que provoca sua ojeriza e lhe causa urticária é, ainda hoje, duzentos anos depois, o discurso dos Direitos Humanos, o discurso revolucionário da igualdade, seja a igualdade diante da lei, seja a igualdade de condições econômicas (a conquistar como direito), seja a igualdade primeira de pertencermos todos à mesma condição, a igualdade ao nascer. 

Ou seja, o discurso da diferença é preferido e muito bem utilizado pela direita. Para o autor, afirmar, por exemplo, que o negro é diferente, que a mulher é diferente, que o homossexual é diferente, não colabora muito para melhorar ou extinguir a situação de exclusão na qual estes grupos se encontram, pois esse tipo de afirmação só confirma o já sabido, o que todos sabem e experimentam no campo das aparências. De acordo com PIERUCCI (1999:28), o pior desta argumentação é enfocar a diferença que nos constitui, legitimando e alargando as desigualdades construídas a partir dessas diferenças. 
Outra cilada observada por pierruci (1999:32), é um refinamento teórico e conceitual que o discurso diferencialista pressupõe para o entendimento da distinção entre diferença e desigualdade. Acuidade intelectual que, segundo o autor, dificilmente seria alcançada pelo senso comum:
À esquerda, quando alguém embarca no ‘direito à diferença’, cabe-lhe de quebra o ônus de ter que ressalvar a todo momento, em face dos mais impertinentes perquiridores, que ‘diferença não é desigualdade, como você sabe’, jogando sobre estes o ônus de não terem a necessária acuidade intelectual para perceber as finuras desta nova causa emancipatória.

Para PIERUCCI (1999), defender as diferenças sobre uma base igualitária acaba sendo uma tarefa dificílima em termos práticos, ainda que aparentemente menos difícil em termos teóricos. Afirmar que somos diferentes, mas iguais, soa como uma contradição que merece algumas ou muitas explicações posteriores, tais como: “diferença não tem nada a ver com a desigualdade”, “diferença é uma questão de pluralismo cultural”, “a verdadeira igualdade repousa nas diferenças” e assim por diante.
Diante dessas ciladas, PIERRUCI (1999:46) faz uma opção bastante questionável para os defensores do multiculturalismo, a saber: “Eu, pelo menos por enquanto, tendo sinceramente a concordar com este ponto de vista: o melhor argumento público ainda é o da igualdade”. Retomando SEMPRINI (1999), lembremos que os argumentos da “epistemologia monocultural” são sempre mais simples, seguros e tranquilizadores.
A principal contribuição da obra “Ciladas da diferença” é destacar que assim como o discurso pela igualdade possui suas armadilhas, suas contradições, tais como o totalitarismo e a homogeneização cultural, a diferença também tem as suas. Acredito que Pierucci (1999) não desqualifica o discurso em defesa da diferença, mas aponta algumas contradições, verdadeiras ciladas. 
Não obstante, no campo educacional, o não tratamento ou mesmo o não reconhecimento da diferença tem sido uma postura duramente questionada devido às experiências e aos resultados nada animadores que se tem observado a partir desta prática. Neste sentido, o fracasso escolar e suas implicações com o não reconhecimento da diferença têm sido um dos problemas mais recorrentes e examinados.


5 – diferença e tolerância: desafios para a educação
A aproximação que vem acontecendo entre a pesquisa educacional e os campos da Sociologia da Cultura e dos Estudos Culturais trazem novos e instigantes desafios. À guisa de conclusão deste trabalho, apresento três temáticas que considero fundamentais para continuarmos repensando o campo e avançando nas pesquisas.
A primeira temática é sobre como o tema do respeito à diferença, e sua necessária articulação com o direito à igualdade, remete-nos essencialmente a uma questão ética. Trata-se de como consideramos e nos relacionamos com o outro, o diferente. Só nos é possível compreender quem somos na medida que compreendemos o outro e nos percebemos compreendidos por ele. O ser humano é essencialmente relacional. E aqui o tema da ética se articula com a identidade. Somos na medida em que nos relacionamos. Afinal, o que melhor caracteriza o ser humano nesta relação? Somos todos iguais ou somos todos diferentes? A nossa identidade está na nossa pluralidade ou na nossa universalidade? É possível falar “o ser humano” ou só é possível falar em homens e mulheres particulares e diversos? Seria um retrocesso supormos um dualismo entre igualdade e diferença, entre universal e particular, mas a dialética entre estas duas dimensões também não é uma articulação tranqüila. Ainda que retiremos a alternância entre as duas, a questão persiste: afinal, como é possível entender a nossa humanidade enquanto iguais e diferentes? Até que ponto somos iguais? E até que ponto somos diferentes? Em que somos iguais e em que somos diferentes? E como articular igualdade e diferença a fim de garantirmos a tolerância, o respeito e necessária articulação dessas temáticas, principalmente na educação escolar? Estas são questões que durante a pesquisa realizada pude compreender melhor, mas sem dúvida, estão longe de oferecer respostas ou posicionamentos definitivos.
A segunda temática é sobre como colocar a diferença num campo de significação positiva. Segundo alguns críticos da diferença, PIERUCCI (1999) por exemplo, afirmar a diferença significa criar possibilidades de justificativas para a desigualdade. A diferença aparente reclama e justifica a desigualdade de fato. Não é difícil concluir, pelo menos no âmbito do senso comum, que somos desiguais porque somos diferentes em aptidões, habilidades, capacidades. Bem, se quisermos fugir dessa cilada, talvez, uma possível saída seja alertar que o contrário de diferença não é a igualdade. Os processos de desigualdade devem ser combatidos com a afirmação da igualdade. E a afirmação da diferença não questiona a igualdade, mas a indiferença, ou seja, a negação, o desinteresse pelo outro, pelo diferente. Estar indiferente remete-nos a idéia de desinteresse, desprezo, insensibilidade, negligência, apatia. Afirmar a diferença, então, pode – e deve – ser associado ao campo semântico positivo, de estar interessado, atento, sensível, ter apreço. Mas estar atento a quê? Sensível a quê? Ao outro, à alteridade, ao que não sou eu e, por isso mesmo, também diferente. Nesta perspectiva, diferença pode ser associada à abertura ao outro, à recusa de estar fechado em si mesmo, desinteressado do outro que me cerca, indiferente, apático. Assim, afirma-se a igualdade para se superar a desigualdade. E afirma-se a diferença para se superar a indiferença. Igualdade e diferença afirmam a inclusão e a abertura ao outro. Desigualdade e indiferença negam o outro, excluem-no, desqualificam-no.
A terceira temática é sobre como compreender melhor o tema da tolerância em nosso contexto. O tema da tolerância tem sido mais trabalhado no contexto europeu e norte-americano, tendo em vista a veemência dos conflitos envolvendo a intolerância, principalmente, com relação aos imigrantes de países empobrecidos, como os oriundos da África, Ásia e América Latina. Esta nova conjuntura mundial, marcada pela guerra, pelo terrorismo, pelo confronto de culturas, pela intolerância com o diferente, pelo medo generalizado, convida-nos a uma reflexão sobre se um novo mundo é possível. Seria o sonho de um mundo irmanado e em paz algo impossível de ser realizado? A fraternidade entre os seres humanos é apenas uma ilusão? Além dos acontecimentos de setembro em Nova Iorque e Washington, poderíamos ainda lembra muitos outros fatos recentes envolvendo a intolerância, tais como os conflitos em todo o globo terrestre envolvendo disputas étnicas e religiosas. Segundo AUGRAS (1997:77), “a tolerância pede ser dosada pelo bom senso, se não, corre-se o risco de cair em um relativismo de conseqüências duvidosas”.  Sendo assim, tem sido consenso afirmar que a tolerância tem seu limite na intolerância, ou em outras palavras, deve-se ser intolerante com os intolerantes. Nesta perspectiva, não se deveria permitir nenhuma manifestação de intolerância com o diferente, pois a intolerância não é apenas questão de não tolerar as opiniões divergentes. Ela é agressiva e com freqüência assassina, no seu ódio à diversidade alheia. Por um lado, é importante rejeitar o relativismo radical, como nos alerta AUGRAS (1997), por outro, devemos reconhecer que a intolerância assassina, apesar de não ser o fenômeno mais constante na realidade brasileira, tem se mostrado também entre nós. Lembremos aqui o caso dos quatros jovens de classe média alta que atearam jogo no índio Galdino, em Brasília, em 1997, ou o caso dos dezoito jovens da gangue “Carecas do ABC” que espancaram até a morte um homossexual em São Paulo, em 2000. E se analisarmos os conflitos que envolvem o preconceito contra os nordestinos – “paraíbas”, na linguagem dos cariocas ou “baianos”, na linguagem dos paulistanos – ou mesmo contra os negros, os homossexuais, as mulheres, os descendentes das tribos indígenas, perceberemos que a predominância não é a eliminação física, ainda que ela se manifeste e cada vez de maneira mais declarada. O que quero indicar, ainda que de maneira preliminar, é que no caso brasileiro, a intolerância com o que é diverso se revela muito mais no que é tolerado e, principalmente, como é tolerado. A não aceitação do diferente tem sido marcada entre nós pelo preconceito dissimulado, que atravessa a nossa linguagem, as nossas anedotas, a nossa expectativa, a nossa representação, as nossas práticas em relação aos grupos social e culturalmente discriminados. Situações que, não raro, levam esses grupos a experimentarem desvantagens na garantia de seus direitos e de sua dignidade.
Finalmente, o que podemos concluir é que o tema da diferença trouxe para o campo da educação um conjunto de novas e instigantes questões que não podem mais ser desconsideradas. Toda esta discussão que emerge a partir da defesa do direito à diferença e do direito à igualdade traz para escola um constante desafio, pois só aprenderemos a descobrir e a valorizar a diversidade convivendo com pessoas diferentes, diversas, plurais. Sem dúvida, é graças à maneira de ser, pensar e agir de cada um que o mundo fica mais interessante, mais diverso, menos apático. Mas, infelizmente, ainda há diferenças que são verdadeiros estigmas, funcionam em nossas sociedades como marcas vergonhosas que expõem ao desprezo, à opressão e até mesmo à eliminação. Muitos de nós, em muitos recantos do mundo, não aprendemos ainda a respeitar aquele e aquela que anda diferente, que fala diferente, que vê o mundo com outros olhos, que tem a cor da pele diferente, que crê de modo diferente, que deseja e se identifica de outro modo, que pertence a outra cultura, a outra geração ou a outra classe social. No entanto, acredito que todas as pessoas são seres absolutamente valiosos e todas elas podem e têm importantes contribuições a dar, desde que todas tenham oportunidades de aprender e conviver. E sobre isso o campo educacional tem muito a dizer.
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