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Currículo e diversidade

Os currículos não são conteúdos prontos a serem passados aos
alunos.

São uma construção e seleção de conhecimentos e práticas
produzidas em contextos concretos e em dinâmicas sociais,
políticas e culturais, intelectuais e pedagógicas.

Conhecimentos e práticas expostos às novas dinâmicas e
reinterpretados em cada contexto histórico.

As indagações revelam que há entendimento de que os currículos
são orientados pela dinâmica da sociedade.



Currículo e diversidade

A reflexão sobre a diversidade entendida como a construção
histórica, cultural e social das diferenças. Assim, mapear o trato
que já é dado à diversidade pode ser um ponto de partida para
novos equacionamentos da relação entre diversidade e currículo.
Para tanto é preciso ter clareza sobre a concepção de educação,
pois há uma relação estreita entre o olhar e o trato pedagógico da
diversidade e a concepção de educação que informa as práticas
educativas.



Currículo e diversidade

Do ponto de vista cultural, a diversidade pode ser entendida como
a construção histórica, cultural e social das diferenças. A
construção das diferenças ultrapassa as características biológicas,
observáveis a olho nu. As diferenças são também construídas
pelos sujeitos sociais ao longo do processo histórico e cultural,
nos processos de adaptação do homem e da mulher ao meio
social e no contexto das relações de poder. Sendo assim, mesmo
os aspectos tipicamente observáveis, que aprendemos a ver como
diferentes desde o nosso nascimento, só passaram a ser
percebidos dessa forma, porque nós, seres humanos e sujeitos
sociais, no contexto da cultura, assim os nomeamos e
identificamos.



Currículo e diversidade

A diversidade é um componente do desenvolvimento biológico e cultural da

humanidade. Ela se faz presente na produção de práticas, saberes, valores,
linguagens, técnicas artísticas, científicas, representações do mundo, experiências
de sociabilidade e de aprendizagem. Todavia, há uma tensão nesse processo. Por
mais que a diversidade seja um elemento constitutivo do processo de
humanização, há uma tendência nas culturas, de um modo geral, de ressaltar
como positivos e melhores os valores que lhe são próprios, gerando um certo
estranhamento e, até mesmo, uma rejeição em relação ao diferente. É o que
chamamos de etnocentrismo.



Currículo e diversidade

Elvira de Souza Lima (2006, p.17), a diversidade é norma da
espécie humana: seres humanos são diversos em suas
experiências culturais, são únicos em suas personalidades e são
também diversos em suas formas de perceber o mundo. Seres
humanos apresentam, ainda, diversidade biológica. Algumas
dessas diversidades provocam impedimentos de natureza distinta
no processo de desenvolvimento das pessoas (as comumente
chamadas de “portadoras de necessidades especiais”). Como toda
forma de diversidade é hoje recebida na escola, há a demanda
óbvia, por um currículo que atenda a essa universalidade.



Currículo e diversidade

Por isso, a inserção da diversidade nos currículos implica
compreender as causas políticas, econômicas e sociais de
fenômenos como etnocentrismo, racismo, sexismo, homofobia e
xenofobia. Falar sobre diversidade e diferença implica posicionar-
se contra processos de colonização e dominação. É perceber
como, nesses contextos, algumas diferenças foram naturalizadas
e inferiorizadas sendo, portanto, tratadas de forma desigual e
discriminatória. É entender o impacto subjetivo destes processos
na vida dos sujeitos sociais e no cotidiano da escola. É incorporar
no currículo, nos livros didáticos, no plano de aula, nos projetos
pedagógicos das escolas os saberes produzidos pelas diversas
áreas e ciências articulados com os saberes produzidos pelos
movimentos sociais e pela comunidade.


