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 Pretendemos neste trabalho, abordar ainda que de maneira sucinta, os 
discursos referentes à igualdade e à diversidade na sociedade contemporânea, 
buscando verificar em que contexto social tais discursos surgiram e se são utilizados 
apenas como artimanhas e/ou armadilhas sociais. Pesquisamos se realmente a 
igualdade e a valorização da diversidade étnica, de gênero, classe social, etc. vão 
além do ato discursivo, efetivando-se na prática escolar. Desta forma, nos pautamos 
em alguns autores que refletem as questões relativas ao papel da escola em nossa 
sociedade, as relações entre multiculturalismo e educação, o cotidiano escolar e a 
formação de professores, enfatizando a importância da cultura nas discussões 
atuais, nos mais diversos contextos. 

Para refletirmos sobre a finalidade do discurso e da ação, nos reportamos à 
Arendt (2007), a qual afirma que 

 
De todas as atividades necessárias e presentes nas comunidades 
humanas, somente duas eram consideradas políticas e constituintes 
do que Aristóteles chamava de bio politikos: a ação (práxis) e o 
discurso (lexis) [...] (ARENDT, 2007, p. 34). 
 

A autora ressalta a importância do discurso e da ação no convívio social, 
afirmando que ambos eram fundamentais para a vida política do homem, sendo que 
a pluralidade humana é essencial para a ação e o discurso, pois é por meio destes 
que os homens tornam-se seres políticos.  

Utilizando-se do discurso e da ação para manifestação e comunicação, os 
homens operam suas inserções no mundo humano, considerando que o discurso 
possibilita que suas idéias sejam amplamente difundidas no meio social. Vale 
salientar que, “Nenhuma outra atividade humana precisa tanto do discurso quanto a 
ação.” (op. cit., p. 192), desta forma, é preciso que haja coerência entre o que se fala 
(discurso) e o que se faz (ação). Discurso e ação precisam andar juntos, 
considerando que  

 
Na ação e no discurso, os homens mostram quem são, revelam 
ativamente suas identidades pessoais e singulares, e assim 
apresentam-se ao mundo humano, enquanto suas identidades físicas 
são reveladas, sem qualquer atividade própria, na conformação 
singular do corpo e no som singular da voz. Esta revelação de 
‘quem’, em contraposição a ‘o que’ alguém é – os dons, qualidades, 
talentos e defeitos que alguém pode exibir ou ocultar – está implícita 
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em tudo o que se diz ou faz. Só no completo silêncio e na total 
passividade pode alguém ocultar quem é (...) [ibid, p. 192]. 
  

Desta forma, é por meio da ação e do discurso que os homens revelam suas 
singularidades, mostrando por meio do convívio social quem realmente são. 
Portanto, são as pessoas que convivem com alguém que podem distinguir realmente 
“quem” ele (a) é, considerando que, enquanto pessoas não sabemos realmente qual 
seja nossa identidade, mas por meio de nossas ações e discurso, revelamos aos 
outros quem somos.   

O homem, segundo a autora, age de forma inesperada por ser singular, “[...] o 
discurso corresponde ao fato da distinção e é a efetivação da condição humana da 
pluralidade, isto é, do viver como ser distinto e singular entre iguais” (ibid, p. 191), 
portanto, a convivência humana é que possibilita o discurso, sem ela, o ato 
discursivo passa a mera conversa, sendo apenas um meio para alcançar 
determinado fim. 

Após esta breve reflexão sobre discurso e ação de acordo com o pensamento 
de Hannah Arendt, nos reportaremos aos discursos relativos ao direito à igualdade e  
à diversidade cultural na sociedade contemporânea, na tentativa de elucidar o 
caminho que vem sendo feito entre discurso e ação, se realmente há coerência 
entre o que se “diz e faz”, ou se há predominância apenas do ato discursivo.  

O discurso da igualdade, em seu contexto político, refere-se à ausência de 
diferenças no que diz respeito aos deveres entre as pessoas que devem ter 
oportunidades e direitos iguais. A igualdade então se revela no nivelamento entre 
duas ou mais pessoas, entre objetos, ou qualquer coisa que se estabeleça uma 
relação de comparação.  

O conceito de igualdade, de acordo com Rodrigues (2005), originou-se na 
Antigüidade Clássica, mais especificamente em Roma e na Grécia, em conjunto com 
a democracia. Na sociedade grega, todos os cidadãos eram iguais, todos tinham o 
direito a votarem e serem votados, e seus votos tinham o mesmo peso, todos os 
cidadãos participavam ativamente da vida política na polis, porém, apenas os 
homens nascidos livres eram considerados cidadãos. Desta forma, excluíam-se as 
mulheres e os escravos, deixando uma parte considerável da sociedade à margem 
da vida política. Contudo, apesar de restrita a alguns, foi lá que surgiu a idéia de 
igualdade entre homens, sendo assim, um lema. 

 
 “Isonomia” ou igualdade da lei para todos; “Isotimia” ou idêntica 
consideração (idêntico respeito) tributada a todos e “Isagoria”, ou 
igual liberdade de palavra (BARKER, 1953, apud, BONAVIDES, p. 
165). 
 

 Outro marco na política que influenciou no conceito de igualdade foi a 
Revolução Francesa em 1789. A soberania popular, em um primeiro momento dava 
longos passos rumo à democracia, ao somar forças com a burguesia francesa para 
derrubar o governo de Luís XVI, marcando o fim do absolutismo na França por meio 
do exercício do poder político. Após a derrota de Luís XVI, começam as divergências 



entre a pequena burguesia, os 3cordeleiros e os 4sans-culottes por não conseguirem 
conciliar os interesses dos indivíduos que compunham a sociedade francesa, a qual 
segundo Tocqueville (1989), incluía a igualdade em local de destaque no tripé do 
ideário revolucionário, que seria Igualdade, Liberdade, e Fraternidade.  
 

[...] o objetivo da Revolução Francesa não era tão somente mudar o 
governo, mas também abolir a antiga forma de sociedade, teve de 
atacar-se, ao mesmo tempo, a todos os poderes estabelecidos, 
arruinar todas as influências reconhecidas, apagar as tradições, 
renovar os costumes e os hábitos e esvaziar, de certa maneira, o 
espírito humano de todas as idéias sobre as quais se assentavam 
até então o respeito e a obediência. De lá, seu caráter tão 
singularmente anárquico (ibid, p. 56). 
 

 A Revolução Francesa, de acordo com o autor, foi uma revolução política, que 
agiu na forma de uma revolução religiosa, pois considerava o cidadão fora de uma 
sociedade particular, como nas religiões se consideram os homens em geral, 
independente do seu tempo ou país. As pessoas envolvidas nesta revolução não se 
detiveram à pesquisa sobre os direitos dos cidadãos franceses somente, mas à 
pesquisa dos direitos humanos em geral, em matéria política, o que explica a paixão 
desencadeada pela mesma, que nenhuma revolução política até então havia tido 
igual.  

A Fraternidade discursada na revolução, de acordo com Quirino (2001) não 
passou de um mito necessário à incorporação dos que não tinham posses, além de 
que, o contexto revolucionário não poderia excluir os não-cidadãos, os quais 
representavam perigo. Criou-se então, a idéia de fraternidade com o intuito de 
incorporá-los à nação. Logo, com o mito de que todos são provenientes de uma 
pátria única, tornando-se assim irmãos. 

A Revolução influenciou o pensamento político do século XIX, incentivando 
culto à Nação, afirmando que as nações precisavam ser “livres, grandes e 
poderosas”, para que os cidadãos tivessem liberdade e assim pudessem lutar pela 
sua grandeza. 

 Ao referir-se aos temas Liberdade e Igualdade, a autora ressalta que os 
mesmos são tratados desde a antiguidade pela filosofia política, porém, vistos por 
ângulos diferentes. O sentido que atribuímos à liberdade hoje, não é o mesmo que 
os gregos atribuíam, os romanos ou ainda, uma pessoa oriunda de outra cultura na 
contemporaneidade. A palavra igualdade, da mesma forma, terá significados 
condizentes com os “óculos sociais” que a olharmos. Sendo assim, ao falarmos de 
liberdade faz-se necessário que perguntemos primeiramente “para quem” e 
posteriormente “para que”, considerando, por exemplo, que a liberdade da burguesia 
não é a mesma da classe operária. 
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A liberdade não é, portanto, algo genérico; o que é igualmente válido 
para a igualdade. Existem liberdades e igualdades específicas, às 
quais os diferentes liberalismos e igualitarismos atribuem valores 
diferentes (QUIRINO, 2001, p.33). 
 

A igualdade de condições para a autora, irá depender a quem nos referirmos, 
considerando que existem sentidos diferentes que a caracterizam, variando de 
acordo com o contexto social, época, cultura. 

Na sociedade contemporânea, o discurso da igualdade permeia os diversos 
contextos, indo da igualdade política à igualdade cultural, além de perpassar o 
âmbito social e econômico. 

 
O Discurso da diversidade e do Multiculturalismo  

 
O discurso da diversidade, no que diz respeito à cultura, tem tido espaço no 

contexto social atual, porém, abordado muitas vezes de maneira superficial e pouco 
crítica, enfatizando apenas a tolerância entre os “diferentes”. 

 No contexto mundial, a UNESCO é a agência encarregada da cultura. O 
texto que a constitui (1946) lhe confia o duplo mandato de promover uma “salutar 
diversidade de culturas” e o “trânsito livre de idéias em palavras e imagens”, 
assegurando a 

 
orquestragem de diferentes culturas, não rumo à uniformidade, mas 
sim à união na diversidade, para que os seres humanos não se 
aprisionem em suas separações, mas, sim, compartilhem as riquezas 
de uma única cultura mundial diversificada (Relatório do Diretor 
Geral, 1947). 
 

Desta forma a UNESCO busca o reconhecimento da diversidade, primando 
pelo reconhecimento da igual dignidade de todas as culturas, o respeito pelos 
direitos culturais, a formulação de políticas culturais pela promoção da diversidade, a 
promoção de um pluralismo construtivo, a preservação do patrimônio cultural.  
 Em 03 de Novembro de 2001, foi assinada na 31ª sessão da Conferência 
Geral da UNESCO em Paris, a Declaração Universal da UNESCO sobre a 
diversidade cultural. Os membros que compunham a Conferência 
responsabilizaram-se por “assegurar a preservação e a promoção da fecunda 
diversidade das culturas”. 

No entanto, McLaren (1997) instiga-nos a repensarmos o termo “diversidade”, 
pois segundo o autor, a diversidade “é freqüentemente interna à atividade criadora 
de símbolos daquela cultura, sendo melhor falar de hibridez da cultura” (McLaren, 
1997, p.310). O autor aponta para a necessidade de considerar-se as diferenças no 
contexto social e educacional, desta forma, faremos uma breve análise sobre 
multiculturalismo, de acordo com o mesmo, enfatizando as “diferenças”. 



O multiculturalismo, para McLaren (1998), é um movimento contextualizado 
nos Estados Unidos, em prol dos direitos civis, por alguns grupos minoritários, os 
quais reivindicavam seus direitos quanto à liberdade, o poder político e a igualdade 
econômica, iniciando com a comunidade negra e mais tarde se difundindo para 
outros grupos, originando, então, o termo Multiculturalismo. O prefixo “multi” 
simboliza um guarda-chuva, abrangendo diversas culturas, em suas diversas etnias, 
identidades, padrões culturais e sócio-econômicos, sendo uma política da diferença. 

Segundo o autor, existem quatro possíveis tendências do multiculturalismo, 
McLaren (1997), identificadas por ele na sociedade norte-americana 
contemporânea, sendo: multiculturalismo conservador, multiculturalismo humanista 
liberal, multiculturalismo liberal de esquerda e multiculturalismo crítico e de 
resistência ou multiculturalismo revolucionário. 

A tendência do multiculturalismo conservador, adota princípios do darwinismo 
social, privilegiando a assimilação cultural como mecanismo de integração. Acredita 
na inferioridade cognitiva, cultural e racial dos diversos grupos raciais, quando 
comparados aos grupos raciais brancos, por isso, defende uma unidade nacional, 
baseada na assimilação das práticas culturais dominantes da cultura branca. 

O multiculturalismo humanista liberal preconiza a igualdade entre os seres 
humanos, enfatiza que as culturas se manifestam em suas diferentes formas por 
terem histórias e condições diversas, porém, uma não é superior à outra, por ter 
uma comum humanidade. Esta visão invoca 

 
 [...] o ideal de uma humanidade comum, universal, neutra e não 
situada de autoformação, na qual todos podem participar 
alegremente, sem atenção às diferenças de raça, gênero, classe, 
idade ou preferência sexual (McLaren 1997, p.311). 
 

Para o autor, essa visão liberal representa freqüentemente um “disfarce”, 
partindo do pressuposto que vivemos em uma meritocracia,ou seja, em  um modelo 
de governo  em que as pessoas conquistam seu espaço de acordo com seu próprio 
mérito. Nesta perspectiva, as posições alcançadas no contexto social é referente à 
educação e competência de cada uma. 

O multiculturalismo liberal de esquerda, de acordo com Candau (2002), 
enfatiza a diferença cultural e acredita que o discurso de igualdade entre as raças 
pode mascarar diferenças de classe, gênero, etnia, etc. Porém, muitas vezes 
enfatiza um certo “elitismo populista”, desconsiderando totalmente a cultura 
hegemônica. 

McLaren classifica os autores desta tendência de essencialistas, afirmando 
que os mesmos tratam a questão da diversidade de forma a-histórica, 
descontextualizada cultural e politicamente, ou seja, a diversidade evidencia-se por 
si mesma, como autônoma a “história, cultura e poder”. 



Já a tendência do multiculturalismo crítico e de resistência, de acordo com o 
autor, encontra-se embasada na teoria social pós-moderna crítica5, segundo a qual, 
as representações de classe, gênero e raça representam o resultado de lutas sociais 
ampliadas “sobre signos e representações”.  

Silva (2001), afirma que esta tendência divide-se em duas concepções: a 
concepção Pós-estruturalista e a concepção que denomina de “Materialista”. O autor 
pontua que apesar dessa visão mais crítica, a perspectiva Pós-estruturalista (a qual 
busca a negação ou transformação dos princípios teóricos do estruturalismo), pode ser 
alvo de críticas pelo excesso de textualismo e por enfatizar os processos discursivos 
de produção da diferença. A perspectiva “Materialista”, normalmente de inspiração 
marxista, enfatiza que a base da produção da discriminação e da diferença, está 
alicerçada nos processos institucionais, econômicos e estruturais, sendo assim, ao 
analisarmos o racismo, não podemos nos deter exclusivamente aos processos 
discursivos, mas combater o racismo na sociedade, em instituições de emprego, 
saúde e educação. 

 
São as relações de poder que fazem com que a “diferença” adquira 
um sinal, que o “diferente” seja avaliado negativamente 
relativamente ao “não diferente”. Inversamente, se há sinal, se um 
dos termos da diferença é avaliado positivamente (o “não-diferente”) 
e o outro, negativamente (o “diferente”), é porque há poder (SILVA, 
2001, p. 87). 
 

Esta vertente teórica vai além da diversidade racial, social e de gênero, 
salientando que estes fatores são resultantes de lutas de classes, enfatizando os 
processos de transformação social. Partindo das diversas correntes do 
multiculturalismo, McLaren propõe uma perspectiva própria 

 
A perspectiva que estou elaborando sobre o multiculturalismo já foi 
mencionada por mim como “multiculturalismo crítico” (ver Mclaren, 
1995) e possui grande afinidade com o que Shohat e Stam (1994) 
chamam de “multiculturalismo policêntrico” (MCLAREN, 2000,p.279). 
 

A tendência multicultural que McLaren (2001) pontua, refere-se ao 
multiculturalismo revolucionário, o qual segundo o autor tem afinidades com o 
multiculturalismo policêntrico, que vê as identidades instáveis e historicamente 
situadas, sendo de caráter recíproco e dialógico. 

 
O multiculturalismo revolucionário é um multiculturalismo feminista-
socialista que desafia os processos historicamente sedimentados, 
através dos quais identidades de raça, classe e gênero são 
produzidas dentro da sociedade capitalista. Conseqüentemente o 
multiculturalismo revolucionário não se limita a transformar a atitude 
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discriminatória, mas é dedicado a reconstruir as estruturas profundas 
da economia política, da cultura e do poder nos arranjos sociais 
contemporâneos. Ele não significa reformar a democracia capitalista, 
mas transformá-la, cortando suas articulações e reconstruindo a 
ordem social do ponto de vista dos oprimidos (ibid, p. 284). 
 

O multiculturalismo revolucionário defende a crítica ao capitalismo, lutando 
contra o mesmo, além de lutar pela libertação referente à raça e gênero e enfatizar 
as relações de poder na sociedade e na cultura escolar, indo, dessa forma, além da 
tolerância por uma política de respeito e afirmação. 

 
 

Discurso da Igualdade na Educação 
   

Em decorrência da sociedade capitalista contemporânea, a qual de acordo 
com Frigotto (1998) se torna viável por meio das novas tecnologias microeletrônicas, 
informacionais e energéticas e com formas de exclusão sem precedentes, temos o 
discurso da igualdade na educação, considerando que de acordo com McLaren  
 

Um mito dos mais perigosos é o das oportunidades iguais, que 
afirma que o sistema educacional é o glorioso fator gerador de 
igualdade da nossa sociedade livre. O sucesso pode ser alcançado 
pela inteligência, trabalho árduo e criatividade. Como muitos outros 
mitos, este faz parte da nossa vida diária, mesmo que sua falsidade 
tenha sido continuamente comprovada (McLAREN, 1997, p. 245). 
 

 Para o autor o mito da igualdade é injusto, tendo em vista que as pessoas que 
acreditam neste mito, remetem ao indivíduo a capacidade de ter êxito ou não nos 
estudos e, ainda dizem que a raiz do problema da divisão de classes está no fator 
biológico, ou seja, os estudantes que se encontram em desvantagem herdaram um 
“talento cultural” inferior. 
 

[...] o mito da oportunidade igual para todos mascara uma triste 
verdade: o sistema educacional é, na realidade, uma loteria social 
predeterminada, onde cada estudante tem tantas chances quanto 
seus pais têm dólares (McLAREN, 1997, p. 246). 
 

 O autor ao falar enfatiza o contexto americano, deixando clara a relação entre 
o êxito escolar e financeiro. Para refletirmos sobre esta relação, nos pautaremos em 
Bourdieu (1964), o qual pontua que, ao chegar à escola uma criança de classe 
social menos privilegiada, que convive em uma família que não domina a língua 
culta, seus pais passam normalmente, uma “boa vontade cultural” esvaziada, 
considerando que os mesmos não possuem outra coisa além de boa vontade para o 
filho estudar. Já uma criança de classe social privilegiada, que a família além de 
influenciar o filho a desenvolver a linguagem, possui o domínio da língua culta, entre 



outras habilidades próprias de sua cultura, tidas como socialmente “corretas”. Esta 
criança é aceita porque além de dominar a língua tida como universal pela escola, 
possui todo um referencial, tendo em vista que seus pais lhe passaram um “capital 
cultural”, mesmo que indiretamente.  
 

O conceito de capital cultural, popularizado pelo sociologista francês 
Pierre Bourdieu, refere-se à formação cultural geral, conhecimento, 
disposição e habilidades que são passadas de geração em geração 
(...) representa maneiras de falar, atuar e socializar-se, assim como 
praticas de linguagem, valores e estilo de vestuário e comportamento 
(MCLAREN, 1997, p. 223). 
 

Ao longo da história, construiu-se o mito de que todos eram iguais em direitos 
e oportunidades, inclusive na educação 

 
[...] a cultura escolar está impregnada pela perspectiva do comum, 
do aluno padrão, do “aqui todos são iguais”, o que evidencia a 
ausência de uma educação pautada na diversidade em sala de aula, 
a escola trabalhava um currículo único, todos eram “iguais” 
(CANDAU, 2002 p.14). 
 

 Com isso, eram avaliados da mesma forma, os conteúdos aplicados não 
contemplavam as singularidades dos educandos, realidade esta ainda comum no 
âmbito escolar. 

Considerando que a cultura aceita na escola ainda é a hegemônica, as 
crianças de origem culta é que vêm sendo aceitas, afinal, mesmo tendo acesso ao 
mesmo ensino, as crianças de origem menos privilegiada saem em desvantagem, o 
que nos mostra que a igualdade está focada no sentido de uniformização e jamais 
uma igualdade no sentido crítico, no real significado da palavra. Ao chegarem à 
escola, todos realmente eram tratados da mesma forma, porém, aquele ou aquela 
que não se encaixasse nos padrões impostos por essa “igualdade” saía prejudicado, 
considerando que existe a cultura tida como hegemônica, as vozes que devem ser 
ouvidas, a linguagem aceita,  
 

[...] tratamento igual não significa tratamento uniformizante, que 
desrespeita, padroniza e apaga as diferenças. O que se quer é uma 
igualdade que se constitua num diálogo entre os diferentes, capaz 
de explorar a riqueza que vem da pluralidade de tradições e de 
culturas. Enquanto a diversidade cultural for um obstáculo para o 
êxito escolar, não haverá respeito às diferenças, mas produção e 
reprodução das desigualdades (CANDAU, 2002, p.71). 
 

Desta forma, podemos perceber que o ato discursivo no contexto escolar 
contemporâneo tem sido efetivo, deixando a ação muitas vezes em segundo plano. 
Fala-se muito em igualdade, mas o que ocorre no cotidiano escolar na maioria das 
vezes, é aplicação do discurso da igualdade como armadilha social, o que nos leva a 



buscar o desafio de uma escola igualitária pautada em novas metodologias que 
contemplem a diversidade, valorizando as diferenças culturais, étnicas, de costume, 
etc. para que o outro presente em nossas escolas possa ser aceito e valorizado 
independente de seu credo, etnia ou classe social. 
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