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Quando se fala de interculturalidade, corre-se o risco de a expressão

ser compreendida como “multiculturalidade”. Obviamente os termos não apenas

não significam a mesma coisa, mas também podem ser entendidos como palavras

antônimas. A multiculturalidade pode ser interpretada como a diversidade natural

das aventuras humanas, convivendo as culturas associadas mas não

necessariamente independentes, enquanto que interculturalidade pressupõe um

trânsito entre culturas estabelecidas tradicionalmente como tais, com núcleo

propulsor próprio e independente do centro alheio. O nosso objetivo, ao tratar aqui

do ensino de Cultura do Brasil é exatamente expor algumas dificuldades que temos

os professores em arremeter contra alguns aspectos neste trânsito intercultural.

Além de questionar as dificuldades terminológicas com as quais nos

deparamos, é preciso desde já alocar o campo conceitual em que nos aproximamos

do assunto: tratar de interculturalidade, no nosso caso concreto, não deve ser

compreendido como uma participação na inconseqüente capitalização de uma

“mestiçagem cultural” em favor da Globalização. O nosso propósito é justamente

encetar uma via em que, sem que neguemos a existência do processo, possamos

reunir esforços para atingir um trajeto de mão dupla, fazendo com que a

interculturalidade possa obter expressividade nos dois lados em que se tocam.

Estes pontos é bom que fiquem desde logo clarificados porque não

raramente encontram os europeus dificuldade em entender por que razão o brasileiro

médio percebe de outro jeito os problemas deste Continente. Há, de fato, outra

maneira de encarar algumas questões, maneira proveniente mais da história,

aprendida nas escolas e apreendida nas ruas do Brasil, do que propriamente derivada

da psicologia do brasileiro. A possível dificuldade que teríamos os brasileiros em
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atinar com algumas idiossincrasias da cultura (ou mesmo da cultura política) da

Galiza, da Irlanda do Norte ou da Sardenha, para ficar em menções de poucos mas

difundidos paradigmas, deve-se ao fato de havermos resolvido, de maneira mais ou

menos terminal, alguns desses problemas gerais de “língua única”, “independência”,

“federalismo”, “nacionalismo”, “identidade própria”, respectivamente, há cerca de

220 anos, 177, 108, 90, e 50 anos, respectivamente –restando logicamente discutir

muitos outros pontos, e, desses mencionados, a impossibilidade do seu absoluto,

mas pouco existindo de discussões que englobem no primeiro plano isoladamente a

algum desses fatores.

A cada etapa histórica corresponde um tipo humano socialmente

destacado pela sua visão, coerente com o seu momento. A Universidade de

Santiago, cuja localização já a torna vocacionada para o universal, particularmente

pela sua Faculdade de Filologia, palco nobre para os estudos culturais, admitiu há

dois anos a disciplina Cultura do Brasil, no bojo de um crescente interesse pelas

coisas brasileiras. Um grupo de filólogos de espírito aberto para o mundo, que são

galeguistas sem deixarem de ser cosmopolitas, capitaneados pelo Professor Doutor

José Luís Rodríguez, Catedrático de Filologias Galega e Portuguesa, advogou pela

disciplina Cultura do Brasil, para esta figurar ao lado de Literatura Brasileira I e

Literatura Brasileira II, Monográfico de Literatura Brasileira, Literaturas

Comparadas na Lusofonia e Lingüística Contrastiva na Lusofonia, e obteve a

unanimidade de aprovação dos setores decisórios acadêmicos, que a incorporaram

ao seu rol de matérias à disposição do universitário na Galiza.

Não devemos perder de vista que as atitudes profissionais dos

coordenadores do interesse da Faculdade, da Universidade, são condicionadas pelo

momento histórico particular da Instituição, pelo seu momento próprio e pelo

momento da própria história das culturas envolvidas1. A disciplina Cultura do
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Professora Adriana Gewerc Barujel, da mesma Universidade de Santiago.



Brasil, recém-incorporada aos Planos de Estudos da Faculdade de Filologia da

Universidade de Santiago, apresenta elementos específicos, como é natural, que

necessitam tratamento apropriado —mas nota-se uma grande dissintonia quanto ao

seu Programa, elaborado sob a nossa responsabilidade, demasiado ambicioso com

respeito ao tempo semestral que lhe é conferido.2 Procuraremos restabelecer neste

texto os problemas que enfrentamos perante a construção de um programa que

tivesse por meta a aproximação de dois povos e de duas culturas, por demasiado

tempo dependentes da intermediação dos Estados e das gentes que detinham esta

referência única, um limite cansado para os dias de hoje. O rol dos assuntos, os

objetivos possíveis e os obstáculos que se apresentaram serão o nosso assunto

básico.

Com efeito, falando de conteúdo demasiadamente ambicioso, o

Programa da disciplina comportou: a História do Brasil; as suas instituições; artes

plásticas; outras manifestações artísticas; unidade e regionalismos; e questões da

atualidade; somando, sob estas epígrafes, um total de trinta e três sub-itens –sem

dúvida uma carga programática exacerbada, considerando que há suficiente matéria

viva e de interesse a que apenas um destes tópicos já satisfaria. O seu espírito,

entretanto, leva a acreditar em um programa de estudos de Cultura do Brasil que

rapidamente se encaminhe a uma especialização maior, como um programa que abra

espaço a uma disciplina monográfica, como se fora uma matéria à parte, que trate de

temas que favoreçam mais a aproximação, aquela interculturalidade retrofalada,

muito mais do que elucidem dúvidas não raro menos pertinentes do alunado

estrangeiro, prejudicado que está pelos tópicos que as necessidades de resumo, ou

maiormente de reforço das fronteiras, divulgam.3

                                                
2 Dentre outros objetivos e conteúdo,  constou no Guia do Estudante da Faculdade de Filologia
1998/1999, “o estudo de aspectos da história, geografia, música, literatura, filosofia, antropologia e
folclore; a negritude do Brasil, o indigenismo, as contribuições de vários povos europeus, do Japão e
da África; os regionalismos; a ‘unidade na diversidade’ lingüística”, etc. (Vid. rol de assuntos no
Programa estabelecido posteriormente de Cultura do Brasil, ao final deste texto.)

3 De fato, Paulo Coelho; Jorge Amado; o samba (em particular); mulatas; carnaval; futebol; etc.,
foram matérias pouco referidas ao longo do Curso —não obstante não podermos negar-lhes o seu
valor pontual.



Melhor dizendo: não se trata somente do “alunado estrangeiro”. A

questão de contornar os estereótipos, evitar o confronto com a visão deturpada, não

é decerto um problema que agrida apenas o brasileiro: todos somos afligidos por

essa chaga mundial da grande carga informativa que exige celeridade. Contudo,

para enfrentar este fato, dentro do próprio Brasil, somos apoiados por uma longa

vivência, seja em eludir, sem mais explicação, a falta de perspicácia do outro, seja

em conceder matizações que reencaminhem a interpretação. Destarte, mais do que o

alunado estrangeiro, já sofremos os brasileiros, no interior do próprio território

nacional, da perturbação, ao considerar a cultura própria, causada por origem alheia;

no nosso caso, por políticas oficiais discriminatórias. Somos, como se sabe, um país

majoritariamente formado por imigrantes e pelos seus descendentes, primeiro de

colonizadores portugueses, depois africanos para lá levados à força, e enfim,

sobretudo nos últimos cento e cinqüenta anos, de japoneses, italianos, alemães,

finlandeses, galegos, espanhóis de todas as partes, caboverdianos, etc. etc.

(Abrindo um parêntesis para os primeiros habitantes do território

brasileiro, os povos indígenas, estes jamais possuíram, após a chegada do

colonizador português, domínio sobre a difusão e conservação da sua cultura, e se

viram na contingência de se dobrar às leis impostas pelos moldes da civilização

européia; e somente puderam contar com algo favorável quando um decreto de 1845

dispôs sobre a sua “instrução cívica e religiosa”. Uma Lei de 1850 que regularizou a

propriedade territorial no Brasil, com a subdivisão em terras públicas e particulares,

consagrou ao menos o domínio privado dos índios às suas terras.4)

Sabemos que a injustiça, o racismo e o classismo contra índios e

negros, primeiramente, hoje institucionalmente voltados essa injustiça, esse racismo

e esse classismo, contra o despossuído de qualquer coloração, foram devastadores,

embora esteja-se diluindo, em alguns setores, vagarosamente, ao longo do tempo.

                                                
4 A medida se mostraria prejudicial aos indígenas que, por ausência de planejamento que propiciasse
a eles usufruir dos seus direitos, acabaram perdendo a terra, repassada a mãos da “iniciativa privada”.



Mas também, por outro lado, secundariamente, sabe-se que as autoridades

brasileiras aceitavam a idéia de que os últimos imigrantes poderiam pôr em risco a

unidade nacional do Estado, caso mantivessem os seus costumes, o seu idioma e os

seus padrões de trabalho, se reunidos em um mesmo terreno que facilitasse a sua

conversão em território. Assim, os governos procuraram desagregar os grupos

chegados, diluindo muito das diversas culturas aportadas ao Brasil. Este tipo de

questão não pode ser mascarado, mas não cabe no mesmo nível de análise e não

pode se dar da mesma forma em que a discussão ocorre na Itália ou na França, por

exemplo, que viveram conjunturas distintas e particulares, e o seu estudo e

avaliação envolve matérias de Ciências Políticas, Sociologia, Antropologia… e

Filologia, inclusive —as quais devem concorrer para estabelecer as devidas

distinções.

A estrutura de Cultura do Brasil, disciplina optativa do segundo ciclo,

serve potencialmente a alunos de todos os cursos, que não apenas de Filologia, e

necessitou assim manter abertura suficiente para permitir adequação a estudantes

oriundos de quaisquer faculdades, porque, apesar de vinculada à área de

conhecimento das filologias galega e portuguesa, é elemento de crescimento

humano mais extenso, devendo incidir o programa sobre aspectos motivacionais de

categorias mais amplas. Os objetivos comportaram a quebra dos estereótipos mais

evidentes, na busca de um uso mais racional do tempo, e aspiraram a não dissimular

os reais problemas brasileiros, importando dizer que, efetivamente, por contraditório

que pareça, findamos inclusive por deixar de lado o tratamento da própria língua

como fator prioritário de explanação programática.5

Deixar de lado a vigorosa importância do idioma para o Brasil, ou

evitar desenvolver tópicos a respeito dessa questão, um problema que vive a Galiza

de hoje, não significa desprezar este fator ou mesmo amputá-lo de considerações

docentes. A primeira preocupação que tem o professor leitor é a respeito de qual a

                                                
5 Vid. a nossa Observação ao pé do Programa de Cultura do Brasil.



língua que empregará para se dirigir aos alunos. Obviamente não restavam dúvidas

de que deveríamo-nos dirigir à classe no idioma português, uma vez que o alunado

galego –como bem tivemos a ocasião de confirmar– compreende plenamente a fala

do brasileiro, e por certo a compreende bem mais completamente do que entenderá,

num primeiro momento, acreditamos nós, a fala do português, com o qual deveria

compartir bem maiores nacos do léxico e de expressões idiomáticas, devido ao fato

de similarmente compartirem co-dialetos da mesma língua, datada ainda do milênio

passado. E é claro que, como segunda preocupação específica nossa, falando de

Filologia, não podemos esquecer da presença da Galiza no Estado espanhol, vizinho

do Estado português, assim como não podemos deixar de lado a presença do Brasil

numa América Latina coalhada de usuários do idioma de Castela, moldados pela

mesma civilização tributária de Roma.6

Obviamente, deve o professor dominar algumas peculiaridades

sistêmicas (estruturais e conjunturais), mesmo porque se é capaz de analisar a

cultura própria, deve estar apetrechado para realizar uma síntese da cultura na que

mergulha, até para não prejudicar o resultado do contacto, e para que não venha a

realçar mais um folclorismo caricato do que a própria realidade, embutido na

moldura do enfoque muitas vezes desregulado do olhar do outro, acostumado às

suas coisas. Houve, portanto, não apenas a preocupação de eludir o bovarismo, essa

uma terceira preocupação, mas também o desejo de catalisar algumas das

singularidades galegas e espanholas, brasileiras e latino-americanas, destacando

valores sociais harmônicos e o quadro da história comum da Ibero-américa, como

traços a serem considerados cuidadosamente.

A História da Educação proporciona um caminho para descobrirmos

o característico na empresa de cada etapa social da aproximação entre os povos e

entre os pedaços esparsos da mesma cultura lingüística, que é o nosso caso, não

                                                
6 Vid. Carlos M. Rama (1989). Historia de las relaciones culturales entre España y la América
Latina. Fondo de Cultura Económica; México; & Julio Ycaza Tigerino (1971). Perfil Político y
Cultural de Hispanoamérica. Ed. Cultura Hispánica; Madrid.



obstante o abismo que nos dista, América de Europa, separados que somos por

diferentes campos jurídicos, domínios sócio-econômicos e ideológicos ou costumes

decorrentes destes, mencionados, e doutros diversos fatores. A interdisciplinaridade

é uma prática constante que se utiliza atualmente para sanar este tipo de dificuldade

no âmbito educativo. O autor argelino de língua francesa Antoine Léon nos traz

outra questão terminológica, e adverte da possibilidade de confundir a

pluridisciplinaridade (justaposição de abordagens) com a interdisciplinaridade

(influências recíprocas), como conquista difícil, passível de se ver reduzida a “uma

única das suas componentes”7 –um risco e uma realidade que confessamos terá

contaminado de algum modo esse nosso trabalho, uma espécie de “vício

profissional”, como diria um amigo.

Todavia, o importante será permitir deslizar controladamente entre as

culturas, sem resvalar numa improvável e estéril História da Humanidade, um

objetivo perseguido por muitos autores, dentre os quais poderíamos trazer o

excelente Luís da Câmara Cascudo, de Civilização e Cultura.8 Haverá algo mais

importante do que perceber as atuações das forças do passado, uma idéia esboçada

nestas palavras desse nosso Autor:

“O movimento comercial foi o grande agente da aculturação. Os povos

autárquicos mantêm a fisionomia hermética das suas características sociais e

plásticas. A interdependência pelo tráfico determina a modificação na endosmose

dos contactos. Mesmo as permanentes decorativas emigram e vão convergir para as

técnicas bem distantes, criando estilos que são as somas das influências que a

simpatia local nacionalizou.”

Por vezes é difícil estabelecer que o valor da convivência não seja

(ou não tenha sido) desenvolvido exclusivamente “para o comércio” ou “pelo

comércio”, embora saibamos que muitas vezes esse é o principal motor da

                                                
7 Antoine Léon (1980). Introdução à História da Educação. Dom Quixote; Lisboa; 1983.

8 Luís da Câmara Cascudo (1973). Civilização e Cultura. Dois tomos. José Olympio; Brasília.



interculturalidade. No nosso caso, pudemos constatar que muitos foram os temas de

interesse dos alunos galegos, que bebem nas mesmas fontes que são as dos

brasileiros, ficando o comércio longe dos temas. O humor brasileiro, a par da

retranca galega, por exemplo, demonstrou ser um veio de importante coincidência

entre as nossas culturas. O entrechoque ou o convívio étnico no Brasil demonstrou

ser um outro tema de vital interesse. Houve e há manancial suficiente para vários

“monográficos” de Cultura do Brasil, abrangendo pontos hipotéticos como o

Nacionalismo no Brasil ou a Música Popular Brasileira, como exemplos viáveis de

encaminhamento do interesse do alunado galego, com base nesta primeira etapa.

Para profissionais de todas as áreas haveria a possibilidade da

imbricação de um par de coisas relativas às nossas culturas. O tema da educação no

Brasil, dos jesuítas aos nossos dias, por exemplo, não estará nunca suficientemente

contemplado, pois por si só oferecereria um panorama de como se desenrolou o

sistema de cooptação do amálgama social étnico de tantos brasis por esses cinco

séculos, e resultaria uma imagem bem ajeitada dos motivos da atual crise de valores

que vivenciamos, inclusive.9 Aos interessados no panorama científico, poder-se-ia

tomar desde a pouco advertida invenção do primeiro avião pelo brasileiro Alberto

Santos Dumont10 até coisas mais coloquiais como a primeira comprovação da

Teoria da Relatividade, ocorrida na cidade brasileira de Sobral (Ceará), em 29 de

Maio de 1919. Daí a satisfazer aos veneradores da boa música, de Chiquinha

Gonzaga a Tom Jobim, passando por Villa-Lobos —sempre na perspectiva de que

dificilmente seria possível deixar os assuntos perfeitamente discutidos, quando

                                                
9 Vid., v.g., Maria Luisa Santos Ribeiro (1993). História da Educação Brasileira. Ed. Autores
Associados; Campinas.

10 De fato, os irmãos Wright, norte-americanos, acabaram ficando com a fama, devido a umas datas
não de todo satisfatórias. Não obstante, sabendo ser a ciência obra social e não individual, o primeiro
vôo do “mais pesado que o ar”, e muito do que se lhe seguiu, foi criação e divulgação inescusável de
Santos Dumont —a quem ademais se atribui a invenção do relógio de pulso, encomendado à Maison
Cartier…



outras versões de história conseguem uma divulgação mais expandida como

realidade no mundo do homogeneizador “pensamento único”.11

Claro que estes assuntos todos conduzem perigosamente para o

panfletário, e corremos novamente o risco de resvalar para o chauvinismo. Por uma

parte aprendemos a perceber, com Paulo Freire, dentre outros ensinamentos, que a

nossa prática docente para ser qualitativamente valorada exige o reconhecimento e a

assunção da identidade cultural. E como diz o nosso Autor, assumir a nós mesmos

não significa imaginar a exclusão dos outros:

“A questão da identidade cultural, de que fazem parte a dimensão

individual e a da classe dos educandos cujo respeito é absolutamente fundamental

na prática educativa progressista, é problema que não pode ser desprezado.” 12

De certo modo, por outra parte, muito cuidado deve ter o ensinante,

ao assumir essa identidade; cuidado em evitar agredir a identidade cultural do outro,

uma identidade cultural problematizada quanto mais lhe seja negada ou

desconstruída neste mundo globalizante que não raro vê o educando como “aquele

que deve ser adaptado à realidade dada de antemão”. O caudal dos interesses em

jogo, com fulcro numa consciência histórica, derivados até mesmo da construção da

União Européia, da Comunidade Ibero-americana de Nações ou da ponte

Mercosul–União Européia, pode tanto fornecer pontos de apoio como pedras de

tropeço. É uma quarta preocupação. Como leciona Ulpiano Bezerra de Menezes:

“Ter consciência histórica não é informar-se das coisas outrora acontecidas,

mas perceber o universo social como algo submetido a um processo ininterrupto e

direcionado de formação e reorganização.”13

                                                
11 Provocadoramente, Roberto Gomes pontua na sua Crítica da razão tupiniquim: “Do ponto de vista
de um pensar brasileiro, Noel Rosa tem mais a nos ensinar do que o senhor Immanuel Kant, uma vez
que a filosofia, como o samba, não se aprende no colégio”. (9.ª ed. Edições Criar; Curitiba; 1986.)

12 Paulo Freire (1996). Pedagogia da Autonomia –Saberes necessários à prática educativa. Paz e
Terra; São Paulo; 1997; p. 46.



É importante refletir que os valores sociais positivos (ou

“harmônicos”, como falamos acima), escolhidos dentre os mais representativos, são

outra importante contribuição que podem trocar professor e aluno, neste momento

de encontro —se visto desta forma (afinal a Civilização idealmente estará unida

numa mesma fase evolutivo-tecnológica). Neste sentido a chamada “Educação para

a Paz”, de larga divulgação por importantes organismos internacionais, pode trazer

alguma luz ao professorado que se debate nesta polaridade intercultural. Dentre

alguns temas que sugere, por exemplo, a professora argentina Alicia Cabezudo, no I

Congresso Europeu de Educação para a Paz, como eixos curriculares

(acrescentamos: a caber sob o item “valores brasileiros”, cf. o nosso Programa ao

fim), numa proposta que não subcategorize outras formas de cultura, estão: a) o

conceito de cultura em uma sociedade em transformação14; b) o valor que possuem

as diferenças15; e c) a visão de cultura a partir dos meios de comunicação16. Todos

estes temas podem ser chaves factíveis para penetrar na idéia de valores próprios da

índole do brasileiro, que, como diz Darcy Ribeiro –mais como político do que como

antropólogo, diga-se de passagem–, seria um povo “aberto para o futuro”.17

                                                                                                                                                    
13 Ulpiano Bezerra de Menezes (1984). “Identidade Cultural e Arqueologia”. In: Alfredo Bosi
(1992). Cultura Brasileira – Temas e situações. Ática; São Paulo.

14 A autora apresenta alguns desdobramentos possíveis: “Similitud y diferencias de las culturas y sus
rituales; Cultura dominante y culturas populares dentro del concepto de cultura; el encuentro de
culturas y las nuevas sociedades.” (Cf. Alicia Cabezudo. “Educación en la diversidad.
Multiculturalismo. Marginación. Propuestas y actividades”; pp. 215-230. In: VVAA (1994). Por
unha Europa de Paz, Multiétnica e Intercultural – I Congreso Europeo de Educación para a Paz.
Teachers for Peace. Tórculo; Santiago de Compostela; 1995.

15 Com ênfase às seguintes idéias: “La diversidad como elemento positivo; la diferencia como
elemento enriquecedor; las diferencias garantizan el futuro de los pueblos; la diversidad aumenta la
riqueza cultural de los pueblos.” (Ibidem)

16 “El contenido de los programas, la forma y sus presentadores; el lenguaje de los diferentes medios
y sus receptores; los valores implícitos y implícitos; la cultura de los medios de comunicación y su
incidencia.” (Ibidem)

17 Vid. Darcy Ribeiro. O Povo Brasileiro. Companhia das Letras; São Paulo; 1995. E para uma
verificação mais detida das oito evoluções tecnológicas (agrícola, urbana, de regadio, metalúrgica,
pastoril, mercantil, industrial e termonuclear) que, segundo o Autor, envolve a civilização, Vid.
Darcy Ribeiro (1978). O Processo Civilizatório. Círculo do Livro; São Paulo; 1981. Para uma
visualização do processo relativo ao Brasil, Vid. Caio Prado Júnior (1943). Formação do Brasil
Contemporâneo. Brasiliense; São Paulo; 1996.



Não devemos no entanto abusar do perspectivismo, e perder de vista

que o propósito de uma disciplina destas, mais do que a ânsia de ensinar, implica a

aspiração de divulgar a “outra face” do Brasil, escondida pelos meios de

comunicação, que se interessam mais pelo eventual, pelo folclórico, pelo curioso e

pelo exótico, muitas vezes pela diferença negativa e pela mística que envolve a

outridade, porque isso vende jornais e revistas, e, como dissemos, reforça

fronteiras. Lógico que, acima desta divulgação (uma quinta preocupação), que não

pode ser ingênua, trata-se antes de aproveitar o momento para oferecer somente uma

iniciação a um futuro aprofundamento nos assuntos objeto desse saber primeiro.

Claro que uma disciplina como Cultura do Brasil, com tão amplas

possibilidades, como se sabe, implicará uma constante atualização com o mundo e

com a atualidade da conexão dinâmica entre os povos; e, por outro lado, não é tão

claro que essa conexão resultando naquela multiculturalidade aventada acima deixe

de ter certas conotações nada avançadas. Neste momento de dúvida e choque

ideológico pós-guerra fria, surgiu para nós o problema da apropriação do nosso

discurso, o discurso da existência da disciplina, pelo maneiroso raciocínio que segue

o rastro das pregações das vantagens da globalização. Exemplarmente,

mencionamos um texto de Roberto Carneiro, publicado em revista portuguesa, que

dialoga num palanque de centro-direita:

“A hibridação crescente de culturas… como fator positivo… É a

interculturalidade das comunidades virtuais, facilitada pelos mecanismos da

comunicação global on-line e pelo ascenso das indústrias culturais à escala

planetária, que multiplica efeitos de reconciliação intercultural e de igualização de

diferentes.”18

                                                                                                                                                    

18 Roberto Carneiro. “Choque de Culturas ou Hibridação Cultural – Contra o sonho totalitário da
pureza étnica”. In: João Carlos Espada (Dir.) Nova Cidadania – Liberdade e Responsabilidade
Pessoal. N.º 2; Principia; São João do Estoril; Outono 1999.



Ora, o processo de interculturalidade não estará jamais

complementado enquanto não seja encaminhado a uma ampla faixa maioritária da

Sociedade, e esta faixa decerto não possui acesso a estes “mecanismos da

comunicação global on-line”, devendo haver obrigatoriamente outros mecanismos

comunicantes que alcancem as camadas mais profundas da população, seja através

das escolas, seja através de organismos institucionais de alcance popular.19 Já

estando devidamente marginalizada a postura nazista e racista que segregou tantos

povos durante tanto tempo neste século, não podemos baixar a guarda e deixar de

lado uma visão crítica que, determinadamente, implique uma postura radical de

vinculação com postulados humanistas que recusem a ingenuidade na condução dos

assuntos da aproximação cultural, cuja principal característica seja não estar

submissa a critérios de homogeneização embutida na mais divulgada concepção de

Globalização, encampada pelo país do McDonald’s e da Coca-Cola, mas sim a

aceitação do plural e da descentralização como pedra de toque dessa Sociedade

global.

Não cuidamos de esboçar um Programa de disciplina

ideologicamente vinculado à procura de “provar” que exista uma única solução

multicultural centralista, nem, ao contrário, declarar guerra nem mesmo às

preferências fundamentalistas ou isolacionistas. Tratou-se, antes, de expor

criticamente, e situando cronologicamente, o modo especial como a nossa cultura

brasileira resolveu alguns dos seus problemas, e como apresentou a sua própria

forma de “hibridação cultural”, quando é o caso, sem querer exportar essa atitude

política como solução, tal qual sugerem imperialismos de toda ordem. E essa

atitude, se por um lado é afirmativa e positiva, por outro nega-se a querer formar

consciências enciclopédicas ou destacar a particularidade estética (ou literária) em

termos absolutos, ou mesmo a fugir para um passado mais dócil e maleável, típico

do tríptico inconciliado Rabelais, Erasmo e Companhia de Jesus, podendo admitir a

                                                
19 No Brasil, devido à inconcebível distância entre as camadas sócio-econômicas, existe u’a maior
apreensão com o estudante carente ou periférico. Para uma aproximação a alguns destes fatores aqui
tangenciados, Vid. Ana Maria Araújo Freire (1989). Analfabetismo no Brasil – da ideologia da
interdição à ideologia nacionalista. Cortez/INEP; São Paulo.



idéia de trabalhar com temática que tome um retorno ao passado, às origens,

necessariamente ligado à responsabilidade com a construção do presente

libertário.20

Outra faceta a destacar desta nossa experiência foi uma, para nós,

imprevisível postura discente. Nem é preciso dizer que não somos o primeiro nem

o único a perceber uma menor disponibilidade do aluno galego, comparativamente

ao brasileiro, em pronunciar-se publicamente perante o professor, favorável ou

desfavoravelmente ao tema discutido. A original expressão resumida na fórmula

magister dixit é interpretada, em geral, publicamente ao menos, pelo alunado

galego, como “são desnecessários comentários discentes”, quando, realmente,

poderia e deveria ser interpretada como “explanada a questão, vamos discuti-la”.

Esta segunda forma21 é a mais comumente encontrada nas aulas com o alunado

brasileiro, especialmente quando os professores possuem a capacidade de despertar

o seu público para o debate, para a visão crítica que é, que deve ser, a típica nos

ambientes universitários. Assim, provocar o alunado de forma distinta de como

fazemos no Brasil mostrou ser um elemento de necessário planejamento anterior,

cuja execução se dá de maneira notadamente “nova” para o professor leitor.

Como se vê, não apenas o fator humano, de difícil identificação antes

de o docente estrangeiro de Cultura adentrar na sala de aula, surge problematizado,

mas fundamentalmente o Programa da disciplina, que, como se sabe, é passível de

variar de ano a ano, se torna um pressuposto muito interessante para o

aproveitamento mais racional da interação cultural. Necessitou esse Programa alojar

maior ambição neste primeiro momento, de maneira a comportar adaptações e

reconfigurações mais específicas conforme a experiência sedimentada, mas também

demonstrou não ser o único elemento didáctico-pedagógico a carecer de avaliação

                                                                                                                                                    

20 Diz Paulo Freire: “A educação para a libertação, responsável em face da radicalidade do ser
humano, tem como imperativo ético a desocultação da verdade.” (In: Política e Educação. Col.
Questões da Nossa Época. Cortez Editora; Campinas; 1995; p. 92.)

21 A possibilidade dual de interpretações da expressão foi divulgada por Borges.



crítica. Esta nossa caminhada poderá talvez facilitar a outros professores alguma

problemática, e adiantará algumas soluções por nós “perpetradas”, em uma

disciplina tão especial na atividade universitária, como a que lida com a

interculturalidade, que certamente ganhará cada vez maior peso no atual estágio da

antiga globalização, agora menos obstaculizada.

_____________________

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE CULTURA DO BRASIL (1998-1999)22

I- História:
1) Antes dos portugueses: o Brasil indígena
2) Ciclos econômicos: pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração, café
3) Movimentos independentistas
4) Independência e Primeiro Reinado
5) Segundo Reinado
6) A República Velha
7) O Estado Novo
8) Da II Guerra Mundial ao Golpe de 1964
9) A ditadura militar
10) O Brasil após a Constituição de 1988

II- O Meio e o Homem:
1) Formação do Povo Brasileiro- o índio, o branco e o negro
2) Modos de Produção- extrativismo, agricultura, indústria
3) Roteiro geográfico- as regiões e a sua ocupação
4) Costumes, mitos e crenças
5) Valores sociais

III- Instituições:
1) Educacionais- da pregação jesuítica ao ensino de massa
2) Políticas- Estado e Leis
3) Religiosas- do catolicismo ao sincretismo e aos protestantismos
4) Culturais- MinC, BN, FUNARTE, IPHAN, etc.
5) Economia- moeda, taxas, índices, etc.

                                                                                                                                                    

22 Devemos agradecer, em particular, a co-participação da Professora Carminha Villarino Pardo, do
Departamento de Filologia Galega, que nos auxiliou não apenas na fixação do Programa, como em
todas as demais etapas da construção desta via de interculturalidade, que esperamos seja cada vez
mais profícua no contacto entre os nossos países.



IV- Artes plásticas:
1) Artesanato indígena
2) Pintura
3) Escultura
4) Arquitetura

V- Outras manifestações artísticas:
1) Cinema
2) Música
3) Folclore

VI- Unidade e Regionalismos
1) Imigração e diferencialismos
2) Costumes indígenas e de origem africana
3) Os problemas da diversidade

VII- Questões da Atualidade:
1) O MERCOSUL
2) Os 500 anos do “Descobrimento”
3) O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)

Obs.- Questões de língua e literatura são deixadas à consideração das outras
disciplinas sobre o Brasil oferecidas pela Faculdade.


