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As discussões em torno das questões multiculturais têm ocupado lugar de destaque no contexto da sociedade contemporânea. A sociedade está em crise, fragmentada... E com ela, o sujeito. Nesse contexto de incertezas e desafios surge o multiculturalismo que 
busca respostas plurais para incorporar a diversidade cultural e o desafio a preconceitos, nos diversos campos da vida social, incluindo a educação. Procura pensar caminhos que possam construir uma ciência mais aberta a vozes de grupos culturais e étnicos plurais (Canen: 2002, 178). 

Nesse sentido, nossa proposta é pensar a questão da formação de professores/as de História em forma de discussão, revelando algumas formulações preliminares do processo de pesquisa em curso na Universidade Federal de Uberlândia (UFU/MG). Nosso objeto de pesquisa trata-se da perspectiva multicultural na formação de professores de História da UFU e da UFMG.
A questão central que nos acompanha é: Os/as professores/as formadores/as dos cursos de História formam para uma perspectiva multicultural? 
A pesquisa tem como objetivo geral compreender o processo de formação de professores de História: quais desafios, quais possibilidades. Especificamente, analisamos a Proposta de Diretrizes para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica em cursos de Nível Superior, as Diretrizes Curriculares dos cursos de História, Parâmetros curriculares de História para o ensino fundamental e médio. Também estamos analisando as práticas pedagógicas dos professores que atuam como formadores de professores de História na UFU e UFMG.
Assim, temos investigado os documentos oficiais e a construção da prática pedagógica dos professores/as que formam professores/as nos cursos de História, partindo do pressuposto de que alguns saberes são necessários para formar professores/as para e na perspectiva multicultural. 
Temos analisado os documentos (diretrizes) que regem o processo de formação de professores/as com o intuito de perceber como as leis se manifestam em relação à perspectiva multicultural e através de entrevistas semi-estruturadas, procuramos perceber a prática pedagógica dos formadores/as de História no que se refere à formação multicultural.
Com relação à educação existe atualmente, no Brasil, uma diversidade de formas para ensinar e aprender História. Formas que estão em percurso, pois se vinculam aos desdobramentos da LDB 9.394/96.
Nossa tarefa na pesquisa e na formação de professores/as tem sido procurar perceber como se manifesta no campo de formação de professores/as, a questão multicultural.
Para tanto, dialogamos, num primeiro momento, com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em Nível Superior, Curso de Licenciatura, de Graduação Plena e os Parâmetros Curriculares Nacionais (temas transversais). Num segundo momento, apresentamos algumas considerações sobre as entrevistas que temos realizado com os/as professores/as dos cursos de História da UFU. 
Da LDB 9.304/96 foram criadas propostas com o intuito de assegurar a viabilização da lei em diferentes níveis da educação. Assim, temos, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação infantil, ensino fundamental e médio, Parâmetros e Referências Curriculares para a educação básica e as Diretrizes Curriculares para cursos de nível superior. 
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em Nível Superior, Curso de Licenciatura, de Graduação Plena apresentam a base comum para a formação dos futuros professores para a educação básica.
Como afirma o documento, “...reforça-se, também a concepção de professor como profissional do ensino que tem como principal tarefa cuidar da aprendizagem dos alunos, respeitada a sua diversidade pessoal, social e cultural (BRASIL, 2002, p. 06). 
Referindo-se aos alunos e ao que é importante que aprendam no meio escolar, as diretrizes dizem que é preciso (...) “que aprendam a diferenciar o espaço público do espaço privado, ser solidários, cooperativos, conviver com a diversidade, repudiar qualquer tipo de discriminação Grifo nosso.” (BRASIL: 2002, 07).
Contudo, conviver com a diversidade pode simplesmente camuflar a aceitação do diferente, sem, no entanto, garantir que sua voz tenha ressonância no campo educacional. Daí a necessidade de refletirmos sobre a formação do professor dos cursos de História e respectivamente o ensino de história.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL:1997,19-33), é parte do projeto educacional gestado nos anos noventa. Esse documento traz o tema da pluralidade cultural como contribuição para a construção da cidadania numa sociedade pluriétnica e pluricultural. Assim, o documento nos propõe enquanto objetivo desenvolver capacidades como: valorizar as várias culturas presentes no Brasil; reconhecer suas qualidades e assim, buscar a valorização de uma convivência criativa e pacífica com o outro.
As Diretrizes Curriculares para Educação Básica e os Parâmetros Curriculares Nacionais elaborados por equipes do Ministério da Educação, ao se referirem às questões da pluralidade cultural, não desafiam a construção das diferenças, apenas admitem sua existência. E revela um modelo nacional de educação que elimina as desigualdades e diferenças sem, no entanto, tocá-las, sem mexer nas suas mazelas. É a política da voz pelo silêncio. Garantir acesso e permanência às culturas plurais é uma das muitas formas de ouvi-las e ao mesmo tempo de provocar uma formação que seja mais multicultural, levando em consideração os padrões culturais de diferentes grupos.
Assim, repensar a formação dos/as professore/as de História de modo que ela responda ao multicultural é o grande desafio para nós educadores/as e para as instituições formadoras. Ao desejarmos que a educação seja multicultural teremos que pensar sobre a ação pedagógica daquele que forma. Ou seja, o que ele pensa sobre o que deve ser um ensino multicultural.
Os/as professores/as que formam professores/as são promotores/as no cotidiano escolar - na relação com os alunos/as e seus pares - de novas relações com os saberes. O espaço escolar é diversificado e repleto de combinações, também diversificadas. Nesse e em outros espaços o/a professor/a reconstrói e redimensiona seu universo simbólico, movido por intensidades diferentes, marcados por um existir dentro e fora, fora e dentro, re/construindo sua prática e seus saberes.
Fora e dentro participam, pois, da mesma substância, o dentro constituindo-se como uma envergadura do fora; o fora como uma multiplicidade de perfis projetados de dentro. Ao fora aprendemos a chamar de mundo; ao dentro, de subjetividade. Essa mútua constituição é o que atesta, de uma vez por todas, a minha existência como devir mundano, a existência do mundo como devir subjetivo: eu-n’outro/outr’em mim, sacos da mesma farinha, pães do mesmo trigo (NAFFAH NETO: 1998, 70).
  
O/A professor/a está em relação com o mundo, com os alunos e primeiramente consigo mesmo e essas dimensões são inseparáveis na prática educativa de cada um.
Devido às constantes e inconstantes transformações pelas quais passamos é que vamos moldando o que ensinamos e o que somos ou vice-versa. Mutações incongruentes de um espetáculo do qual somos autores/as e atores/as concomitantemente.
A nossa interioridade e a nossa essencialidade Concordamos que a nossa interioridade e essencialidade, apesar de nossas, passa pela relação com o outro, é formada com a contribuição dos outros.  é o que temos de verdadeiramente nosso, no entanto, a construímos também, sob as referências dos outros e a partilhamos quando nos relacionamos nos diversos sistemas sociais, inclusive nos cursos de formação de professores.
No decorrer da pesquisa temos (re)significado nossos olhares sobre a formação de professore/as nos cursos de História. Assim, encontramo-nos com as falas dos professores, procurando reverberar aquilo que nos disseram ou que fomos capazes de ouvir.
Na busca de sentidos para compreender a construção de saberes docentes, quase que, inexplicavelmente somos tomados pelas surpresas do encontro, no qual fomos surpreendidos por uma multiplicidade de significados, pois, ousamos rastrear os sentidos das falas, ouvir ecos de manifestações que oscilam, entre o que é o professor/a, e entre o que eles/as fazem e o que dizem ser.
Nos recortes de falas dos professores entrevistados, partimos do pressuposto de que suas falas já provocaram em nós algumas leituras. Mesmo que de uma forma cuidadosa, ousamos dizer de maneira geral, que os/as professores/as com os quais dialogamos, tentam redimensionar seus saberes visando uma educação multicultural. E à medida do possível forjam, criam, reinventam novas possibilidades de relações com os seus alunos, com os saberes epistêmicos, consigo mesmo, com o mundo. Modos de relações em consonância com um mundo plural, diversificado e repleto de pluralidade.
Assim, a relação do professor/a com os outros, consigo mesmo e com o mundo, redimensiona seus saberes “... A idéia de saber implica a de sujeito, de atividade do sujeito, de relação do sujeito com ele mesmo..., de relação desse sujeito com os outros/as (que co-constroem, controlam, validam, partilham esse saber)” (CHARLOT: 2000, 61). cognitivos, afetivos, epistêmicos. O que o/a professor/a representa para seus alunos/as, como ele/a constrói essa relação e em que dimensão social é construída, são pontos essenciais para percebermos sua relação com as questões multiculturais. Diante dos encontros que tivemos com os documentos oficiais e com as falas de alguns professores/as, à guisa de uma conclusão, gostaríamos de apresentar reflexões: a história e os sentidos que cada professor/a formador/a possui, são componentes que medeiam o sistema relacional no qual circunscreve-se o processo de construção de seus saberes. O que ensinam ou deixam de ensinar, suas escolhas, preferências estão circunscritos no universo de seus relacionamentos e podem contribuir na formação para e na perspectiva multicultural. Com relação à documentação oficial que investigamos, cremos que é possível que nós professores/as formadores/as forjemos as possibilidades acenadas pelos documentos através de uma educação que promova uma outra formação e uma outra História que desafie os silêncios que insistem em permanecer. 
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