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Objetivos pedagógicos: 

i) Compreender a proposta intercultural enquanto modo de viver a diversidade/pluralidade cultural 

ii) Compreender a interculturalidade enquanto modelo de gestão da diversidade cultural 

iii) Conhecer os modelos que antecedem a Interculturalidade na gestão da diversidade cultural

iv) Discutir problemáticas relativas à vivência (inter)cultural nas sociedades contemporâneas.

Descritores de Desempenho: 

Domínio do conceito de diversidade cultural;

Estabelecimento de relação entre interculturalidade e multiculturalidade;

Mobilização do conceito de interculturalidade na vida pessoal e profissional;

Análise de modelos de gestão da diversidade cultural numa perspetiva evolutiva;

Aplicação dos modelos de gestão da diversidade cultural em situações experienciais;

Compreensão da interculturalidade enquanto modelo inclusivo de gestão da diversidade 

cultural.

INTERCULTURALIDADE



Diversidade Cultural

A diversidade cultural é entendida como uma 
situação/realidade caracterizada pela presença de 
diferentes expressões culturais numa mesma sociedade ou 
comunidade política.

O conceito de diversidade cultural não deve ser confundido 
com os conceitos de Multiculturalismo ou de Pluralismo 
cultural, na medida em que não correspondem a conceitos 
descritivos, antes descrevendo projetos políticos e 
educativos (aceções que comportam uma dimensão 
normativa ou prescritiva) como resposta à diversidade ou 
pluralidade cultural.



Modelos de Gestão da Diversidade Cultural



Modelos de exclusão

Os modelos de exclusão caracterizam-se pela defesa e 

crença em ideais de superioridade e hierarquização 

cultural e na ideia de superioridade e hierarquização 

entre pessoas, a partir 

de critério étnicos, culturais ou outros semelhantes.

No sentido da teorização de Kukathas, são modelos 

isolacionistas, na medida em que procuram evitar a 

emergência de qualquer tipo de diversidade cultural, 

excluindo explicitamente o “Outro” diferente.



Entre os modelos de exclusão destacam-se:

a) Da discriminação (ou do tratamento desigual), 
caracterizado pela adoção de medidas legislativas e/ou 
práticas discriminatórias que impeçam determinados 
membros da sociedade, em função da sua origem 
étnica ou cultural, de participar plenamente na 
sociedade;

b) Da segregação: motivado por fatores discriminatórios e 
ideias de superioridade, as políticas de segregação 
traduzem-se na separação ou exclusão de pessoas de 
determinados espaços a partir de critérios étnicos, 
culturais ou outros semelhantes;



c) Eliminação física (genocídio) ou cultural: baseado 

na     ideia de superioridade cultural e civilizacional, 

este modelo não implica apenas a negação e a 

exclusão do acesso a espaços e lugares, mas 

também a destruição sistemática da tradição e 

vivência de determinado grupo, se necessário pela 

erradicação do próprio grupo. 



Modelos de “inclusão/integração”

Os modelos de inclusão ou de integração em sentido 

amplo subdividem-se entre modelos que promovem a 

homogeneização cultural e modelos que reconhecem e 

afirmam a diversidade cultural.

a) Modelos de homogeneidade cultural:

Modelos que, não pressupondo a exclusão de pessoas, 

negam a diversidade cultural e pressupõe a 

homogeneidade cultural, pelo menos, no espaço público. 

São modelos politicamente rentáveis que assentam numa 

ideia de superioridade do modelo dominante e de 

hierarquização cultural.



Modelos de “inclusão/integração”

i. Modelo assimilacionista ou de assimilação cultural:

Modelo homogeneizador e de ‘sentido único’, segundo o qual os 

membros de grupos culturais minoritários não são excluídos pela sua 

pertença cultural originária, mas aceites na sociedade, contando que 

assimilem os traços socioculturais dominantes e renunciem à 

manifestação da sua identidade cultural prévia.

ii. Modelos de Fusão Cultural:

Pressupõem o surgimento de uma nova vivência cultural, homogénea, a 

partir da fusão das diferentes identidades culturais presentes na 

sociedade, normalmente tendo por base o modelo cultural dominante ou 

maioritário. Modelos que pressupõe o abandono da identidade cultural 

prévia aos membros dos grupos culturais minoritários e a produção de 

múltiplas fusões parciais. A diversidade é conservada e reproduzida, 

mas de forma “compartimentalizada”.



Modelos de reconhecimento da diversidade cultural

(de pluralismo cultural)

Ao contrário dos modelos até então referidos, os modelos 

pluralistas são modelos sociopolíticos que pressupõe o 

respeito, a valorização e a promoção da diversidade cultural 

a todos os níveis da sociedade.

i. Modelo Multiculturalista: 

Primeiro modelo sociopolítico do pluralismo cultural e que 

postula o igual reconhecimento, respeito e proteção das 

diferentes idealmente sem reconhecer as culturas ou 

práticas culturais como valor absoluto. A sua concretização 

mediante políticas públicas verifica-se em diferentes 

contextos e realidades, com particular destaque para o 

âmbito escolar.



O multiculturalismo não pressupõe apenas a proteção 

contra

a discriminação ou contra a assimilação, mas também o 

reconhecimento e a proteção do direito à diferença e da 

identidade cultural.

Modelos Multiculturalistas acarretam alguns riscos e 

limitações, nomeadamente na promoção de convergências

e da coesão social. Entre as críticas a apontar:

- O primado sobre a proteção das diferentes identidades 

culturais pode levar à institucionalização e à 

essencialização das diferenças, assim como à 

fragmentação da sociedade em ‘grupos étnico-culturais’, 

mais preocupados com a defesa das suas especificidades 

culturais do que com a coesão social;



- A dificuldade em alcançar convergências e a sã 

convivência entre todos os cidadãos; a inexistência de um 

sentimento e do respetivo reconhecimento de pertença à 

comunidade alargada;

- A exclusiva valorização e proteção de particularismos 

etnoculturais poderão conduzir ao encerramento dos 

indivíduos numa identidade cultural imutável e fixa; 

reforçando as diferenças (em detrimento das semelhanças) 

entre os grupos e os sentimentos de intolerância.



ii. Modelo Intercultural ou Interculturalista:

Modelo associado a uma linguagem francófona e ao 

espaço europeu-continental, que se começou a afirmar 

como resposta à gestão da diversidade cultural no 

decorrer dos anos 90.

Enquanto nova variante do pluralismo cultural, o 

interculturalismo procura ultrapassar as críticas e 

fragilidades do modelo multiculturalista - e, naturalmente, 

dos modelos de exclusão e de ‘inclusão-homogeneizante.

Enquanto modelo pluralista, o interculturalismo pressupõe 

o respeito, reconhecimento e valorização das diferentes 

culturas e vivências culturais, para além da mera 

tolerância ou da aceitação.



O pressuposto base do Modelo Intercultural 

é a promoção da comunicação e da interação sociocultural 

positiva: elemento distintivo e inovação específica da 

interculturalidade face aos modelos anteriores. A interação 

tendo em visto o respeito pela diferença, mas também 

o fortalecimento da cidadania e da coesão social.

O modelo intercultural não procura ser um novo hibridismo 

cultural (que procura a emergência de uma cultura nova) ou 

um modelo de assimilação renovado. Pelo contrário, trata-

se de um modelo que pressupõe a abertura, o diálogo e o 

encontro entre culturas, não para descaracterizar, esbater 

ou acabar com as diferenças, mas para que estas ‘se 

encontrem e compreendam melhor’.



Num contexto intercultural é expressamente afirmada a 

interação e o encontro entre as diferentes culturas como 

pressuposto essencial da gestão da diversidade cultural e 

da convivência social. 

No entanto, a interculturalidade não é nem uma receita 

mágica, nem uma construção imediata, nem linear. Pelo 

contrário, é um processo contínuo, construído 

paulatinamente e que reconhece que, por exemplo, ideais 

de superioridade, anos de afastamento e de desconfiança 

não se afastam por decreto.



No final deste módulo deverá ser capaz de :

• Reconhecer e descrever conceito de diversidade cultural;

• Estabelecer a relação entre interculturalidade e multiculturalidade;

• Utilizar o conceito de interculturalidade na vida pessoal e profissional;

• Analisar os modelos de gestão da diversidade cultural numa 

perspetiva evolutiva;

• Aplicar os modelos de gestão da diversidade cultural em situações 

experienciais;

• Compreender a interculturalidade enquanto modelo inclusivo de 

gestão da diversidade cultural.

Autoavaliação



Todos os conteúdos desta apresentação baseiam-se no “Curso em Cidadania 

Global e Migrações”. 

Assim, todas as notas bibliográficas devem ser verificadas no Curso.

Porque defendemos a igualdade de género como um valor intrínseco aos Direitos 

Humanos onde se lê “o” deve ler-se também “a” sempre que aplicável, de forma a 

garantir o respeito pela igualdade de género também na escrita.

Elaborado no âmbito do projeto “Desafios para a Cidadania Global: As migrações 

como pilar para a construção de sociedades mais justas, pacíficas, tolerantes e 

inclusivas”, implementado em Portugal pela Associação Renovar a Mouraria, 

o Instituto Marquês de Valle Flôr - IMVF e a Associação Par - Respostas Sociais. 

Cofinanciado pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua

https://desafiosparaacidadaniaglobal.org/
http://www.renovaramouraria.pt/
https://www.imvf.org/
http://par.org.pt/
https://www.instituto-camoes.pt/

