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Resumo da Dissertação: 

O presente trabalho investiga a formação continuada de professores na perspectiva 

multicultural, a partir do Complexo de Formação de Professores da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (CFP-UFRJ). O objetivo da pesquisa é analisar a experiência 

entre universidade pública e a escola, de formação continuada de professores, 

verificando em que medida esse encontro pode favorecer nas intenções e práticas 

realizadas na valorização a diversidade cultural. A abordagem metodológica consiste 

em um estudo de caso com análises dos discursos encontrados em três documentos 

do CFP e nas entrevistas semiestruturadas realizadas com quatro participantes, 

sendo três professoras e uma Técnica em Assuntos Educacionais da referida 

universidade. O quadro teórico que fundamenta este estudo foi elaborado com base 

no campo do multiculturalismo para pensar contribuições a formação de professores 

sensíveis as identidades plurais (CANEN; CANEN, 2005; IVENICKI; CANEN, 2016; 

IVENICKI, 2018; 2019); cruzamento de culturas (CANDAU, 2012; 2020); e para 

discutir formação e conhecimento profissional (NÓVOA, 1999; 2017; 2019). A partir 

da análise dos dados constatou-se que Complexo de Formação de Professores 

apresenta potenciais multiculturais por se fundamentar nos princípios da 

horizontalidade, pluralidade e integração, possibilitando desconstruir hierarquias, 

enriquecendo as relações das identidades dos professores com as identidades 

institucionais por contribuir no (re)conhecimento e valorização da pluralidade. 
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