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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objeto a educação das relações étnico-raciais nas práticas 

curriculares cotidianas em uma escola da Rede Municipal de Ensino do Recife. 
Sendo assim, esse trabalho se insere em um momento histórico em que os 
movimentos sociais, a sociedade de maneira geral e as políticas curriculares têm 

exigido da escola um redirecionamento das suas práticas. Por isso, buscamos 
compreender a educação das relações étnico-raciais nas práticas curriculares 
cotidianas em uma escola da Rede Municipal do Recife. Assim, o currículo, 

entendido como o coração de todo trabalho educativo, é elemento fundante na 
construção de identidades e da formação de pessoas solidárias capazes de viver 
com as diferenças. O estudo se insere no campo dos Estudos Culturais e do pós-

estruturalismo devido à centralidade da cultura no mundo contemporâneo e do 
objeto da nossa pesquisa. Como campo empírico, realizamos um estudo em uma 
escola da Rede Municipal do Recife na qual fizemos observação do cotidiano 

escolar, entrevistamos professores(as), os e as estudantes do Ensino Fundamental 
do 6º ao 9º ano, além de assessores da Secretaria de Educação. Buscamos também 
analisar as políticas curriculares em âmbito Federal e Municipal traduzidas na Lei nº 

10.639/2003, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 
Étnico-raciais e para o Ensino de História e a Cultura Afro-Brasileira, nas propostas 
curriculares da Rede Municipal do Recife de 1996 e 2002, além de outros 

documentos elaborados após esse período. Os resultados encontrados apontam 
que essas discussões têm entrado paulatinamente tanto nas propostas como nas 
práticas curriculares. No cotidiano escolar, vivenciamos momentos em que tais 

questões foram objeto de debate e reflexão e em outros, silenciadas, passando 
imperceptíveis. Dessa forma, o currículo entendido como artefato e território 
contestado se contrapõe a uma concepção meramente técnica. 

 

Palavras-chave: Práticas curriculares, relações étnico-raciais, cotidiano escolar 



 

 

ABSTRACT 

This research has as its object the education of ethnic-racial relations in everyday 
curriculum practice in a school from the Public Educational System of Recife. Thus, 

this work is part of a historical moment in which social movements, society generally 
and curricular policies have required the school to redirect their practices. Therefore, 
we seek to understand how the curriculum practices in a school from the Public 

Education System in Recife that would be undergoing a process of education of 
ethnic-racial relations. Thus, the curriculum, seen as the heart of any educational 
work, is understood as a supporting element in the construction of identities and the 

formation of solidary people able to live with differences. The study falls within the 
field of cultural studies and post-structuralism because of the centrality of culture in 
the contemporary world and the object of our research. As an empirical field, we 

conducted a study in a Public school of Recife at which we observe the daily school 
life; interviewed teachers and elementary school students from 6th to 9th grade as 
well as advisors to the Department of Education. We also aimed to analyze the 

curriculum policies at the Federal and Municipal level, translated into the Law 
10639/2003, the National Curriculum Guidelines for the Education of Racial and 
Ethnic Relations, for the Teaching of History and Afro-Brazilian Culture in the 

curricular proposals of the Public Educational System of Recife from 1996 to 2002, 
and other documents prepared thereafter. The results indicate that these discussions 
have come gradually in both proposals as to the curricular guidelines. In everyday 

school we experienced moments in which such issues were the focus of debate and 
reflection and at other times muted and passed unnoticed. Thus, the curriculum 
understood as a disputed territory differs from a purely technical conception.  

 
Keywords: curriculum practices, ethnic-racial relations, daily school life  



 

RÉSUMÉ  

 
Cette recherche se concentre à l'éducation des relations ethno-raciales dans la 

pratique quotidienne curriculaire dans une école du Sistème d‟Éducation Public de 
Recife. Ainsi, ce travail fait partie d'un moment historique dans lequel les 
mouvements sociaux, la société en général et les politiques scolaires demandent aux 

écoles de réorienter leurs pratiques. Par conséquent, nous cherchons à comprendre 
comment les pratiques des programmes dans une école municipale de Recife qui 
subit l'éducation des relations ethno-raciale. Ainsi, le programme considéré comme 

le cœur de tout travail d'éducation est perçue comme un élément de soutien dans la 
construction des identités et de la formation des personnes solidaires en mesure de 
vivre avec ses différences. L'étude s'inscrit dans le domaine des études culturelles et  

du post-structuralisme en raison de la centralité de la culture dans le monde 
contemporain et l'objet de notre recherche. Comme domaine empirique, nous avons 
mené une étude dans une école du Sistème Municipal de Recife au cours de 

laquelle nous avons observé la vie quotidienne de l'école et avons interogé les 
enseignants et les élèves du primaire de la 6e à la 9e année ainsi que des 
conseillers au ministère de l'Éducation. Nous visons également à analyser les 

politiques des programmes au niveau fédéral et les municipalités traduit en droit 
dans la Loi 10.639/2003, les lignes directrices du Programme National pour 
l'Éducation de la discrimination raciale et les relations ethniques, pour l'enseignement 

de l'histoire et de culture afro-brésilienne dans les propositions de programmes 
d'études du Sistème d‟Éducation Public de Recife entre 1996 et 2002, et d'autres 
documents préparés par la suite. Les résultats indiquent que ces discussions se sont 

progressivement dans les deux propositions que les lignes directrices des 
programmes. Dans le quotidien et l'expérience scolaire il y a eu des moments où ces 
questions étaient au centre du débat et de réflexion et d'autres fois en sourdine et 

passées inaperçues. Ainsi, le programme compris comme un territoire contesté 
diffère d'une conception purement technique. 

 

Mots-clés: pratiques curriculaires, relations ethniques, raciales, Quotidien scolaire 
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INTRODUÇÃO 

 

Tramas e cenários: os fios que movem a história e a escola na 

contemporaneidade 

 

No dicionário Houaiss (2009, p. 735), a palavra trama é apresentada com os 

seguintes significados: “conjunto de fios paralelos à largura de um tecido; o que foi 

tecido; sucessão de fatos numa história; enredo; intriga”. Apesar de essas definições 

serem diferentes, todas elas levam em consideração, de forma implícita, a ideia de 

construção de algo. Partindo dessa compreensão, perguntamos de que forma a 

escola, como instituição social das mais importantes na nossa sociedade, foi sendo 

tecida, isto é, construída? Por que determinadas práticas escolares são às vezes 

pouco questionadas pelos docentes, pelos educadores de maneira geral e pelos 

gestores de sistemas? O nosso olhar para essa instituição levou-nos a elaborar 

muitos questionamentos na tentativa de compreender a escola, e 

consequentemente, o currículo escolar na contemporaneidade e isso nos remete a 

pensar em alguns pressupostos da Modernidade presentes na construção da 

sociedade brasileira. 

O nosso pensamento é fruto de uma construção histórica que se iniciou com o 

processo de colonização do Brasil pelos portugueses. Nesse sentido, podemos 

afirmar que somos tributários, de certo modo, da sociedade europeia ocidental e, 

especificamente, dos portugueses que elaboraram todo um arcabouço ideológico e 

cultural para justificar a dominação das terras brasileiras. A nossa concepção de 

pedagogia, de escola e de currículo está vinculada à Modernidade. Aliás, muitos dos 

nossos problemas têm em suas raízes esse período histórico. 

As tramas e os cenários nos quais se desenrolaram os acontecimentos 

históricos foram gerados por meio de muitas lutas e sob diferentes visões de mundo. 

A passagem de uma sociedade manufatureira para um modelo industrial e deste 

para a sociedade tecnológica trouxe muitos desafios para a humanidade. Sabemos 

que o ser humano, ao agir sobre as coisas e os acontecimentos, transforma não 

somente o espaço como também a si próprio e assim produz cultura por meio do 

trabalho e da sua ação sobre a natureza (ARANHA, 1996b). 

Nas chamadas sociedades menos complexas (“primitivas”), a educação é 

difusa, integrada a todos os seus espaços de funcionamento. Todos os membros da 
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sociedade educam “de modo que todos educam a todos” (ARANHA, 1996a, p. 50). 

Ao longo do tempo, à medida que os agrupamentos humanos foram tornando-se 

mais complexos, surgiu a necessidade da escola. No entanto, a educação 

sistemática não substitui a educação não formal, pois esta acontece em todas as 

instâncias da vida social cotidiana. 

De modo geral, podemos afirmar que a educação é um elemento da prática 

social responsável pelo processo de socialização e de organização dos sujeitos no 

mundo, isto é, na vida cotidiana. Atua também no desenvolvimento da inteligência, 

da aprendizagem, da personalidade e garante a sobrevivência e o funcionamento 

das coletividades humanas (RODRIGUES, 2004). O ser humano no seu 

desenvolvimento busca progressivamente a descoberta de si próprio pelas 

experiências no mundo exterior e interior, através do processo de aprendizagem e 

das trocas diárias. 

No bojo das transformações vivenciadas ao longo dos séculos XV ao século 

XXI, muitas guerras foram travadas pelo controle de certas áreas do planeta, 

acarretando consequências devastadoras para diversas sociedades. Nessa luta 

ferrenha pela propriedade privada muitos povos foram subjugados por outros. A 

escola, então, aparece ora como elemento de ascensão da burguesia, ora tendo 

como finalidade impor a cultura de grupos com maior poder bélico. 

Após a Segunda Guerra Mundial, as pessoas passaram a indagar sobre o 

sentido da vida e os princípios construídos na aurora da Modernidade. Os cenários 

filosófico, econômico, político, social e cultural, principalmente após os anos 60 do 

século XX, levaram a um movimento de questionamento do projeto da Modernidade. 

A institucionalização da escola se deu a partir do século XVI e, 

principalmente, nos séculos XVII e XVIII. Para Cambi (1999), o modelo de uma 

escola para muitos alunos e um professor que ensina, além dos exercícios, 

comentários, castigos, provas, arguições, vem desses períodos. 

Podemos afirmar que a Modernidade está estreitamente associada à razão, 

ao conhecimento. Ela representa a história do progresso – que não deixa de ser, de 

algum modo, a história da luta pela felicidade, pela liberdade, pela produção e, ao 

mesmo tempo, pela destruição e pelo rompimento com a tradição. A Modernidade 

substitui a fé pela ciência, isto é, o conhecimento científico passa a ser o centro das 

preocupações da sociedade, deixando as crenças religiosas para a vida privada 

(TOURAINE, 1994). 
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Tal representação não corresponde, entretanto, a todas as características 

desse período histórico. A Modernidade foi construída sob a égide da relação entre 

razão e sujeito e não repousa sobre um princípio único. A Modernidade foi vivida 

num certo sentido simultaneamente sob a ditadura da razão e as perversões 

totalitárias do sujeito (TOURAINE, 1994). Se no período Medieval, o controle era 

feito pela ação brusca sobre o corpo da pessoa que representava uma ameaça à 

ordem, na Modernidade o controle se dá por meio da prisão e do exílio, mas também 

de forma mais sutil, pela escola, pelo hospital e por outras instituições da sociedade. 

A Modernidade representa a civilização, a educação refinada presente nas 

diferentes formas de comportar e viver. 

Santos (2007) aponta que a ciência moderna consagrou o homem enquanto 

objeto, isto é, como sujeito epistêmico, contudo expulsou-o enquanto sujeito vivo, 

empírico e humano. A subjetividade sempre esteve no segundo plano, embora 

Weber (1864 -1920) tenha mostrado, na sua teoria, que, apesar de existir o fato 

social e de a sociedade ter um peso no processo de imposição de crenças e valores, 

o sujeito interpreta a realidade a partir da sua subjetividade.  

É importante enfatizar que a Modernidade possibilitou mudanças em 

diferentes âmbitos, a saber: promoveu transformações nos aspectos geográfico, 

econômico, político, social, ideológico, cultural e pedagógico. Desloca-se, assim, o 

eixo da história do Mediterrâneo para o Atlântico, do Oriente para o Ocidente 

(CAMBI, 1999). A partir daí, começa a pilhagem em novas terras, trazendo 

consequências para o mundo. A relação dos europeus com os outros povos foi 

sempre de superioridade. Na América portuguesa, por exemplo, os índios e depois 

os negros trazidos da África à força para o Brasil e outras partes do continente eram 

seres considerados sem alma. Assim, “o cristão europeu não foi capaz de 

reconhecer que havia uma subjetividade, ou uma história, ou uma alma” (DIAS; 

GAMBINI, 1999, p.19). 

Todas essas mudanças somente foram possíveis devido a uma revolução na 

Educação e na Pedagogia na Europa. A formação do homem e da mulher segue 

novos itinerários orientados por novos valores, pensamentos e modelos. Os fins da 

educação voltam-se, a partir de então, para um indivíduo ativo no campo social 

aberto ao cálculo e à produção. A escola passa a ocupar o centro, entre as 

instituições da Modernidade, como aquela que reproduz a ideologia do sistema 
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econômico e do Estado e que certifica os sujeitos para entrarem no mercado de 

trabalho. 

Percebemos que no decorrer da Modernidade, vários pensadores vão 

contribuindo para o campo da Educação. Comênio, no início de século XVII, afirma 

que precisamos “ensinar tudo a todos”. Para ele, tudo é divino. Sua comunidade 

religiosa acreditava no fim do mundo e defendia, portanto, que os homens fossem 

educados para serem salvos. Assim, a finalidade da educação é preparar para a 

vida eterna. Para ele, fundamentado na escolástica, a escola deve desenvolver as 

potencialidades dos estudantes e o ensino deveria priorizar a forma lógica de 

organização do pensamento. Tal ensino utilizava-se de “lições” (explicação no 

manual) e “questões” (exercícios de discussão organizados pelo professor e seus 

discípulos), construindo no educando o pensamento lógico e indo dos princípios 

gerais para explicações particulares (DAMIS, 1996). 

Ainda no século XVII, temos o físico matemático René Descartes, que vai 

influenciar todo o período Moderno e, consequentemente, a escola. Para Descartes, 

somente a matemática está certa. Portanto, tudo deve ser baseado na matemática. 

Sua célebre frase “penso, logo existo” tornou-se popular entre as pessoas. Ele parte 

da dúvida chamada metódica, porque ela é proposta como uma via para chegar à 

certeza. As quatro regras elementares para realização do método são: a) clareza e 

distinção; b) análise - o conhecimento deve ser dividido em tantas partes possíveis e 

necessárias para se chegar às partes claras; c) o raciocínio deve ser conduzido por 

ordem começando dos elementos mais simples e prosseguindo na direção dos mais 

complexos; d) enumeração – revisar e enumerar todos os pontos de raciocínios 

quantas vezes forem necessárias. Percebe-se como as ideias desse filósofo 

influenciaram o processo de escolarização da sociedade no Ocidente até os dias 

atuais. 

Assim, podemos utilizar uma metáfora para pensar a escola no mundo 

ocidental europeu (não necessariamente no Brasil): o mundo da máquina. Uma 

metáfora que inspira o funcionamento do processo educativo até hoje. Sua 

consolidação se deu no início do século XIX em plena sociedade industrial. Os 

valores que  pautavam e ainda se pautam essa sociedade era de um glorioso mundo 

mecanizado, que Frederick Taylor transformou em forma de uma organização ideal, 

transportada para o mundo escolar. 
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Essa organização foi criada para atender a expectativa do mercado segundo 

o modelo de perfeição mecanicista. Na escola, as filas das carteiras, campainhas a 

tocar de hora e em hora, a instrução de ouvir e responder, a apresentação dos 

conteúdos fora do contexto, a homogeneização de tudo, como uma produção em 

série, o isolamento na aprendizagem mesmo em grandes grupos, a competição na 

produção dos trabalhos escolares, os currículos rígidos, são apenas alguns 

exemplos do paradigma mecanicista e que estão presentes, de uma forma ou de 

outra, no ambiente escolar (FIGUEIREDO, 2002). 

É nesse encaminhamento que a educação escolarizada aflora, passando por 

etapas. Nesse sentido, vários questionamentos podem ser feitos. A escola tende a 

controlar e formar o homem-cidadão ou homem produtor? Qual o papel da 

sociedade moderna: garantir a liberdade individual ou moldar o sujeito às estruturas 

sociais? O que aconteceu com as promessas de liberdade e fraternidade? Para 

Boto, “a educação adquire sob tal enfoque, perspectiva totalizadora e profética na 

medida em que, através dela, poderiam ocorrer as necessárias reformas socais 

perante o signo do homem pedagogicamente reformado!” (1996, p. 22). Enfim, 

nossas concepções de educação, pedagogia e currículo estão vinculadas à 

Modernidade e aos seus ideais. 

A consolidação da escola como um processo formal, como sistema público de 

ensino começou a se firmar na França, a partir de 1882, com o objetivo de atender 

às aspirações dos setores médios urbanos, espalhando-se posteriormente pela 

Europa (SOUZA, 2008). Outro ponto a considerar é que a escola será importante 

para a sociedade, à medida que essa der ao sujeito a certificação necessária para 

galgar e concorrer no mercado de trabalho. Enfim, ao longo dos séculos, a escola é 

sinônimo de ascensão social para as diferentes nações e camadas sociais. 

No caso brasileiro, a cultura do homem branco, europeu e patriarcal foi 

imposta em nossa sociedade. Dentro desse contexto, a escola no Brasil como na 

sociedade de maneira geral se configurou como um espaço de culturas 

hegemônicas. Como desconstruir questões que levaram séculos e se tornaram 

incorporadas às pessoas de geração a geração? 

Foi também no contexto da Modernidade que o racismo pôde ser 

compreendido na conjunção de crises e que as dificuldades no sentido de integrar a 

diferença foram se tornando visíveis, já que nesse período histórico, por não haver 
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espaço para a ambivalência, a sociedade tendeu a transformar diferenças em 

desigualdades (SILVA, 2009). 

Em contraposição, os tempos atuais apontam um modelo que tem como 

cenário o processo intensivo de globalização – econômica e cultural – no qual as 

pessoas começam a provar uma vida sem fronteiras e sem identidades singulares, 

ou pelo menos seguras. A diversidade está dispersa por toda parte, de modo que as 

pessoas são conclamadas a serem mais tolerantes. O controle sobre as pessoas 

passa a ser mais frouxo do que foi no passado e o resultado é uma junção entre 

diferentes indivíduos. Esses encontros com pessoas diferentes causam muitas 

vezes perplexidades, desordens, confusão e medo. Agora temos que começar a ser 

tolerantes em casa, onde convivem pessoas, muitas vezes, de religião, orientação 

sexual e culturas diversas. O contato com a diferença pode ser perturbador, pois o 

diferente pode parecer um estranho no seu próprio ninho (WALZER, 1999). Ainda no 

dizer de Walzer (1999), é preciso reconhecer o mundo dos estrangeiros e devemos 

buscá-los em nós mesmos. 

Assim, nesse contexto complexo dos tempos contemporâneos e do processo 

intensivo de globalização, a escola encontra-se na encruzilhada por precisar ensinar 

alguns valores universais construídos ao longo da Modernidade e, ao mesmo tempo, 

atender às especificidades de diferentes grupos que convivem no mundo 

contemporâneo. O dilema sobre o quê ensinar, por que ensinar tal coisa em vez de 

outra, parece estar no centro do debate. Como diz Forquin (2000), aprender 

demanda esforço e, portanto, precisa valer à pena. É bem verdade que vivemos em 

sociedade, mas se faz necessário realizarmos individualmente certo número de 

tarefas, por conseguinte, alguns valores universais como responsabilidade precisam 

ser aprendidos por todos. Como seres humanos, no entanto, é evidente que temos 

diferenças e não podemos ser tratados do mesmo modo e a escola não pode ficar 

alheia a esse dado. 

Dessa forma, se na contemporaneidade não é mais possível desconsiderar 

que a escola é palco de muitas diferenças, é preciso reconhecer também a 

impossibilidade de alcance do objetivo homogeneizador do modelo de escola criado 

pela Modernidade. 

Diante da complexidade vivenciada pelas sociedades contemporâneas, 

lentamente os problemas que assolam o mundo vão sendo traduzidos em objetos de 

lutas dos diversos grupos que, ao longo da história, viveram excluídos e passaram a 
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conquistar certa visibilidade. Dessa forma, as políticas educacionais e curriculares 

passam também a incorporar os ideais dos movimentos sociais e, a partir daí, 

diferentes temáticas atravessam o cotidiano escolar de alguma forma. 

Os diversos movimentos sociais têm influenciado as políticas curriculares no 

tocante ao tratamento dado à diversidade, e entre estes grupos estão os 

movimentos negros. Para Gohn (2007; 2010), os movimentos sociais são ações 

sociais coletivas de caráter sociopolítico, econômico e cultural que tornam possíveis 

a organização e os interesses populares em relação às suas necessidades. Esses 

movimentos questionam a exclusão social e todas as formas de discriminação das 

minorias. Nos anos de 1990, esses grupos foram ressignificados e junto com eles 

algumas categorias de análise também se alteraram. Se antes esses movimentos 

insistiam em justiça social, igualdade, cidadania, emancipação, na atualidade, as 

categorias identidade, reconhecimento, inclusão social, empoderamento, 

autoestima, hibridismo entre outras fazem parte desses novos cenários. 

Nesse bojo, os movimentos étnico-raciais ou movimentos afro-descendentes 

deixaram de ser apenas movimentos de manifestações culturais para se 

converterem em movimentos de construção de identidades e lutas contra o racismo 

e a discriminação racial. Alguns deles datam dos anos de 1970 como o Movimento 

Negro Unificado, enquanto outros são de criação mais recente como o CONEN 

(Coordenação Nacional de Entidades Negras). Como afirma Gohn (2010, p. 111), 

“em termos de prospecção, a organização dos afro-descendentes tende a crescer no 

Brasil, assim como a adesão da sociedade quanto à necessidade de políticas 

específicas visando combater as discriminações e as desigualdades”. 

Assim, nesse contexto, a escola se encontra desafiada com a questão da 

diversidade étnico-racial1. Ela nem sempre tem conseguido gerenciar essas formas 

                                                           
1
 Estamos utilizando a expressão enfatizada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana que salienta o seguinte: “é importante destacar que se entende por raça a construção 

social forjada nas tensas relações entre brancos e negros muitas vezes simuladas como 
harmoniosas, nada tendo a ver com o conceito biológico de raça cunhado no século XVIII e hoje 
sobejamente superado. Cabe esclarecer que o termo raça é utilizado com frequência nas relações 
sociais brasileiras, para informar como determinadas características físicas como cor de pele, tipo 
de cabelo, entre outras, influenciam, interferem e até mesmo determinam o destino e o lugar dos 
sujeitos no interior da sociedade. Contudo, o termo foi ressignificado pelo Movimento Negro que, 
em várias situações, o utiliza com o sentido político e de valorização do legado deixado pelos 
africanos. É importante, também, explicar o emprego do termo étnico, na expressão étnico-racial, 
serve para marcar que essas relações tensas devidas as diferenças na cor da pele e traços 
fisionômicos o são também devido à raiz cultural plantada na ancestralidade africana, que difere em 
visão de mundo, valores e princípios das de origem indígena, européia e asiática” (BRASIL, 2004, 
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plurais de viver, e, nesse sentido, Skliar (2003, p. 24) diz algo perturbador. Para ele, 

a escola como instituição importante na sociedade “[...] que tudo deseja apoderar-se, 

que tudo deseja conter e incluir, não suporta a ausência, os esquecimentos, as 

ambivalências, e que repousa satisfeita ao fechar suas portas por dentro, ao 

enclausurar-se, ao haver concluído com sucesso sua missão”. 

É dentro desse contexto perturbador, confuso, híbrido e, ao mesmo tempo, de 

grandes possibilidades que nosso objeto de pesquisa se insere. 

 

A construção do objeto de pesquisa 

 

Como salientamos anteriormente, o mundo globalizado no qual vivemos 

caracteriza-se por um contexto complexo e multifacetado de problemas em 

diferentes ordens, de lutas e de tensões que têm gerado mudanças na vida das 

pessoas, seja pela questão da tecnologia, seja pela centralidade da cultura, seja 

pela velocidade das informações ou pelo consumo efêmero e exagerado. Há um 

processo de (des)organização familiar, de violência em diferentes instâncias, de 

rupturas com as ideias de ordem, de fragmentação das identidades, de intercâmbios 

entre mercados em nível local e global. Há misturas, hibridismos e bricolagens em 

contextos diversos. 

É possível afirmar que as preocupações deste estudo dizem respeito às 

tensões e aos desafios que a escola tem enfrentado na contemporaneidade, 

marcada por uma “crise de degenerescência” que tem colocado em questão a 

própria legitimidade da razão moderna e suas repercussões para o ensino 

(SANTOS, 2007). No seio dessa crise paradigmática, as incertezas tomaram conta 

das pessoas e consequentemente dos educadores. Valores, ideais, referências são 

questionados e uma crise de sentido se instala em diferentes ordens. A escola, por 

ser uma invenção da Modernidade, não pôde ficar imune aos questionamentos e 

aos pressupostos desse período. 

Nessa perspectiva, ao olharmos para os desafios postos à 

contemporaneidade, para os problemas que a sociedade brasileira enfrenta, para as 

                                                                                                                                                                                     
p. 13). Diante do que foi afirmado, preferimos a expressão étnicorraciais em vez de utilizarmos 
apenas a palavra raça. Esta nem sempre é interpretada da mesma forma pelos diferentes grupos, 
inclusive pessoas do próprio Movimento Negro se posicionam de maneira diferente, uns associam a 
expressão próxima do sentido biológico do século XIX e outros grupos compartilham também com 
os aspectos políticos, culturais e sociais. 



20 

demandas por políticas educacionais, entre elas as políticas curriculares, voltamos 

nosso olhar para o currículo vivenciado nas práticas curriculares cotidianas. 

Assim, a construção desta tese de doutoramento tem sido um investimento 

complexo à procura de respostas às questões que surgiram em muitos espaços 

vivenciados na Rede Municipal do Recife. Dessa forma, vale à pena afirmar que este 

trabalho está inserido em um movimento de questionamentos e de aprofundamento 

elaborado a partir das nossas vivências como professora da Educação Básica e do 

Ensino Superior, ou ainda, na atuação como pesquisadora, de forma mais incisiva, a 

partir de 2002. Podemos dizer que esse estudo nasceu também de inquietações ora 

vividas como professora atuando na regência em sala de aula, ora participando 

como membro da equipe técnica da Secretaria de Educação do Município de Recife 

ou como formadora de professores e estagiários regentes da referida rede de 

ensino. 

De fato, incorporamos ao longo dos vinte anos de magistério a esperança de 

construção de uma sociedade mais justa e humana. Compreendemos que apesar 

dos desmandos governamentais nas instâncias Federal, Estadual e Municipal que 

marcaram a história política do país, o Brasil vem passando por transformações no 

final do século XX e início do XXI. É por isso que a escola e os profissionais que 

atuam nesse espaço têm sido questionados e cobrados em diferentes perspectivas. 

Nossas preocupações estiveram circunscritas ao desafio de entender a 

escola e os agentes que lá estão sem simplificar, sem deturpar os fatos e de 

descrever o que foi visto no campo de forma a não culpabilizar os educadores por 

todos os desmandos que a educação escolarizada vive hoje no país. Indagávamos 

então, como apreender de fato as práticas curriculares cotidianas? Seria possível? 

Estas questões caminharam conosco ao longo dessa investigação. 

Vale ressaltar que essas dificuldades, de certa forma, são frutos da nossa 

história de vida, como professora, mulher e estudante da escola pública. Assim, se 

de um lado tivemos que estar conscientes de que não pretendíamos resolver os 

problemas da escola por meio dessa pesquisa, por outro, estávamos cientes de que 

a escola atual está em crise e que os educadores da educação básica vivem 

desafios complexos. 

No delineamento do nosso trabalho, fizemos a opção pelas relações étnico-

raciais em função de sermos uma nação multiétnica que ainda convive com o 

preconceito em relação ao negro/a e de a população afro-descendente se constituir 
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maioria entre os estudantes das redes públicas de ensino. Além disso, no bojo das 

mudanças que vêm acontecendo no mundo, e especialmente no Brasil, registra-se a 

elaboração de um conjunto de dispositivos políticos que estão na agenda brasileira a 

partir, principalmente, da década de 1990, através de muitos documentos, de leis e 

decretos. 

Entretanto, as mudanças que vêm se dando são frutos de muitos embates e 

reflexões que ao longo do tempo têm se desenhado tanto no espaço da sociedade 

civil como no âmbito escolar. Diante dessa realidade, elaboramos alguns 

questionamentos que se configuram da seguinte maneira: a) como é que a escola 

vem lidando com a questão da diferença cultural no que se refere às relações étnico-

raciais? b) qual é o rebatimento dessa questão para a escola e de que forma ela se 

expressa nas práticas curriculares? 

As respostas a essas indagações demandam várias reflexões e 

investigações. Por ora, algumas afirmações podem ser apresentadas. A primeira 

delas diz respeito principalmente à construção da identidade2 negra no nosso país, 

pois sabemos que o ideal de branqueamento que o Brasil vivenciou no século XIX 

deixou marcas profundas. Em outras palavras, no geral, as pessoas não querem se 

identificar com a raça negra, pois esta sempre foi associada à coisa diabólica e, 

portanto, à coisa ruim. Dentro desse contexto, a escola, muitas vezes, tem sido um 

espaço de reprodução dessas ideias a partir das práticas curriculares vivenciadas. 

Assim, as piadas, as “brincadeirinhas”, ditas inocentes e, muitas vezes, o silêncio 

dos/as professores/as no tocante a essa questão têm acarretado consequências 

desastrosas para a formação dos e das estudantes. 

Consideramos a relevância dessa pesquisa na medida em que 

compreendemos que há implicações do currículo na construção das relações étnico-

                                                           
2
 Existem muitas maneiras de discutir identidades. Como diz Costa (2006), até o uso da palavra no 
singular ou no plural conota uma posição teórico-conceitual. As perguntas: o que é identidade? Ou 
como se constrói a identidade de alguém?, envolvem múltiplas respostas. Em nosso caso, basta 
entender que a discussão sobre identidade terá um alinhamento mais explícito com os estudos pós-
modernos. A questão da identidade tem sido central também nos Estudos Culturais na medida em 
que examinam e tentam compreender os contextos por meios dos quais os indivíduos negociam e 
defendem sua identidade (EDGAR; SEDGWICK, 2003). Assim sendo, a temática da identidade 
tem-se constituído uma ferramenta importante nos estudos tanto da teoria social mais ampla como 
no campo educacional. A discussão da identidade remete para a reflexão sobre quem somos e 
porque nos tornamos o que somos, por que nos afastamos ou nos aproximamos de certos grupos 
sociais. Sendo assim, o debate sobre identidade não deixa de estar relacionado com as questões 
curriculares. 
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raciais entre os e as estudantes do ensino fundamental,3 uma vez que a escola 

constitui um dos espaços mais importantes para a formação das pessoas. Estamos 

cientes de que as pessoas passam pelo menos nove anos de sua vida nessa etapa 

da escolaridade básica e isso tem efeito na vida das pessoas. 

Sendo assim, as políticas curriculares, se implementadas de forma positiva no 

tocante a esta temática, constituem possibilidades de construção de novas relações 

no âmbito escolar. Essas novas relações estariam rompendo com o currículo 

monocultural, introduzido e vivenciado na escola durante séculos. Dessa forma, é 

possível afirmar que as experiências vivenciadas pelos estudantes a partir dos livros 

didáticos, das tarefas realizadas, das temáticas abordadas, das conversas nos 

corredores, no pátio ou na sala de aula, dos dizeres nos murais, das festividades, 

enfim, das relações experimentadas nas práticas curriculares, constituem as bases 

para o/a estudante viver no mundo em permanente construção e contradição. 

(ZAMBONI, 2003). 

Por outro lado, a identidade negra precisa ser compreendida dentro da 

dinâmica das relações de dominação que sempre existiram no país. Assim, o ser 

negro4 e negra, nesse trabalho, é entendido como sendo uma construção social, 

histórica, cultural do sujeito, a partir da relação com o outro e, portanto, não está 

relacionado apenas com a cor da pele dos sujeitos – homens e mulheres. 

Em meio a muitos dilemas, a escola como instituição social que reflete e 

recria o movimento da sociedade constitui um lócus privilegiado para que se possa 

compreender o mundo e as relações sociais. Ela é o lugar que consegue, ao mesmo 

tempo, unir a família (embora de maneira precária e conflituosa), a comunidade em 

geral e as informações que circulam na sociedade em um único espaço. Por isso, 

voltar o olhar para a escola, para os que lá estão, significa compreender as 

                                                           
3
 De acordo com a Lei nº 9.394/1996, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, a educação escolar compõe-se de: I – educação básica, formada 
pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. II educação superior. Dessa forma, o 
ensino fundamental corresponde à segunda etapa da escolaridade básica e abrange a faixa etária 
dos seis aos catorze anos. A Lei nº 11.114/2005, de 16 de maio de 2005, altera os art. 6º, 30, 32 e 
87 da Lei nº 9.394/1996, com o objetivo de tornar obrigatório o início do ensino fundamental aos 
seis anos de idade. Além dessas, a Lei nº 11.274/2006, de 06 de fevereiro de 2006, altera a 
redação dos art. 29, 30, 32 e 87 da Lei nº 9.394/96, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos 
para o Ensino Fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. O ensino 
fundamental envolve, em sua segunda fase, estudantes de onze a catorze anos. Pode-se dizer que 
nessa faixa etária o desenvolvimento físico, psíquico e social corresponde à puberdade e à 
adolescência, que têm nas descobertas, nos conflitos e nas mudanças suas principais 
características (SAVIANI, 2004; FREIRE, 2010). 

4
 Ao longo do trabalho, não fazemos distinção entre os termos negro(a) e afro-descendentes, embora 
entendamos que há diferenças conceituais e históricas entre os mesmos. 
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experiências cotidianas vividas pelos sujeitos que estão fazendo a escola no nosso 

país. Sem deixar, é claro, de compreender que as políticas curriculares estão 

implicadas com as práticas curriculares num processo de confluência constante. 

Assim, a ideia central foi buscar, no campo empírico, à luz da teoria e dos 

dizeres dos educadores e educadoras, dos e das estudantes, os embates e as 

dificuldades vivenciadas no chão da escola referentes às relações étnicas e raciais 

que a mesma abriga. É importante apontar que não basta decretar leis a serem 

implementadas no cotidiano pelos professores e professoras; faz-se necessário 

pensar que encaminhamentos são necessários para que se possa ajudar essa 

escola e os profissionais que lá atuam a modificarem seu currículo. Nesse sentido, 

indagar sobre o vivido no cotidiano escolar remete a falar do outro ou dos outros, 

isto é, daqueles cujas vozes estão ausentes, como no caso dos afro-descendentes. 

Assim sendo, entre as várias questões que foram emergindo e que se encontram ao 

longo do trabalho, destacamos como questão central a ser respondida por essa 

investigação a seguinte: A Rede Municipal do Recife estaria vivenciando a educação 

das relações étnico-raciais em suas práticas curriculares cotidianas? É de comum 

entendimento pelos estudiosos do assunto que o âmbito do currículo praticado 

envolve as relações de poder que representam, nem sempre de forma explicita, o 

jogo das relações. Como afirma Carvalho (2005, p. 97), “o currículo formal e o 

efetivamente praticado são dimensões ou diferentes faces do mesmo fenômeno: o 

currículo escolar em sua relação com a realidade sociopolítica, econômica e cultural 

mais ampla”. Assim, diante da nossa questão de pesquisa, elaboramos como 

objetivo geral do nosso estudo: compreender a educação das relações étnico-raciais 

nas práticas curriculares cotidianas em uma escola da Rede Municipal do Recife. Em 

relação aos objetivos específicos foram traçados alguns encaminhamentos, tais 

como: analisar elementos presentes nas propostas curriculares de Rede Municipal 

de Ensino do Recife (RMER) de 1996 e 2002 que evidenciem aproximação e/ou 

distanciamento com as questões étnico-raciais; descrever e analisar as „artes de 

fazer‟ dos educadores diante dos desafios e tensões vividos no cotidiano escolar no 

trato com as relações étnico-raciais; analisar em que medida se dá a implementação 

da Lei nº 10.639/2003 nas práticas curriculares cotidianas de professores/as e 

estudantes da Rede Municipal de Ensino do Recife. 
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A partir dos objetivos traçados e da busca para se obter a resposta ao nosso 

problema de pesquisa, buscamos alguns caminhos que nos ajudassem a pensar a 

referida problemática que está centrada no currículo, entendido como um espaço de 

disputa que envolve conflitos, poder, culturas e que tem efeitos sobre as pessoas. 

Nesse sentido, partimos do pressuposto de que a inserção das discussões sobre as 

relações étnico-raciais nas práticas curriculares na Rede Municipal do Recife se 

realiza sob enfrentamentos, tensões e desacordos. Sendo assim, entendemos que o 

currículo escolar pautado na centralidade da cultura estabelece o diálogo com os 

diferentes grupos que compõem a sociedade brasileira, favorece a construção de 

um/a estudante com identidade positiva e a construção de pessoas mais solidárias. 

Por isso, compreendemos com base nos dados do campo que as políticas 

educacionais e curriculares na perspectiva de vivência da educação das relações 

étnico-raciais e do discurso sobre a diversidade e das identidades culturais têm 

influenciado as mudanças das práticas curriculares escolares. Em outras palavras, 

as práticas curriculares escolares não estão imunes a tais políticas. Entendemos 

ainda que, as práticas curriculares dos/as professores/as sofrem um processo de 

recontextualização a partir das histórias de vida de cada um, da cultura escolar 

construída  coletivamente e da visão de mundo de cada docente. Nesse sentido, as 

práticas curriculares dos professores e professoras são híbridas, ambíguas e 

permeadas por tensões, envolvendo ao mesmo tempo aspectos conservadores e 

situações inovadoras. 

Assim, nessa pesquisa, direcionamos nosso olhar para as práticas 

curriculares vividas no âmbito escolar entendendo que as mesmas estão implicadas 

com as políticas curriculares e compreendendo que há recusas, há investimentos, 

interesses e desafios a serem enfrentados. Sendo assim, o currículo é tomado como 

espaço de criação e recriação de saberes e de sujeitos através da difusão da cultura 

vivenciada no cotidiano da escola. 

 

As categorias teóricas da pesquisa: alguns apontamentos iniciais  

 

Pesquisar a vivência das relações étnicorraciais nas práticas curriculares 

escolares implica adotar algumas categorias teóricas centrais para a análise do 

objeto da nossa investigação. Dentre essas categorias destacamos “currículo” e 



25 

“práticas curriculares”, “cultura”, “poder”, “cotidiano”, “recontextualização”, 

“hibridismo” e “relações étnico-raciais”. 

Sabemos que o debate curricular pode ajudar professores e professoras, 

gestores de ensino e diversos profissionais ligados à educação na compreensão das 

múltiplas dimensões envolvidas no trato com as questões educacionais, 

possibilitando que as mesmas deixem de ser vistas apenas como algo estritamente 

pertencente às instituições de ensino. Em consequência, esse debate poderá 

proporcionar um maior entendimento sobre questões relacionadas à sociedade mais 

ampla e, em particular, à educação escolar (AMORIM, 2004). 

Assim sendo, o currículo pode ser pensado como espaço de criação, 

recriação e difusão da cultura. Portanto, o currículo tomado como movimento 

institucional representado por interesses conflitantes (SANTIAGO, 1997) nos faz 

rever as formas de pensar os conteúdos selecionados, as atividades, as festividades 

vivenciadas nas práticas escolares e o porquê dos silêncios e das ausências de 

certos temas na escola e também na sociedade mais ampla, a exemplo do que 

observamos como o trato das relações étnicorraciais. 

É possível dizer, portanto, que o currículo é um modo de organizar as práticas 

educativas, isto é, é uma construção social e cultural que envolve também a visão 

de mundo dos diferentes grupos sociais. Sendo assim, o currículo, de certa forma, 

constitui significativo instrumento utilizado por diferentes membros dentro de uma 

mesma sociedade ou de sociedades diferentes como meio de conservação, de 

transformação e de renovação do conhecimento historicamente construído 

(MOREIRA, 1997). 

Dentre as definições existentes, o currículo pode ser entendido também como 

um conjunto de experiências vividas pelos sujeitos na educação escolarizada, ou até 

no processo de aprendizagens vivenciado na educação informal. Assim, o currículo 

constitui hoje o alvo privilegiado dos políticos e dirigentes das redes de ensino por 

ser o coração do trabalho educativo. Para Moreira e Silva (2006, p. 8), 

 

O currículo está implicado em relação ao poder, o currículo transmite visões 

sociais particulares e interessadas, o currículo produz identidades 

individuais e sociais particulares. O currículo não é elemento transcendente 

e atemporal – ele tem uma história, vinculada as formas específicas e 

contingentes de organização da sociedade e da educação. 
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O currículo compreendido como território, arena contestada, como espaço 

para o qual confluem diversas visões de sociedade, de educação e de ser humano 

seleciona em meio às culturas aquelas que correspondem a determinados 

interesses. Assim, o currículo vincula-se também à dimensão simbólica, oculta, 

visível e, às vezes, quase imperceptível. O currículo e a cultura se intercruzam, 

ocupando todos os espaços de efetivação das práticas curriculares materiais ou 

simbólicas. 

Portanto, a categoria cultura tem se mostrado fundamental para entender o 

currículo e nele as relações étnico-raciais e a relação com o outro de maneira geral. 

A cultura vista como práxis, como conjunto de práticas e saberes que estabelecem 

determinados significados aos lugares, aos indivíduos e aos grupos, inscreve-se, 

portanto, como elemento fundante para o entendimento da realidade. 

Canen e Moreira (2001) explicitam que os sentidos da palavra cultura têm 

variado ao longo do tempo. No período de transição das formações sociais 

tradicionais para a modernidade, o termo passa por muitas transformações. No 

século XV, a palavra refere-se ao cultivo de plantações e de animais. 

Já no século XVI, “estende-se a idéia de cultivo da terra para a mente 

humana. Ou seja, fala-se em mente humana cultivada, chegando-se a concluir que 

somente alguns indivíduos, grupos ou classes sociais apresentam mentes e 

maneiras cultivadas [...]” (CANEN; MOREIRA, 2001, p. 17). 

Mendes (2007) afirma que, nos Estados Unidos, foi Tylor, com o estudo 

“Cultura Primitiva” de 1871, quem primeiro criou uma acepção conceitual de cultura. 

Para o estudioso, a cultura é pensada no sentido universal e evolutivo. A cultura e a 

civilização são tomadas como conjunto complexo que envolve as crenças, os 

valores, os costumes e outras capacidades e habilidades adquiridos pelo humano, 

ao longo da trajetória, no planeta Terra. 

 

Tylor tentava conciliar numa mesma explicação evolução da cultura e a sua 

universalidade, alegando que, apesar de serem diferentes, em condições 

iguais o homem agiria de forma muito parecida. Sobre a evolução, o autor 

acreditava que todas as culturas, inclusive aquelas consideradas „primitivas‟ 

evoluiriam através de fases até chegar á civilização (MENDES, 2007, p. 36). 

 

 

Em outras palavras, o que Tylor fez foi formalizar a ideia de cultura que já 

vinha sendo discutida antes mesmo de John Locke (1632-1704). O termo cultura foi 
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definido por Tylor, em 1871, como sendo todo e qualquer comportamento aprendido 

e que independe da transmissão genética (LARAIA, 2002). 

Outro autor que discorreu sobre o termo “cultura” foi Franz Boas (1858-1942). 

Foi Boas quem pensou a cultura na perspectiva da diferença e, portanto, o conceito 

mostrava-se mais apropriado para explicar a diversidade humana. Para ele, devem-

se estudar as culturas por dentro e não criar leis universais, uma vez que cada povo 

tem seu estilo particular que exprime a partir de crenças, línguas, costumes etc. 

(MENDES, 2007). 

Boas (2009) afirmou que as ideias existem por toda parte, mas não da mesma 

forma, elas variam conforme as condições externas dos sujeitos, como também em 

função de elementos internos, isto é, psicológicos de cada sujeito ou grupos 

humanos. 

 

Desse modo, reconhecemos que a suposição fundamental tão 

frequentemente formulada pelos antropólogos modernos não pode ser 

aceita como verdade em todos os casos. Não se pode dizer que a 

ocorrência do mesmo fenômeno sempre se deve às mesmas causas, nem 

que ela prove que a mente humana obedece às mesmas leis em todos os 

lugares (BOAS, 2009, p. 31). 

 

 

Boas foi um dos pioneiros em mostrar o relativismo cultural. Ele mostrou 

também que cada cultura segue seus próprios caminhos em função dos processos 

históricos traçados (LARAIA, 2002). Essa visão de Boas, de certa forma, rompeu 

com o conceito de cultura originado do Iluminismo que associa a cultura a um 

processo secular geral de desenvolvimento e que termina por equivaler aos rumos 

seguidos pelas sociedades europeias. 

Já no século XX, a noção de cultura passa a incluir a cultura popular, 

acirrando o debate entre alta cultura e baixa cultura ou cultura erudita e cultura 

popular. Nos anos finais do século XX e no século XXI, utiliza-se o termo “culturas” 

(no plural), indicando os distintos modos de vida, valores e significados 

compartilhados por diferentes grupos. 

Por sua vez, Canen e Moreira (2001) afirmam que a antropologia social teve 

grande impacto para as ciências sociais e para as humanidades em geral. Essa 

antropologia além de entender cultura na perspectiva mencionada anteriormente 

enfatiza a dimensão simbólica. Assim, vê a cultura como prática social não 
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efetivamente como coisa,5 arte ou estado de ser (civilização). Esse processo de 

(des)construção e reconstrução da concepção de cultura rompeu com o 

determinismo biológico e geográfico que os cientistas, viajantes e artistas utilizavam 

nos séculos anteriores para explicar a superioridade da cultura branca sobre as 

demais, dos homens sobre as mulheres, além de rescindir a ideia de etnocentrismo6 

que predominou durante muito tempo no mundo. 

Através do estudo das várias culturas é que conseguimos compreender as 

sociedades e as formas de ser e de viver de cada povo. Portanto, ao utilizarmos o 

termo culturas estamos cientes de que há uma diversidade de formas de atuar no 

mundo e de dar significados às coisas e aos acontecimentos, tanto no âmbito 

individual como no âmbito coletivo. Destacamos como entendimento que as culturas 

envolvem um conjunto de dispositivos que permeiam a construção das identidades 

das pessoas. Em outras palavras, as culturas são plurais, são diversificadas a partir 

dos diferentes modos de vida dos sujeitos e do processo de construção da 

subjetividade de cada pessoa. 

Partilhamos com Forquin (1993) a ideia de que o processo educativo supõe 

uma seleção no interior da cultura e, portanto, constitui uma reelaboração de 

conhecimentos a serem ensinados às novas gerações. Essa afirmação nos instiga a 

pensar as práticas curriculares em múltiplas dimensões. Assim, os conhecimentos 

que através do currículo são selecionados e distribuídos entre os estudantes 

derivam de uma cultura concreta e, portanto, serão considerados válidos ou não 

pela sociedade. 

Lobo (2005, p. 49), por sua vez, afirma que o currículo “é uma arena onde se 

debatem ideias e práticas que acabam refletindo-se na construção das identidades”. 

Assim, é preciso ir além da compreensão de currículo como conjunto de conteúdos 

recortados da cultura para serem ensinados aos estudantes, entendendo esses 

conteúdos como herança a ser transmitida de geração em geração, da mesma 

forma que se faz necessário compreender a cultura na sua dimensão histórica. 

Portanto, é preciso desnaturalizar o currículo que, ao longo do processo educacional 

                                                           
5
 Estamos nos referindo ao ser humano de maneira geral. 

6
 Etnocentrismo – “A tendência de se referir exclusivamente aos próprios valores e práticas culturais, 
mesmo que envolvido com outros que possam compartilhar desses valores. Da mesma forma, a 
tendência de descrever e julgar os sistemas de valores e práticas dominantes de outras culturas a 
partir do próprio ponto de vista. Tal atitude tem conexões com o processo de criação de 
estereótipos sobre os outros e pode ser uma característica do racismo e do preconceito” (EDGAR; 
SEDGWICK, 2003, p. 117). 
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na Modernidade, foi considerado pronto, acabado e verdadeiro, da mesma forma 

que é preciso entender que o currículo forma as pessoas. 

Em consonância com essa discussão, entendemos também que nas práticas 

curriculares cotidianas os sujeitos ressignificam espaços e situações. Recriam a 

partir de lógicas próprias e das condições concretas o que foi pensado em outras 

instâncias. “O espaço escolar indica muito mais do que aquilo que aparenta, tanto no 

que se refere à sua organização quanto na sua forma de expressar os conteúdos 

escolares e outros saberes que nele penetram” (OLIVEIRA, 2005, p. 134). 

Nesse sentido, partilhamos da compreensão de que currículo e cultura 

representam categorias indissociáveis (FORQUIN, 1993; SILVA, 1996; MOREIRA, 

2005). No entanto, destacamos que o currículo aqui tratado corresponde ao conjunto 

das experiências de aprendizagem vivenciadas pelos estudantes no ambiente 

escolar e que, para além da aprendizagem dos conteúdos disciplinares, está 

envolvido na formação de subjetividades e de identidades (VEIGA-NETO, 2008, 

SILVA, 2002, MOREIRA; SILVA, 2006, MOREIRA; CANDAU, 2003). Por outro lado, 

a cultura é compreendida na sua dimensão plural e engloba o conjunto da produção 

humana de bens materiais e imateriais produzidos por grupos sociais em meio às 

relações de poder que perpassam o conjunto das demais relações sociais, 

constituindo-se como política. 

Adotamos a concepção de política de Stephen Ball (2001) no sentido de 

compreender que a política educacional precisa considerar o Estado não como 

aquele que apenas controla, mas sim como aquele que está em constante 

confluência com as práticas. As políticas são conjuntos de tecnologias e práticas que 

assumem muitos efeitos, como afirma Moreira (2005). As políticas pensadas no 

âmbito do Estado serão sempre incompletas se não forem tomadas as práticas 

também como políticas. Assim, é possível dizer que as leituras que os textos 

políticos podem provocar não são lineares e sim são produzidas em circunstâncias 

diversas e complexas. Na tentativa de resolver determinadas problemáticas 

emergem ao mesmo tempo nas práticas curriculares aspectos criativos, confusos, 

contraditórios e dinâmicos (MOREIRA, 2005). 

Por outro lado, entendemos que o currículo está envolvido centralmente com 

as relações de poder e que “[...] o poder se manifesta através das linhas divisórias 

que separam os diferentes grupos sociais em termos de classe, etnia, gênero, raça, 

etc.” (SILVA, 1996, p. 90). 
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Assim, nessas relações destacam-se aquelas que, com base nas diferenças 

culturais, impõem ao outro os seus dizeres. Esses dizeres determinam formas de 

dominação e de subjugação. Dessa forma, o currículo e as práticas culturais estão 

eminentemente envolvidos com as relações de poder, poder esse que é dissimulado 

e apresenta-se em todos os espaços. 

Estamos filiados à concepção de poder de Foucault (2007a). O poder para 

esse filósofo não pode ser visto como algo que impõe limites, como algo que castiga 

ou que está ligado apenas ao Estado. Ao contrário, o poder está em todas as partes 

nos diversos níveis das relações, nos diversos espaços. Aliás, é oportuno dizer que 

nas sociedades modernas o capitalismo não se mantém apenas pelo uso da força, 

da repressão ou da violência física. Há formas sutis de “vigiar e punir” o outro 

(FOUCAULT, 2007b). Foucault (2007b) observou que tanto na prisão como em 

outras instituições, a exemplo do hospital e da escola, eram utilizadas técnicas e 

procedimentos de controle (AMORIM, 2008). 

O currículo escolar entendido “como um campo em que estão em jogo 

múltiplos elementos, implicados nas relações de poder” (COSTA, 2001, p. 38) não é 

algo inocente e neutro. Ao contrário, através dele ensinamos certas narrativas 

consideradas válidas por determinados grupos. Mas o currículo também é um 

espaço de criação, de apostas em mudanças. 

Assim, o cotidiano escolar é tanto regulado por mecanismos disciplinares 

como ao mesmo tempo apresenta-se minimamente desregulado por sua capacidade 

de ser reinventado por ações mais ou menos invisíveis. Nesse sentido, Certeau 

(1994) nos ajudou a entender que os praticantes a partir das operações microbianas 

estão modificando as situações e os contextos a partir de suas próprias lógicas 

(ZACCUR, 2003). 

O cotidiano, o espaço dos sujeitos “ordinários”7, os aparentemente sem 

importância deixam suas marcas através das suas ações e seus dizeres. O 

cotidiano, muitas vezes, é visto como um lugar do senso do comum, formado pelos 

conhecimentos não científicos e, portanto, não validados. Discordamos desse 

posicionamento e entendemos que no cotidiano as pessoas produzem saberes e 

recriam situação e contextos. Assim, em consonância com Certeau (1994), o 

cotidiano pode ser entendido como um ambiente no qual se formalizam as práticas 

                                                           
7
 O uso do termo ordinário nesse estudo resulta de uma reapropriação do termo cunhado por Certeau 
(1994) que em francês tem o sentido de habitual e comum, regular, periódico e frequente. 
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sociais e que sofre influências exteriores. As relações sociais são formadas nas 

práticas; são, portanto, fabricadas a partir de atividades variadas que se exercem na 

vida cotidiana, seja nas esferas profissional, social, política ou cultural. 

Nesse sentido, estamos filiados à teoria de Bernstein (1996) quando o 

referido autor entende que há um discurso pedagógico que recontextualiza o 

conhecimento, as políticas e as situações no âmbito das práticas escolares. O 

discurso pedagógico seleciona, se apropria dos dizeres de acordo com o contexto e 

a situação, e de acordo com os seus próprios princípios. Dessa forma, a 

compreensão da política apenas como instância de atuação do Estado reduz a ação 

dos sujeitos à mera atuação de pessoas subordinadas. 

Para Bernstein (1996) e Lopes (2005), no processo da recontextulização os 

textos da esfera oficial, ou não, são reinterpretados ao circularem no âmbito 

educacional. Para esses autores, alguns fragmentos são mais valorizados que 

outros ou simplesmente são ressignificados além de serem associados a outros 

dizeres e contextos. Sendo assim, existe um intercâmbio entre os textos e os 

discursos, entre as ações oficiais e as práticas curriculares e entre as políticas das 

esferas internacionais e as políticas curriculares nacionais. Como não poderia deixar 

de ser, há ainda uma estreita relação entre a sociedade, as políticas curriculares 

nacionais, estaduais, municipais e com o que se passa no interior da escola. 

Sendo assim, é possível dizer que há um hibridismo nas práticas curriculares 

cotidianas8. O hibridismo envolve um processo de ressignificação das coisas, das 

situações e do contexto. O cotidiano escolar é um “lugar” híbrido de misturas e de 

muito movimento mesmo quando aparenta calmaria. Por isso, salientamos que entre 

as relações sociais destacam-se aquelas que, com base nas diferenças culturais, 

impõem ao outro os seus dizeres. Esses dizeres determinam formas de dominação e 

de subjugação. Por outro lado, há práticas escolares que procuram de alguma forma 

romper com os discursos hegemônicos. Dessa forma, o currículo e as práticas 

curriculares estão eminentemente envolvidos com as relações de poder, poder esse 

                                                           
8
 Gostaríamos de chamar atenção que embora se esteja utilizando o termo implementação ao longo 
do trabalho, advertimos que para Ball e seus colaboradores “o contexto da prática é onde a política 
está sujeita à reinterpretação e recriação e onde as políticas produzem efeitos e consequências que 
podem representar mudanças e transformações significativas nas políticas originais. Os sujeitos 
praticantes do currículo escolar também fazem parte do contexto da “influência” na medida em que 
são produtores de conhecimento”. Para esses autores, o ponto chave é que as políticas não são 
simplesmente “implementadas” dentro dessa arena (contexto da prática), mas estão sujeitas à 
interpretação e, então, a serem recriadas e em interação constante com outros contextos 
(MAINARDES, 2006, p. 53). 
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que é dissimulado e difundido por todos os espaços e que sendo exercido de forma 

assimétrica vai produzindo desigualdade nas relações étnicorraciais. 

Entendemos por relações étnico-raciais um conjunto de dispositivos culturais 

que são estabelecidos entre diferentes grupos sociais e entre indivíduos orientados 

por conceitos e ideias sobre as semelhanças e as diferenças relativas ao 

pertencimento racial e étnico que foram construídas ao longo do tempo (SILVA, 

2009). 

Assim, as relações étnicorraciais desenvolvem-se em práticas sociais nas 

quais convivem diversos grupos, negros, brancos, indígenas e tantas outras 

classificações criadas ao longo da história pelas sociedades. No Brasil, estamos 

falando de práticas tensas e ao mesmo tempo dissimuladas que nem sempre foram 

levadas em consideração; conforme expõe Silva (2009, p. 30), “são também práticas 

marcadas pela história de marginalização da população afro-descendente e do 

racismo que se transfigura até os dias atuais”. 

Nesse sentido, percebemos que para compreender as relações étnicorraciais 

na sociedade é necessário entendê-las também no interior da escola, nas relações 

entre os/as estudantes, entre professores/as e entre estudantes e professores/as. 

Assim, as práticas curriculares têm muito a dizer, e, por isso, estudá-las é 

fundamental. 

 

Assim, a despeito dos diferentes caminhos que a sociedade atual possa trilhar 

e das correntes filosófica, política, pedagógica e epistemológica que cada pesquisa 

possa assumir, inclusive nos centros universitários, entendemos que é possível 

lançar vários olhares sobre uma mesma realidade, olhares que se diferenciam pela 

elaboração de uma questão-problema. Entendemos ainda que esses diferentes 

olhares dependam do aporte teórico-metodológico que encaminha nossas 

interpretações. 

 

 

Notas introdutórias sobre os caminhos escolhidos 

 

A pesquisa que ora se apresenta está inscrita no campo de estudos 

curriculares e apoiada em pressupostos das teorias pós-críticas do currículo. Tem 

vinculação teórica com os Estudos Culturais em razão de estes colocarem a cultura 
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como centro de suas preocupações e em função da estreita aproximação que se 

estabelece entre as práticas curriculares e as relações étnicorraciais no âmbito 

escolar. 

É possível afirmar que os Estudos Culturais constituem um campo de 

conhecimento interdisciplinar, ou às vezes antidisciplinar, que permite o nexo com a 

teoria pós-estruturalista, com o pós-modernismo e com os estudos pós-coloniais. 

Inicialmente, os Estudos Culturais estavam vinculados à teoria marxista, entretanto, 

ao longo de sua história incorporaram outras influências teóricas e ampliaram o 

leque dos objetos sociais investigados. 

Nesse sentido, o conceito ampliado de cultura, formulado a partir dos anos 

1970, trouxe mudanças profundas para os Estudos Culturais. Contudo, “o 

reconhecimento das formas de poder associadas ao conhecimento pode se mostrar 

como uma das compreensões mais importantes da década de 70” conforme salienta 

Johnson (2006, p. 16-17). Nos anos 1980, o “predomínio do marxismo nos Estudos 

Culturais tal como delineado pelo Centro de Birmingham iria ceder lugar ao pós-

estruturalismo de autores como Foucault e Derrida”, conforme afirma Silva (2002, p. 

132). A partir dos anos 1990, os estudos de classe perdem centralidade nos Estudos 

Culturais e ganham fôlego as discussões sobre etnia, raça, gênero, populismo 

cultural, entre outros (FREIRE, 2010). 

Em outras palavras, nos filiamos aos Estudos Culturais em razão de estes 

colocarem a cultura como centro do debate para pensarmos o mundo 

contemporâneo. Os Estudos Culturais são um campo interdisciplinar aberto a 

múltiplas perspectivas e, por isso, nos ajudariam a pensar a resposta ao nosso 

problema de pesquisa. Além disso, abarcam os estudos sobre raça e etnia como 

uma de suas principais categorias. 

Dessa forma, os Estudos Culturais “concebem a cultura como campo de luta 

em torno da significação social” (SILVA, 2002, p. 133). Assim sendo, o currículo 

passa a ser entendido como um “espaço” de luta em torno da construção de 

identidades, como um campo de disputa, de invenção social e cultural. Ademais, na 

perspectiva dos Estudos Culturais, o currículo não pode ser compreendido sem que 

se entendam as relações de poder envolvidas na construção do conhecimento. 

Indagações do tipo: por que esse conhecimento e não outro? Por que determinadas 

identidades são silenciadas? São ideias presentes nos Estudos Culturais que estão 

vinculadas à dimensão política de análise da sociedade e da escola. 
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Já os estudos pós-estruturalistas por meio dos Estudos Culturais vão 

radicalizar esse entendimento do currículo quando passam a questionar o papel da 

linguagem e do discurso na produção do conhecimento. O currículo, nessa 

perspectiva, envolve conexões estreitas com a produção de identidades culturais e 

sociais. Assim, buscamos também apoio teórico no pós-estruturalismo e na teoria 

pós-crítica do currículo que possibilitam compreender o jogo das diferenças culturais 

com recorte étnicorracial. A teoria pós-crítica do currículo atenta para o privilégio das 

identidades hegemônicas, buscando discutir a diversidade étnico-racial como 

questão histórico-social e cultural. 

O pós-estruturalismo radicaliza também o conceito de diferença, além disso, 

questiona e critica o sujeito do humanismo e da filosofia da consciência. Para essa 

corrente filosófica, esse sujeito é uma invenção social, cultural e histórica e, 

portanto, deve ser questionado e interrogado. Nesse viés, o poder não pode ser 

pensado como fixo e imóvel e sim como algo fluído e relacionado ao saber. Assim, 

“não existe saber que não seja a expressão de uma vontade de poder”, no dizer de 

Silva (2002, p. 120). 

A Modernidade ao dar centralidade à razão teve enorme influência nos 

currículos das escolas do mundo Ocidental. Essa centralidade, além de privilegiar os 

aspectos cognitivos e os valores da cultura hegemônica na formação dos/as 

estudantes, promoveu a inferioridade dos/as negros/as por meio da difusão de 

estereótipos que os inferiorizaram em diversas situações. Ademais, buscava-se 

homogeneizar as formas de pensar e de ser, tendo como referência os elementos da 

cultura dominante. O pós-estruturalismo tenta romper e se contrapor a esta lógica. 

Nesse contexto, fomos buscar investigar por meio de observação uma escola 

da Rede Municipal do Recife, ouvir professores e professoras dessa escola, 

estudantes e coordenadora pedagógica. Também procuramos compreender os 

dizeres do grupo que trabalha com a educação das relações étnicorraciais da 

Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Recife e assessores pedagógicos que 

participaram ativamente do movimento de construção das propostas curriculares 

editadas em 1996 e em 2002. Realizamos também um estudo de tais propostas. 

Para tanto, utilizamos como técnicas de apropriação dos dados as entrevistas, as 

observações do cotidiano e as análises de documentos (Lei nº 10.639/2003, 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações étnico-raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana e Propostas 
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Curriculares da Rede Municipal do Recife: Tecendo a proposta pedagógica, 1996; 

Construindo Competências, 2002). 

No tratamento e análise dos dados, trabalhamos com Análise de Conteúdo 

proposta por Bardin (1977) que permite o uso de um conjunto de instrumentos 

metodológicos cada vez mais sutis em constante aperfeiçoamento e que se aplicam 

a conteúdos diversificados. A análise de conteúdo ao trabalhar com dedução e 

inferência nos ajudou a compreender as falas dos sujeitos entrevistados e fazer 

apreciações aos documentos por meio de análise temática. Nesse sentido, 

realizamos inúmeras leituras e releituras dos materiais estudados realizando 

mapeamentos com o intuito de alcançar a interpretação dos dados. 

A referida pesquisa está organizada em cinco partes. Os dois primeiros 

capítulos constituem o referencial teórico-metodológico do trabalho que nos ofereceu 

as ferramentas para aproximação com o cotidiano da escola e possibilitou aguçar 

nosso olhar para a interpretação dos elementos e situações vivenciadas. O terceiro 

capítulo apresenta a descrição teórico-metodológica do caminho percorrido para 

efetivação da pesquisa e os dois últimos capítulos apresentam a análise do campo 

empírico, mas sempre em confluência com o campo teórico. 

No primeiro capítulo dessa tese buscamos aprofundar o debate sobre o 

campo curricular procurando enfatizar as teorias, as políticas e as práticas 

curriculares, sem esquecer o papel da educação e do currículo na inserção do negro 

na escola brasileira. 

No segundo capítulo buscamos apresentar um quadro teórico das discussões 

entre raça, etnia e classe social no Brasil tendo como objetivo esclarecer o mito da 

democracia racial e o ideal de branqueamento que está presente na história do povo 

brasileiro. 

No terceiro capítulo procuramos apontar os caminhos trilhados, desde o 

nosso problema inicial de pesquisa, as políticas e práticas curriculares, o trabalho de 

campo e a importância da filiação teórica aos Estudos Culturais, ao Pós- 

estruturalismo e ao estudo do cotidiano para nossa pesquisa. 

No quarto e quinto capítulos, buscamos olhar primeiramente para os 

documentos da Rede Municipal do Ensino de Recife, a partir de 1996, apontando, 

principalmente, o movimento que esta vem vivenciando no tocante à incorporação 

das relações étnicorraciais ao currículo escolar. Logo depois, nos debruçamos sobre 

as práticas curriculares cotidianas buscando entender o espaço do cotidiano de uma 
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escola estudada em confluência com as políticas oficiais curriculares. Nessas partes 

do trabalho, ouvimos estudantes, professores/as, coordenadora da escola, 

assessores da RMER e alguns membros do grupo GTERÊ, não deixamos, contudo, 

de buscar no campo teórico os aportes necessários para compreender o problema 

levantado. 
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CAPÍTULO 1 POLÍTICAS E PRÁTICAS CURRICULARES: DESAFIOS PARA A 

EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

 

 

 

Se alguém nos solicitasse fazer algumas considerações sobre a sociedade 

atual, de forma sucinta diríamos que ela é atravessada por uma velocidade e fluidez 

jamais vividas em outros tempos. A tecnologia favoreceu a comunicação entre as 

pessoas de diversas partes do planeta e o conhecimento está cada vez mais 

difundido por todo o espaço. Em contrapartida, ao mesmo tempo, temos um 

contingente de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza em várias partes do 

mundo e, especialmente, no Brasil, contingente esse também impedido do acesso 

ao conhecimento produzido e aos bens que qualificam a vida. Na nossa sociedade, 

grande parte desse contingente é de afro-descendentes aos quais coube a exclusão 

em diferentes níveis e esferas sociais. Ao longo do tempo, disseminamos, também 

por meio da cultura, um conjunto de estereótipos em relação a esse grupo social 

com base na instituição de identidades hegemônicas, a exemplo do homem branco, 

cristão, heterossexual, urbano e europeu. 

Por outro lado, a escola entendida como um lugar de preparação para o 

convívio social contraditoriamente contribuiu, através dos seus currículos, também 

para disseminar o preconceito racial e fortalecer a desigualdade social.  Por essa 

razão, há muito tempo estudiosos e membros dos movimentos negros têm colocado 

a necessidade de se redimensionarem as práticas curriculares e de combater as 

narrativas em que os/as negros/as sempre aparecem em patamar inferior. Diante 

dessa realidade, no século XXI, a escola brasileira encontra-se com o desafio de dar 

visibilidade às identidades culturais que estão e estiveram ausentes do currículo 

escolar ou que nele aparecem de forma imprópria. 

Nessa perspectiva, estamos partindo do pressuposto que o currículo pode ser 

compreendido também como memória coletiva, como espaço de conquista, como 

possibilidade de construção de utopias e de lutas em torno da construção de uma 

sociedade mais humana e igualitária. O currículo apresenta-se, nesse caso, como 

possibilidade, como o vir a ser, como um devir, pois o mesmo constitui uma instância 

que continuamente poderá ser questionada, recriada, revisada e redimensionada no 

sentido de promover e atender as diferenças e as diversas formas de ser e 
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compreender o mundo (AMORIM, 2004). Inicialmente, é possível afirmar que a 

escola poderá contribuir para a desconstrução de alguns preconceitos que estão 

impregnados na nossa sociedade e que o fará a partir da (re)construção de seu 

currículo. 

O desafio de discutir o currículo numa perspectiva das práticas curriculares 

cotidianas advém da contraposição à concepção de currículo que o compreende 

como sinônimo de grade composta pelas disciplinas de um determinado curso. A 

despeito das teorias que tomam o currículo como categoria analítica e da 

constituição do mesmo como campo de estudos e de pesquisas, o currículo é, em 

alguns casos, associado a uma listagem de conteúdos e/ou orientações elaboradas 

por especialistas, sistematizadas em documentos oficiais, com o objetivo de balizar 

o trabalho dos professores ao longo do ano letivo. 

Na tentativa de nos aproximar da realidade dos estudos relacionados ao 

currículo, iremos tomá-lo com um sentido mais abrangente. Por ser o currículo um 

elemento fundante no trabalho pedagógico, não é incomum encontrar nas redes de 

ensino preocupações dos governantes com a questão curricular9. A crença de que 

uma nova proposta curricular levará os/as professores/as a melhorarem suas 

práticas e, consequentemente, a elevar os índices de aprendizagem dos estudantes 

se faz presente, em especial, entre aqueles que pensam as políticas curriculares 

apresentadas nos documentos. Contudo, no cotidiano escolar – no vaivém dos 

problemas diários – o currículo, às vezes, deixa de ser visto pelos professores/as 

como elemento importante do trabalho pedagógico e como algo que se expressa 

nas várias experiências de aprendizagem vivenciadas na escola. Em contrapartida, 

o currículo vem sendo um campo de estudos cada vez mais fecundo nos centros 

universitários. 

Se os estudos sobre currículo constituem um campo já consolidado, se os 

governantes o percebem como elemento importante para a melhoria do ensino, 

talvez as perguntas que precisemos fazer sejam: como as escolas e os/as 

professores/as têm recepcionado as inovações das propostas no plano curricular? 

Que questões sobre currículo têm sido pensadas como referência para a formação 

de professores da Educação Básica? Que condições os docentes dispõem para 

                                                           
9
 Em especial desde os anos 1990 quando o currículo entrou na agenda das políticas públicas, em 
decorrência da ação dos organismos internacionais (UNESCO, Banco Mundial, etc.) e das reformas 
educacionais implantadas em muitos países, inclusive no Brasil. 
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implementar as inovações no campo do currículo? Essas questões sugerem que as 

demandas postas à escola na atualidade exigem novas maneiras de atuação com as 

vivências curriculares. 

Perante essas novas realidades, há discordâncias em relação ao tratamento 

dado às relações étnicorraciais e sua implementação no currículo. Dentro desse 

quadro, podemos afirmar que as discussões sobre as teorias curriculares são 

complexas. A ideia inicial é que elas correspondem ao conjunto organizado de 

análises, interpretações e compreensões sobre o que chamamos de currículo 

(PACHECO, 2005). 

A função da teoria é sistematizar o conhecimento a partir de questões que, de 

certa forma, foram delineadas na prática. Ela descreve e compreende os fenômenos 

e, ao mesmo tempo, empresta suas ferramentas para a orientação de atividades 

resultantes do campo empírico. No caso da teoria curricular, o seu objeto de 

abordagem tem por finalidade a melhoria da prática pedagógica (PACHECO, 2005). 

Contudo, ela não corresponde a uma teoria acabada e unificada, até porque o 

currículo é um elemento histórico e socialmente produzido em diferentes espaços e 

tempos. Embora muitos avanços venham ocorrendo tanto na teorização curricular 

como nas práticas escolares, estes não têm sido suficientes para transformar a 

escola como um todo. Como afirma Santiago (2006, p. 75), 

 

[...] as discussões teóricas reconhecem o crescimento, mas tecem críticas 
ao abstracionismo e ao distanciamento das práticas escolares. Isto é, 
considera-se que há uma menor atenção para o entendimento e a 
efetivação das políticas do conhecimento na escola e na sala de aula. 
Essas questões, além de alimentar o debate em torno da relação teoria-
prática, das pedagogias críticas e dos objetos curriculares, também vêm 
fazendo emergir novos e diversos temas para investigação no campo 
curricular, entre eles as questões culturais, de gênero e etnia com destaque 
para os estudos culturais. 

 

Enfim, as teorias curriculares, assim como outras teorias, estão pautadas em 

diversas abordagens e concepções que tendem a interpretar a realidade 

educacional a partir de lentes própria, em consonância com o que está posto no 

mundo em certo período histórico. 

É dentro desse cenário que pretendemos, nessa parte do trabalho, discutir as 

relações entre o campo da teorização curricular e o (re)direcionamento das políticas 

e práticas curriculares relativas às relações étnicorraciais. 
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Dessa forma, diante de tantas questões e entendendo que o currículo não 

abrange apenas a formação relativa aos conhecimentos conceituais, mas que 

abarca a formação de sujeitos e de suas identidades, perguntamos: que lógica tem 

presidido as políticas curriculares nos sistemas de ensino básico? Os chamados 

temas emergentes contemporâneos, aqueles que dizem respeito ao tratamento de 

gênero, étnico-raciais, faixa etária, etc., têm sido objeto dessas políticas? Em que 

medida a Lei nº 10.639/2003 tem sido discutida no cotidiano escolar? 

Nessa perspectiva, discutiremos nesse capítulo as teorias curriculares, 

entendendo o currículo como um campo de saberes em permanente construção, 

cujas produções iniciais datam das primeiras décadas do século XX e têm sua 

ênfase nas ideias de neutralidade, objetividade e racionalidade do conhecimento 

escolar. Nos anos 1960, a teorização crítica do currículo questiona a neutralidade 

como premissa do currículo escolar e denuncia as intencionalidades envolvidas na 

sua elaboração e sua vivência. O currículo passa então a ser compreendido como 

construção sócio-histórica que expressa o ideal de reprodução das relações sociais 

que, na sociedade capitalista, visam a sua manutenção. A partir dos anos 80-90, 

através das teorias pós-críticas, começam a ser questionadas no currículo as 

desigualdades sociais motivadas pelas diferenças culturais, entre as quais, aquelas 

provocadas pelas diferenças étnicorraciais. Em seguida, discutiremos as 

imbricações existentes entre as políticas e práticas curriculares e a forma com estas 

estiveram envolvidas nos desafios enfrentados pelo negro para sua inserção na 

escola brasileira. Por fim, apresentamos algumas reflexões a respeito da Lei nº 

10.639/2003 e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana como 

indicativos de novos caminhos para as práticas curriculares cotidianas das nossas 

escolas. 

 

1.1 Currículo um campo em construção: da racionalidade técnica à 

constituição de identidades 

 

Hoje, mais do que antes, os educadores encontram-se permeados por muitos 

desafios e demandas. Se, por um lado, no nosso país os docentes ainda continuam 

sendo desvalorizados, com baixos salários e condições inadequadas de trabalho, 

por outro, a sociedade em geral, os movimentos sociais, os governos e os próprios 
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estudantes têm exigido desses profissionais um conjunto de competências e 

habilidades jamais requisitado em outros tempos. 

De todo jeito, a escola e, por conseguinte, seus profissionais estão sendo 

acusados de não estarem ensinando, não estarem conseguindo promover as 

aprendizagens dos e das estudantes, de estarem formando pessoas sem o 

conhecimento necessário para viver no mundo globalizado (GARCIA, 2006; 

MOREIRA, 2005; MOREIRA; SILVA, 2006). 

Os docentes, por sua vez, reclamam da dificuldade de trabalhar com os/as 

estudantes na atualidade, da ausência da família na educação dos seus filhos, das 

políticas educacionais que têm se preocupado muito mais com dados estatísticos de 

aprovação dos estudantes do que com sua efetiva aprendizagem e de não 

encontrarem solução para problemas relacionados às condições de trabalho. Diante 

de tantas questões, os e as professores/as parecem se encontrar confusos, às 

vezes, não sabem bem que rumo tomar, quais possibilidades eles/elas têm para 

resolver essa situação, ainda que seja parcialmente. Assim, a escola encontra-se 

numa encruzilhada. 

Diante dessa realidade, a reflexão sobre currículo tem sido central para o 

entendimento das questões que inquietam os educadores/as. Ainda que o currículo 

não deva ser pensado como solução de todos os problemas, compreendemos que a 

questão curricular é um dos elementos essenciais para apontar possibilidades e 

algumas saídas que os educadores e educadoras podem trilhar. 

Ainda que, na atualidade, no cotidiano escolar, o currículo possa ser visto 

como listagem de conteúdos, ou programa de uma determinada disciplina, ou ainda 

como a distribuição das matérias em uma grade curricular, nos últimos anos ele tem 

sido tomado como objeto de estudo por fontes diversas. 

Principalmente, a partir da década de 1980, têm sido correntes as discussões 

a respeito das políticas educacionais que envolvem as ações governamentais, as 

leis, as propostas curriculares e/ou as práticas curriculares vividas no âmbito escolar 

além do debate recorrente sobre o que se deve ensinar. 

Ao analisar a palavra currículo, no entanto, encontramos um rol de definições. 

Historicamente, foi a partir da concepção de currículo, posta por Bobbitt no ano de 

1918, que essa área de conhecimento emerge no mundo acadêmico. A visão desse 

autor sobre o currículo reside, de certo modo, numa visão técnica voltada para um 

conjunto de experiências vividas pelos estudantes ao longo da sua trajetória escolar. 
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Nesse sentido, o currículo é visto desvinculado dos problemas sociais, econômicos 

políticos que envolvem a sociedade.10 

Consolidando o trabalho de Bobbitt, o livro de Ralph Tyler, traduzido aqui no 

Brasil como Princípios Básicos de Currículo e Ensino, assume também uma 

perspectiva estritamente técnica. Preocupado com quais seriam os objetivos 

educacionais e quais as experiências que as escolas deveriam promover aos/as 

educandos/as para que o ensino fosse eficaz, Tyler delimita o foco do referido 

estudo. Assim, a eficiência passa a ser a referência para o currículo. Com base na 

racionalidade técnica, a escola deveria ser tão eficaz como o mundo da indústria 

para que possa atingir os resultados desejados. Nesse sentido, a preocupação 

principal não é com a formação integral da pessoa e sim sua mera preparação para 

o mercado de trabalho. Enfim, o currículo é visto numa perspectiva de programa de 

ensino, isto é, um conjunto de conteúdos que devem fazer parte das disciplinas com 

o objetivo de moldar o sujeito à estrutura capitalista. 

Nessa perspectiva, o currículo não abrange as questões de ordem social e, 

em consequência, não questiona as desigualdades sociais provocadas pelas 

diferenças geradas no âmbito da cultura, a exemplo, as desigualdades com 

motivação nos elementos étnicos e raciais. 

Foi necessário esperar os anos 1960 para que o campo do currículo iniciasse 

uma “virada”, com os estudos da Teoria Crítica do Currículo, herdeira das teorias 

críticas apoiadas no pensamento de Marx e da Escola de Frankfurt, que tem como 

um dos seus expoentes Horkheimer. Aqueles anos fizeram parte de tempos de 

contestação em relação aos modos de vida e reprodução da sociedade capitalista. A 

força dos diversos movimentos sociais nos quatro cantos do globo terrestre de certa 

forma sacudiu o mundo. Os movimentos pela independência das antigas colônias 

europeias, o movimento feminista, a luta contra a Ditadura Militar no Brasil e países 

da América do Sul, os protestos contra a guerra do Vietnam, a luta contra o 

preconceito racial e a revolução sexual são algumas das demandas que o mundo 

exibia naquele momento histórico (SILVA, 1996). 

                                                           
10

 Segundo Silva (2000), Moreira (2002), Pacheco (2005), Amorim (2004), a emergência do currículo 
como campo de estudo está estreitamente ligada ao estudioso norte-americano Bobbit que, em 
1918, escreveu “The curricullum”. Os princípios de Administração de Taylor que trataram do 
aumento da produtividade através de tarefas fragmentadas segundo padrões rigorosos e estudo 
dos trabalhadores deveria guiar o mundo da escola, isto é, a educação deveria ser tão eficiente 
como o mundo da empresa. Em 1949, Ralph Tyler com o livro Basic principles of currícullum na 
instrucion, publicado nos Estados Unidos, iria consolidar os estudos de Bobbit. 
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Nesse cenário, emergia um conjunto de teorias críticas gerais, na Europa e 

em outras regiões, cujas expressões se encontram desde a obra de Althusser 

(1970), passando por Paulo Freire (1970), Pierre Bourdieu e Jean Claude Passeron 

(1970), Baudelot e Establet (1971), Basil Bernstein (1971), Michael Young (1971), 

Michael Apple (1979), entre outros estudiosos. Embora essas teorias guardem 

significativas diferenças entre si, todas procuram questionar a educação na 

sociedade capitalista. Podemos dividir esse grupo em Teorias Educacionais Críticas 

da Reprodução e Teorias Educacionais de Resistência (SILVA, 2002)11. 

A Teoria de Reprodução pode ainda ser classificada em dois grupos: a) a 

Teoria de Reprodução Social tendo como representantes Althusser (1970), Baudelot 

e Establet (1971) e a de Reprodução Cultural com Bourdieu (1970) e Bernstein 

(1971). Já nas Teorias Educacionais de Resistência, incluímos Giroux (1983), Freire 

(1970) e a Nova Sociologia da Educação (1971). 

Althusser afirma que a escola é um dos Aparelhos Ideológicos do Estado 

(AIE). Seus estudos originam-se das preocupações com o insucesso escolar das 

crianças e jovens da classe trabalhadora. Apóia-se na análise marxista da sociedade 

e toma como referência a relação entre ideologia e educação. 

A ideia de AIE assenta-se na compreensão de que o Estado, visando à 

manutenção da ordem, se organiza e opera com base na existência de dois 

mecanismos de controle. Estes se materializam como Aparelhos Repressivos do 

Estado (a polícia e o judiciário) – que atuam prioritariamente pela violência e 

secundariamente pela ideologia – e Aparelhos Ideológicos do Estado (a família, a 

religião, a mídia, a escola) – que agem prioritariamente pela ideologia e 

secundariamente pela violência. 

A teoria funda-se na tese de que a manutenção da sociedade capitalista 

depende da reprodução dos seus elementos econômicos (força de trabalho, meios 

                                                           
11

 Nos Estados Unidos e no Canadá, a literatura educacional renova-se com o movimento de 
“reconceptualização” e a literatura inglesa, com a Nova Sociologia da Educação (NSE), terá como 
principal representante Michael Young. Essa sociologia fazia a crítica da “antiga” Sociologia que 
não questionava a natureza do conhecimento escolar e o papel do currículo na reprodução da 
sociedade capitalista. A Nova Sociologia da Educação procurava discutir as conexões entre a 
escola e a sociedade numa perspectiva macro e micro da realidade social (AMORIM, 2004). A partir 
dessas concepções, inicia-se uma nova forma de compreender a educação em geral e a educação 
escolarizada. No que concerne ainda ao entendimento da NSE em relação ao currículo, verificamos 
que este está estreitamente relacionado a questões sociais e políticas. Currículo e conhecimento 
são vistos como invenções sociais, como resultado de um longo processo de conflitos que permeia 
a sociedade e que determina o que deve entrar ou não como conteúdo a ser ensinado, 
denunciando que valores e interesses sociais estão envolvidos no processo de seleção dos 
componentes do currículo. 
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de produção) e da reprodução dos elementos ideológicos. A ideologia tendo 

existência material efetiva-se através dos Aparelhos Ideológicos do Estado e a 

educação estando entre estes cumpre a função de reprodutora da ideologia 

dominante, evitando assim que o status quo venha a ser questionado (SAVIANI, 

2000). Para Althusser, a escola constitui um Aparelho Ideológico central, uma vez 

que atinge toda a população por um período de tempo prolongado. Sua ação se dá 

através do currículo, ou seja, da veiculação dos conteúdos escolares das várias 

disciplinas. Através de diferentes formas de inculcação desses conteúdos, a escola 

vai preparando para as diferentes funções no sistema produtivo capitalista. 

Enquanto as crianças das classes dominadas preparam-se para a submissão e a 

obediência, as da classe dominante aprendem a comandar e a controlar. 

O processo seletivo entre as diferentes formas de inculcação dessas funções 

se dá através da exclusão das crianças das classes dominadas antes de atingirem 

os níveis de aprendizagem das habilidades próprias das classes dominantes . As 

contribuições da teoria para as análises educacionais a partir de então assinalam a 

ruptura com a conotação de neutralidade do fenômeno educativo ao mesmo tempo 

em que suscitam a produção de outros estudos críticos sobre a educação.  

Já os estudos de Establet e Baudelot (1971) contribuíram para pensarmos o 

dualismo das escolas no mundo capitalista. Para esses dois autores, a escola pode 

ser uma instituição eficiente para segregar as pessoas. A primeira classe social – 

por ser dominante – teria acesso a escolas melhores e complementaria seus 

estudos com atividades, como música, dança, línguas estrangeiras etc. Enquanto 

isso, a classe trabalhadora se vê limitada para frequentar cursos e muitos estudam 

em escolas noturnas e precárias. Em outras palavras, a classe dominante 

escolariza-se para se perpetuar na condição de classe dirigente. Consegue terminar 

o ensino médio e entrar na universidade pública. Do outro lado, a classe 

trabalhadora mal termina o ensino fundamental, e seu processo de escolarização se 

dá para perenizar a condição subalterna em que está imersa. 

Por sua vez, a teoria desenvolvida por Bourdieu assenta-se na compreensão 

de que a escola atribui um valor arbitrário à cultura da classe dominante, 

constituindo-a como legítima e universalmente válida. Apesar de não ter fundamento 

em nenhuma verdade objetiva, inquestionável, a legitimidade atribuída à cultura 

dominante possibilita a sua imposição como cultura escolar socialmente reconhecida 
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e tida como superior às outras, efetivando assim “a conversão de um arbitrário 

cultural em cultura legítima” (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002, p. 28). 

Esse valor, atribuído arbitrariamente à cultura dominante, se dá através de 

mecanismos de ocultação dessa valoração, garantindo legitimidade ao discurso e à 

ação pedagógica e oferecendo a possibilidade de estes se apresentarem como não 

arbitrários e neutros, ou seja, desvinculados de uma classe social. 

Para Bourdieu, a escola através da veiculação dos conteúdos, da utilização 

de métodos e das formas de avaliação pode reproduzir as desigualdades culturais 

na medida em que formalmente trata a todos de modo igual, mas desconsidera que 

para compreensão das mensagens veiculadas pela cultura escolar faz-se necessária 

sua decodificação. Dessa forma, a escola, por não valorizar o habitus12 oriundo da 

classe social de pertença do indivíduo, construído desde as primeiras relações 

familiares, exerce sobre as classes populares uma violência simbólica, uma vez que 

trata de forma igual indivíduos com capital cultural de diferentes níveis. 

Esse discurso, vinculado à cultura dominante, apresenta-se distanciado das 

classes populares, dificultando a compreensão e a assimilação do conteúdo 

pedagógico e comprometendo o rendimento dos alunos em função da falta de 

domínio do código necessário à decifração da comunicação pedagógica. Por outro 

lado, o habitus da classe dominante vai sendo inculcado nos indivíduos das classes 

populares durante o extenso período de sua escolarização, garantindo sua 

internalização e conferindo-lhe durabilidade, mesmo na ausência da ação 

pedagógica. É dessa forma que, segundo Bourdieu, a escola vai legitimando e 

reproduzindo as desigualdades culturais que, em última instância, reproduzem as 

estruturas sociais. 

Entre as contribuições da teoria, pode-se destacar a análise 

macrossociológica das relações entre sistema de ensino e estrutura social, 

desmistificação da ideologia do dom, da meritocracia como justificativa para o 

sucesso na escola e das diferenças individuais como único elemento explicativo do 

fracasso escolar. 

                                                           
12

 Habitus constituem “sistemas de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a 
funcionar como estruturas estruturantes, isto é, como princípio gerador e estruturador das práticas e 
das representações que podem ser objetivamente „reguladas‟ e „regulares‟ sem ser o produto da 
obediência a regras, obviamente adaptadas a seu fim sem supor a intenção consciente dos fins e 
do domínio expresso das operações necessárias para atingi-los e coletivamente orquestradas, sem 
ser o produto da ação organizadora de um regente” (BOURDIEU, 1983, p. 61).  
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Basil Bernstein (1971) também nos ajuda a compreender melhor o campo do 

currículo. Para Bernstein, a educação como um bem público tem papel central na 

reprodução das injustiças sociais ou poderá por outro lado ajudar na construção de 

uma sociedade democrática. Bernstein é enfático em afirmar que, na escola, 

algumas vozes não são ouvidas, e são, ao contrário, silenciadas, além disso, parte 

dos sons produzidos no ambiente escolar não tem significados para grande parte 

dos estudantes. Para ele, a escola lida o tempo todo com “hierarquias externas a 

ela”, tendo que resolver questões de ordem social e de conflitos (SANTOS, 2003, p.  

23). 

No bojo dessa reflexão, Bernstein (1971) salienta que há diferenças entre as 

linguagens das crianças das camadas populares e das camadas médias. Assim, há 

dois tipos de códigos13 que o autor denominou de código restrito o primeiro, e código 

elaborado o segundo. Essa diferenciação na sua teoria não tem um caráter de 

hierarquia embora a escola o faça por meio do currículo vivido. Isto é, o código 

utilizado pelas camadas populares não é inferior ao código da camada média e alta. 

No entanto, como diz Santos (2003, p. 41), “os códigos elaborados constroem seus 

significados por meio de princípios gerais, que são acessíveis apenas a alguns 

grupos”. Assim, o código restrito destinado às camadas populares relaciona-se com 

questões concretas na medida em que estes estudantes são preparados para 

desenvolverem atividades braçais na sociedade capitalista. O código elaborado do 

qual se apropria a elite, por sua vez, pauta-se num conhecimento abstrato. 

Bernstein não está preocupado com o tipo de conhecimento que se apresenta 

no currículo e sim com as relações estruturais entre os diferentes tipos de 

conhecimentos. Para ele, importa saber como o currículo está estruturalmente 

organizado havendo, portanto, dois tipos de currículo: o currículo coleção no qual as 

áreas e campos de conhecimento não dialogam entre si e são mantidos fortemente 

isolados. E o currículo integrado no qual as distinções entre as diferentes áreas de 

conhecimentos não são tão nítidas, havendo maior flexibilidade de contato entre as 

mesmas (BERNSTEIN, 1996). Bernstein utilizou o termo classificação para se referir  

ao maior ou menor isolamento das diversas áreas de conhecimentos no currículo. 

                                                           
13

 O código é compreendido como a gramática das classes sociais. Abrange o conjunto de princípios 
regulativos daquilo que o sujeito faz e diz; define a escolha de significados e a forma de expressá-
los nas interações sociais. Constitui o conjunto de regras implícitas apreendidas pelas pessoas das 
diferentes classes e que lhes permite distinguir os comportamentos aceitos dos não aceitos em 
contextos diversos (BERNSTEIN, 1996). 
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Assim, para ele, quanto maior for o isolamento entre as disciplinas, maior a 

classificação (SILVA, 2000). 

As contribuições da teoria de Bernstein são significativas para compreensão 

dos mecanismos de reprodução da estrutura social que a escola desenvolve através 

dos artifícios de reprodução cultural. Avança no sentido de desdobrar o processo de 

reprodução, explicitando as implicações da ação pedagógica para formação das 

consciências e atribuindo-lhe maior peso no currículo que aos conteúdos dos 

diversos campos do saber. Mostra ainda como o poder se revela através das 

fronteiras estabelecidas entre esses campos. 

Outro conceito utilizado por Bernstein é o de enquadramento. Quanto maior o 

controle por parte do/a professor/a maior o enquadramento. Silva14 salienta que a 

noção de poder de Bernstein se afasta da teoria marxista e se aproxima mais da 

noção de poder de Foucault em certo sentido. Para Bernstein, “o poder não é algo 

que distorce o currículo e a pedagogia” diz Silva (2000, p. 76). Trata-se, por assim 

dizer, de diferentes princípios de poder e de controle. Um currículo com fraca 

classificação não significa necessariamente que nele há ausência de poder e sim 

que ele está organizado com princípios mais sutis de poder. 

Uma noção importante na teoria de Bernstein e que é crucial no nosso 

trabalho é o conceito de recontextualização. A recontextualização está dentro da 

gramática do discurso pedagógico. Em outras palavras, “as regras de 

recontextualização é que criam o discurso pedagógico” (SANTOS, 2003, p.  31). O 

discurso pedagógico se apropria, seleciona, recoloca e relaciona os dizeres de 

acordo com os seus próprios princípios. Sobre essa questão, veja-se o trecho a 

seguir: 

 
O princípio de recontextualização cria campos e seus agentes. O autor 
distingue entre o campo da recontextualização oficial, criado e dominado 
pelo Estado e seus agentes e o campo de recontexualização pedagógica, 
constituído pelos educadores, departamentos de educação nas 
universidades, pelos periódicos especializados e pelas fundações de 
pesquisa. Para o autor, o aspecto dominante do discurso pedagógico é o 
regulativo, de cunho moral, capaz de modelar o caráter, as maneiras, as 
condutas e as posturas (SANTOS, 2003, p. 32). 
 

 

Sendo assim, o processo de recontextualização reconstrói o discurso de 

acordo com as suas necessidades e princípios. Tanto na esfera oficial, como nas 

                                                           
14

 Id.Ibid. 
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práticas dos educadores, tudo é recontextualizado inclusive o tempo, o texto e o 

espaço. O tempo em idade, o texto em conteúdo e o espaço em contexto. Nessa 

perspectiva, as reinterpretações que são vivenciadas constantemente, seja na 

esfera política, seja na esfera da prática docente, estabelecem um fluxo plural de 

textos e discursos. Assim, “esse conceito tem se evidenciado como produtivo para o 

entendimento das reinterpretações que sofrem os diferentes textos na sua circulação 

pelo meio educacional” (LOPES, 2005, p. 53). Em outras palavras, para Bernstein, 

um discurso pedagógico envolve princípios educativos instrucionais, normas, 

valores, regras que estão ligadas às culturas dos grupos. Nesse sentido, os 

discursos pedagógicos recontextualizam, reelaboram e recolocam os discursos 

especializados objetivando fazer uma síntese deles. Enfim, os discursos 

pedagógicos se apropriam de outros discursos. “Nessa contextualização inicialmente 

há uma descontextualização, pois alguns textos são selecionados em detrimento de 

outros, bem como são trazidos de um contexto de questões e de relações sociais 

distintas para outro” (GUIMARÃES, 2007, p. 86). 

Estamos adotando o conceito de recontextualização de Bernstein (1996), pois 

entendemos que o espaço escolar, por ser um território complexo, envolve múltiplas 

(re)leituras do que se passa na sociedade. Nesse sentido, nas práticas curriculares 

cotidianas vivenciadas por professores/as e estudantes são reconstruídos os 

discursos constituidores das formas de ser e estar no mundo. 

Tomando como ponto de partida os estudos da Teoria Crítica, conforme 

salienta Silva (2002), Giroux parte da análise dos seus elementos teóricos e dos 

estudos sobre o currículo oculto para a formulação de uma pedagogia radical. 

Em relação à Teoria Crítica, o autor enfatiza as contribuições dos 

fundamentos oferecidos aos teóricos da educação pelo pensamento crítico, em 

especial nos trabalhos de Adorno, Horkheimer e Marcuse. Assinala a importância de 

considerar o elo existente entre a história15, a cultura16 e a psicologia17 para uma 

análise educativa que extrapole as explicações tradicionais e liberais mas também 

                                                           
15

 A história compreendida como construção humana que expressa tensões e rupturas entre 
indivíduos e classes sociais, assume para os autores da Teoria Crítica, em especial, para Adorno, 
grande significação para a compreensão dos fenômenos sociais, entre eles, a educação. 

16
 A cultura, compreendida como força política em contraposição à dominação, adquire centralidade 
entre os trabalhos dos teóricos da Teoria Crítica. Perceber que a relação entre cultura e poder 
fornece os elementos que fundamentam a compreensão a respeito da constituição das 
subjetividades dentro e fora das escolas. 

17
 Giroux argumenta que a noção de „psicologia profunda‟ presente, principalmente no trabalho de 
Marcuse, abre amplas possibilidades para o desenvolvimento da pedagogia crítica. 
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explicações/interpretações da matriz crítica, a exemplo das Teorias de Reprodução 

acerca da escolarização. Destaca a necessidade de compreensão mais aprofundada 

sobre a relação entre cultura e poder para subsidiar a análise da natureza da 

dominação e da resistência presentes na escola. 

Assim, Giroux defende a necessidade de reformulação da Teoria Crítica para 

que esta possa oferecer os elementos teóricos para formulação de uma teoria crítica 

da educação. Trabalha com o conceito de resistência buscando a base para 

desenvolver uma teorização crítica que superasse o pessimismo e o imobilismo 

sugeridos pelas teorias de reprodução. Giroux entende o currículo a partir dos 

conceitos de emancipação e libertação e para ele a escola deve ser o local que deve 

desenvolver nos estudantes as habilidades democráticas de participação na 

sociedade além do questionamento dos pressupostos vividos pelo senso comum 

(SILVA, 2002). 

Por sua vez, as ideias de Paulo Freire foram sendo construídas a partir do 

exame das tendências não críticas da educação e se inserem entre as abordagens 

críticas da pedagogia, elaboradas a partir da segunda metade do século XX. 

Apoiado em categorias do marxismo, Freire vai constituindo sua pedagogia 

apontando as desigualdades nas relações entre opressores e oprimidos e a 

consequente necessidade de sua superação. Essa superação, entretanto, não se 

constitui algo simples, dada a dependência do oprimido em relação ao opressor. 

Implica, ao contrário, um processo de reflexão e conscientização da própria 

condição de oprimido que provoca a necessidade de libertação. A libertação da 

classe oprimida das condições concretas de opressão a que está submetida só se 

tornará possível pela ação política que envolve a reflexão, o diálogo, a comunicação. 

Nesse sentido, a ação libertadora não se constitui autolibertação nem tampouco 

libertação feita por outros – ninguém se liberta sozinho, mas também ninguém liberta 

o outro – a ação libertadora que se origina da reflexão crítica da consciência 

oprimida se dá na práxis autêntica dos homens e mulheres e se consolida na ação 

coletiva. Para Santiago (2007, p. 73, 75), “o conjunto da sua obra oferece uma 

contribuição para o campo do currículo, para a prática pedagógica e para a prática 

de ensino” na medida em que a sua preocupação estava centrada na “condição do 

sujeito e do sujeito aprendente”. 

A partir da crítica à educação que denominou de “bancária” e caracterizou 

como aquela em que o educador é o sujeito do processo, responsável pelas 
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escolhas e pela condução do ensinar, do pensar, do disciplinar, do prescrever, do 

atuar, do exercer a autoridade, Freire (2005) afirma que uma concepção de 

educação apoiada na ação de depositar, de transferir, de transmitir conhecimentos, 

educação cujo sujeito é o educador, restando ao educando a posição de objeto, não 

pode contribuir para a superação da condição de oprimido, mas, ao contrário, 

reforça a contradição e o antagonismo entre as classes sociais. 

Com base nesses argumentos, a pedagogia freireana aposta na libertação do 

educador/a – que uma vez consciente da opressão já não seria um educador 

bancário – para que este, em seguida, possa exercer uma ação educativa 

libertadora. Advoga que através da intercomunicação, mediatizados pela realidade, 

educador e educando produzem ambos um pensar autêntico, atribuem sentido à 

vida humana por meio da comunicação, gerando a ação sobre o mundo, sem 

superposição (FREIRE, 2005). A ideia de prática educativa libertadora, valorizando a 

identidade cultural do/a educando/a, as emoções, o sentido ético do sujeito no 

mundo, a resistência contra qualquer forma de dominação constituem a base para a 

construção de um currículo que tenha como preocupação a formação humana de 

todos e de todas as pessoas. 

Em síntese, por caminhos diferentes esses estudiosos enfatizavam o papel 

das estruturas econômicas e políticas na “reprodução cultural e social através da 

educação e do currículo,” conforme salienta Silva (2002, p. 38). Sendo assim, essas 

teorias se contrapõem à educação e à concepção de currículo na perspectiva da 

Teoria Tradicional e questionam o status quo, responsabilizando a escola pela 

desigualdade social. Em outras palavras, as teorias tradicionais aceitavam as 

desigualdades e procuravam ajustar e adaptar o sujeito à sociedade capitalista. As 

Teorias Críticas são teorias que desconfiam, questionam e buscam a transformação 

Social (SILVA, 2002). 

Portanto, o currículo pode ser compreendido como algo abrangente, 

complexo, multifacetado e também como um espaço de conflitos, de disputas, nos 

quais se entrecruzam discursos e lógicas diferentes e de difícil compreensão. 

É importante afirmar que o currículo é o espaço em que se desdobram 

contradições, ambiguidades e conflitos sobre os quais diferentes significados do 

social e do político estão presentes. É através dele que o sujeito vai se construindo. 

O currículo concebido como política curricular delineia concepções de ser humano e 

do tipo de sociedade que se quer formar. 
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O currículo escolar é um lugar em que diversas narrativas são contadas, isto 

é, representa um lugar privilegiado para dizer como o outro deve ser. O currículo 

escolar está intrinsecamente relacionado com os processos de subjetivação, com a 

socialização dirigida e controlada do sujeito. O currículo “é produtivo: ele não se 

movimenta apenas no campo da narrativa sobre o dever ser, ele faz”, no dizer de 

Costa (2001, p. 52). Em outras palavras, o currículo molda formas de pensar, 

condutas e maneiras de ser das pessoas. 

Assim, no campo das teorias curriculares, por volta dos anos noventa do 

século passado, com base nos estudos de Michael Foucault e de vários estudiosos 

considerados por alguns como pós-estruturalistas, inicia-se uma nova fase para os 

estudos do campo do currículo. A Teoria Pós-crítica entra em cena. O currículo, 

numa perspectiva pós-crítica, questiona o conhecimento monocultural posto pela 

escola capitalista e pelo ideário moderno e passa a ter sua hegemonia patriarcal e 

branca interrogada. Como afirma Silva (2006, p. 13-14), 

 

É o impacto das teorizações pós-modernas e pós-estruturalistas tais como 
representadas, sobretudo pelos Estudos Culturais e sintetizadas na 
chamada “virada lingüística”, que vem modificar radicalmente essas 
concepções iniciais. Nas novas concepções ganham centralidade o papel 
da linguagem e do discurso na constituição social. 
 

 

Por outro lado, Moreira (1997), nos seus escritos, mostra claramente que as 

categorias da Teoria Crítica não podem ser negligenciadas nos tempos atuais, mas 

que vários autores, ao reverem suas principais análises, filiam-se às discussões e às 

temáticas pós-modernas. Assim, o currículo escolar analisado na perspectiva da 

teorização Pós-crítica articula a pluralidade cultural mais ampla da sociedade com as 

identidades presentes na sala de aula (MOREIRA; MACEDO, 2002). Nesse sentido, 

indaga-se: sendo “pós”, ela supera a Teoria Crítica? Pacheco (2002, p. 54) afirma 

que a “Teoria Pós-crítica deve combinar-se com a Teoria Crítica para ajudar-nos a 

compreender os processos pelos quais através das relações de poder e controle nos 

tornamos aquilo que somos”. Entendemos que a Teoria Pós-Crítica fornece outras 

lentes que nos ajudam a indagar a realidade. Por sua vez, Tomaz Tadeu da Silva, 

ao ser entrevistado, é solicitado a responder se as teorias críticas já se esgotaram. 

O referido estudioso argumenta da seguinte forma: 
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Sim creio que há um certo esgotamento das assim chamadas teorias crítica, 
se por isto entendemos aquele movimento que, sob influências variadas 
(marxismo, sociologia crítica, freirianismo), foi responsável por uma 
importantíssima virada na forma de conceber e analisar a educação. Elas 
ainda podem ser consideradas como uma das perspectivas indispensáveis 
para a concepção e análise da educação (GADIN; PARASKEVA; 
HIPOLITO, 2002, p. 8). 

 

Nessa perspectiva, dizer que uma teoria considerada pós-crítica do currículo 

rompe totalmente com a teorização crítica, é entender que o conhecimento somente 

pode ser construído a partir de um único olhar. Sabemos que a produção científica é 

uma construção e, portanto, toma-se por base o que já se tem produzido. 

Lopes (2005) deixa claro que o campo de currículo vem se caracterizando por 

certo hibridismo teórico. Tal hibridismo se caracteriza pela associação de princípios 

teóricos modernos e pós-modernos, estruturalistas e pós-estruturalistas. Dentro 

dessa linha de pensamento, ela argumenta que, no âmbito internacional, há dois 

autores célebres como Giroux e McLaren que fazem essa associação. Em outras 

palavras, esses autores assumem filiações pós-estruturalistas, mas utilizam também 

categorias marxistas e freirianas. No Brasil, não tem sido diferente. Há um hibridismo 

de discursos críticos e pós-críticos. Assim, 

 

Se as teorias pós-críticas são utilizadas em virtude de sua análise mais 
instigante da cultura, capaz de superar divisões hierárquicas, 
particularmente da cultura escolar, a referência à teoria crítica ainda está 
presente nas análises que buscam não desconsiderar, ou visam salientar, 
questões políticas, bem como uma agenda para mudança social (LOPES, 
2005, p. 51). 

 

No entanto, depois dos Estudos Culturais não se concebe compreender a 

categoria classe como a única forma adequada para entender a realidade e explicar 

a dinâmica das lutas sociais. A classe não é mais importante que as questões 

culturais, a exemplo das questões de raça/etnia. Entendemos que “o mundo da 

vida”18 é muito complexo para ser entendido por uma única categoria, ademais o 

currículo não diz respeito apenas aos conhecimentos escolares em seu sentido mais 

restrito, mas abrange a formação dos sujeitos e de suas identidades.  

                                                           
18

 Estamos utilizando uma expressão de Habermas. Ver HABERMAS, Jürgem. O Estado-Nação 
Europeu frente aos desafios da globalização. Revista Novos Estudos, nº 43, novembro de 1995. 

Disponível em http://novosestudos.uol.com.br/indice/indice.asp?idEdicao=77. Acessado em 
12/02/2011. 
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Essa compreensão sobre o currículo, no entanto, não chegou a ser formulada 

a partir das ferramentas disponibilizadas pela teoria crítica, não obstante suas 

inestimáveis contribuições para os avanços da teorização curricular. 

Nesse caso, parece que o fenômeno mais instigante na nossa vida é entender 

como se deu a construção de nós mesmos. Compreendemos que as identidades 

sociais e culturais são forjadas no processo contínuo de interação com o meio e com 

o outro e que o currículo não é o único responsável por essa construção. No 

entanto, sabemos que a educação é essencial para nos tornarmos o que somos. 

“Nenhuma identidade é construída no isolamento” (GOMES, 2002, p. 2), embora 

compreendamos também que nossas identidades são como mosaicos e, por isso, 

nunca estão prontas. A identidade é, por assim dizer, necessariamente incompleta, 

não fixa. A identidade não é apenas um processo de representação da pessoa, mas 

sim, um processo complexo de metamorfose do sujeito. Segundo Ferreira (2004), 

essa metamorfose acontece através da interação e da interpretação da realidade 

que, de certa forma, foi significativo para a pessoa. 

O reconhecimento ou não que o outro faz de nós atinge a ideia que fazemos 

de nós mesmos. A identidade é negociada durante toda a nossa vida, por meio de 

trocas e do diálogo com o outro. Ela é parcialmente exterior e parcialmente interior. 

É nesse sentido que, conforme sugere Gomes (2002), precisamos entender a 

identidade como algo construído histórica e culturalmente, repleta de vivências, 

intensas, cheia de conflitos e lutas. 

As narrativas contadas pelo outro ou por nós, na verdade, vão configurando 

as nossas histórias. A relação passado, presente e futuro se dá justamente nesse 

processo contínuo da construção dessas narrativas. Em outras palavras, as 

narrativas são instrumentos que utilizamos e que dão sentido ao mundo. O fato de 

contarmos e ouvirmos histórias sobre nós, sobre o outro, sobre a nossa origem, o 

que somos e o que fazemos tem um papel fundamental na construção das nossas 

vidas, dos nossos sonhos e daquilo que queremos nos tornar. Enfim, quando 

contamos histórias estamos atuando sobre as outras pessoas. Conforme Lopes 

(2002), o fato de contarmos histórias nos fornece um autorretrato através do qual 

podemos descobrir/refletir as visões que temos e que o outro também tem sobre o 

mundo. Nesse sentido, não podemos desconsiderar as tantas narrativas que 

atravessam o currículo escolar ao qual os estudantes estão expostos durante anos 

de sua vida. 
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As interpretações dos acontecimentos, dos contextos não constituem apenas 

um traço material, mas a construção do próprio participante. Por outro lado, a 

narrativa contada tem o poder de dizer sobre o drama social, pois envolve autores, 

cenários, instrumentos e problemas. Além disso, a narrativa tem uma natureza 

avaliativa. Conforme o mesmo autor, fazemos julgamentos dos acontecimentos 

narrados, colocamos o nosso ponto de vista, a nossa interpretação sobre o que é 

dito e não dito, o que está colocado implicitamente. No caso da identidade negra, ela 

não surge da consciência da pigmentação e cor da pele.  

  

[...] ela resulta de um longo processo histórico que começa com o 
descobrimento no século XV, do continente africano e de seus habitantes 
pelos navegadores portugueses, descobrimento esse que abriu o caminho 
para as relações mercantilistas com a África [...] (MUNANGA, 2003, p. 37). 
 

 

Nesse cenário, a história foi sendo contada em meio a relações de poder 

assimétricas. Nesse caso, é importante dizer também que a identidade negra 

precisa ser pensada a partir da perspectiva política. Dessa forma, ela não pode ser 

vista de forma idealizada e romântica. As relações de poder entre brancos/as e 

negros/as, o processo de dominação que o segundo grupo viveu aqui no Brasil a 

partir da diáspora africana precisam ser discutidos na perspectiva política. A 

construção de elos simbólicos vinculados à matriz africana tornou-se um imperativo 

na trajetória de vida dessas pessoas. Nessa perspectiva, ser negro ou negra, 

afirmar-se negro ou negra, não se limita apenas à cor da pele no Brasil. É uma 

questão política e, conforme afirma Gomes (2002), todos nós educadores 

precisamos aprender isso. Precisamos aprender que através do currículo, 

compreendido como terreno sobre o qual se constroem também as identidades dos 

sujeitos, a identidade negra tem se constituído como negação da identidade 

hegemônica. 

Como a identidade, de certa maneira, trama o modo de ser do sujeito, é 

preciso não deixar de perceber que ela pode sujeitar a pessoa a um modo social 

determinado ou possibilitar a autonomia e a emancipação do sujeito.  

Sendo assim, na escola não aprendemos somente conteúdos, não realizamos 

apenas tarefas escolares, ou fazemos provas. Aprendemos narrativas sobre o outro,  

nos deparamos com diferentes olhares sobre cultura e história de cada povo. Nesse 
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sentido, a escola é uma das instâncias sociais que ajudam na construção da 

identidade do/a estudante e o faz através do currículo. 

Por tudo isso, não se pode negligenciar a importância do currículo. O currículo 

constitui o núcleo do processo educacional e, por isso, ele sofre a influência dos 

diversos segmentos sociais a partir de políticas que tentam traduzir as múltiplas 

identidades vividas pelos sujeitos no mundo contemporâneo. 

Através do currículo aprendemos a encontrar semelhanças entre aqueles que 

fogem ao padrão de homem branco e europeu. Aprendemos também que somos 

uma mistura e, por isso mesmo, na escola, conforme salientam Duschatzky e Skliar, 

(2001, p. 133),  

 

[...] introduzem-se temáticas como o racismo, sexismo, rejeição cultural, 
como se elas fossem, justamente objeto de consciência abstrata, formas de 
assombro sobre aquilo que a humanidade é, foi e será capaz de produzir 
linguisticamente e culturalmente. 
 

 

Nessas discussões pouco se diz sobre as relações de poder presentes nas 

relações entre as pessoas, pouco se descobre sobre o outro, pouco se discutem as 

nossas relações no cotidiano. Skliar (2005), ao ler Derrida, instiga-nos a pensar a 

hostilidade da escola acerca do outro, do diferente, daquele que foge à norma, ao 

padrão. Para Derrida, é interessante discutir o mesmo e o outro da educação, 

relacionar a questão das identidades, repensar questões sobre a ética, refletir sobre 

a condição dos relacionamentos entre professores/as e estudantes. 

Como diz Silva (2000), o currículo é uma questão de saber, poder e 

identidade. Nesse sentido, apesar da aparente disjunção entre a teoria crítica e a 

pós-crítica, juntas elas podem ser úteis para entender a sociedade e a escola na 

atualidade. 

A chamada “virada linguística”19 pode ter nos levado a negligenciar certos 

                                                           
19

 Ainda que possa ser encontrada em outras áreas, a expressão “virada linguística” ou “giro 
linguístico” (linguistic turn) é típica do campo filosófico. Designa o predomínio da linguagem sobre o 
pensamento como um dos objetos da investigação filosófica. De acordo com o filósofo 
estadunidense Donald Davidson (1917-2003), é uma expressão que nomeia um novo paradigma 
quanto ao modo de se fazer filosofia e que veio para ficar. A virada linguística, uma vez aceita como 
paradigma pelos filósofos, também alterou a periodização da historiografia da filosofia. Ou seja, 
uma boa parte dos historiadores da filosofia tem construído narrativas a partir de “viradas” ou “giros” 
– os “turns”. Fala-se ao menos em três “viradas”, como uma maneira de estabelecer uma divisão 
entre a filosofia antiga e a moderna, uma outra divisão entre a moderna e a contemporânea e, por 
fim, uma divisão no interior da filosofia contemporânea. O filósofo alemão Jürgen Habermas tem 
adotado essa terminologia, falando em “virada epistemológica”, “linguística” e “linguístico 
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mecanismos totalizantes que tenham sido analisados pela teoria crítica, embora no 

cotidiano cada vez mais sejamos governados pelos mecanismos sutis de poder, 

como afirmou Foucault. Por outro lado, as relações de poder político e militar não 

podem ser facilmente descritas pela “microfísica foucaltiana do poder”, como afirma 

Silva (2000, p. 150). “As teorias críticas não nos deixam esquecer, entretanto, que 

algumas formas de poder são visivelmente mais perigosas e ameaçadoras do que 

outras”20 (SILVA, 2000, p. 151). 

Se por um lado a Teoria Pós-crítica constitui uma ferramenta importante para 

mostrar o poder envolvido nas relações étnico-raciais, por outro, foi com a Teoria 

Crítica que o currículo passou a ser visto como um artefato social e cultural. Com a 

Teoria Crítica, entendemos que o currículo envolve as questões de conflito e de 

exclusão que estão presentes no âmbito da sociedade. Sendo assim, o currículo é 

uma invenção e uma construção como qualquer outra coisa e “o conhecimento 

corporificado no currículo carrega as marcas das relações sociais de poder” (SILVA, 

2000, p. 154). O currículo, como bem mostra a Teoria Crítica, tende a reproduzir as 

estruturas sócio-econômica e cultural da sociedade. Já as teorias Pós-críticas 

compreendem que as identidades na atualidade são fluidas e que, portanto, exigem 

novos itinerários e mapas curriculares. 

 

1.2 Políticas e Práticas Curriculares: pontos de conexão  

 

Qualquer que seja a concepção de currículo adotada, é preciso considerar 

que há nele duas dimensões que são distintas e unas ao mesmo tempo: as políticas 

e as práticas curriculares. Distintas se considerarmos que no campo das políticas 

curriculares estão os documentos que definem o planejamento, com o 

estabelecimento de metas e objetivos a serem operacionalizadas por meio das 

práticas curriculares. E unas se entendemos, como Ball (2001), que as políticas 

curriculares se materializam nas práticas e que, portanto, as práticas curriculares 

constituem as políticas em ação. 

O conceito de currículo remete, dessa forma, às políticas públicas. Uma 

política curricular, portanto, envolve o currículo e seus saberes escolares. Este, por 

                                                                                                                                                                                     
pragmática”. No que segue, a ênfase é sobre as duas primeiras “viradas” (RORTY, R.; 
GHIRALDELLI Jr., P. Ensaios pragmatistas. Rio de Janeiro: DPA, 2006. GHIRALDELLI Jr., P. O 
que é pragmatismo. São Paulo: Brasiliense, 2007).  

20
 Id. Ibid, p.154. 
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sua vez, não se apresenta por si só, está permeado pela política pública, 

especificamente, a política educacional (SOUZA JÚNIOR, 2007). 

As políticas públicas como campo de estudo não comportam homogeneidade. 

Ao contrário, as discussões são complexas e carregadas de ambiguidades, 

compõem redes de significados e nelas o Estado é o lócus de condensação do 

tecido social que, por meio de ações e de estruturas de poder, operam ou deixam de 

operar no sentido de atender às demandas sociais. “A política pública, então, gira 

em torno da formulação e execução de ações que procuram suprir demandas 

sociais, sendo a política educacional uma delas” conforme salienta Souza Junior 

(2007, p. 63). 

É evidente que são inúmeros os ângulos e as posições que podem ser 

tomados nas discussões sobre políticas públicas. No presente contexto, interessa 

tão somente apontar algumas reflexões que nos sirvam de base para respondermos 

nossa pergunta de pesquisa na medida em que ela se insere no contexto das 

políticas educacionais e curriculares conforme afirmado anteriormente. 

Assim, com base em Lopes (2005), utilizaremos dois conceitos fundamentais 

para entender as políticas curriculares e os currículos praticados na escola da Rede 

Municipal do Recife. O conceito de recontextualização de Bernstein já apresentado 

anteriormente e o de hibridismo de Stephen Ball. O primeiro é de matriz 

estruturalista e o segundo faz parte das teorias voltadas para os estudos pós-

coloniais de matriz pós-estruturalista. 

Nos termos acima sugeridos, entendemos por política, com base em Reis 

(1988), uma possível ordenação institucional, com interesses sociais em disputa e 

que por isso envolve formas de competição particulares de diferentes matizes que 

orientam um conjunto de ações concretas. 

Assim, a compreensão de política como instância de atuação do Estado 

representa uma redução no entendimento da ação dos sujeitos como mera 

subordinação em relação aos pleitos de quem ocupa o poder em um determinado 

cargo. Em outras palavras, priorizar as decisões governamentais dos partidos 

políticos e do governo implica desconsiderar as políticas institucionais não 

governamentais e não partidárias (LOPES, 2006). 

Aliás, é lúcido dizer que o sentido de política vem da palavra pólis que 

significa cidade organizada por leis e instituições e indica a separação entre o poder 

público e o poder privado (CHAUÍ, 2009). 
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Em termos educacionais, essa ideia é transportada para as políticas do 

currículo, sem considerar as questões culturais e especificamente a realidade em 

que cada escola está inserida. Por isso, consideramos importante superar os 

modelos que entendem as ações do Estado como sobrepostas às práticas das 

escolas, considerando a existência do papel onipotente do primeiro. 

Assim, a política curricular como uma dimensão da política educacional pode 

ser compreendida como espaço e expressão de legitimidade, de tomada de 

posições, discussões, seleção e avaliação de conteúdos e aprendizagem. Barreto 

(2006) sinaliza, com base em Ball, que a micropolítica da escola é uma possibilidade 

empírica indispensável de investigação científica. Ball (2002, p. 4) afirma que “as 

tecnologias políticas da reforma da educação não são simplesmente veículos para 

mudanças técnica e estrutural das organizações, mas também mecanismo para 

reformar professores”. 

A partir do exposto, podemos dizer que o currículo pode ser entendido como 

objeto de disputa, negociações, espaço político, espaço de poder. Nesse sentido, o 

currículo relaciona-se com as questões postas na sociedade. Não é um elemento 

neutro. Ao contrário, resulta, antes de tudo, de decisão política. É um 

posicionamento diante da realidade. No dizer de Silva (1996, p. 165), 

 
Pode-se dizer, assim, que o currículo não está envolvido num processo de 
transmissão ou de revelação, mas num processo de constituição e de 
posicionamento: de constituição do indivíduo como um sujeito de um 
determinado tipo e de seu múltiplo posicionamento no interior de diversas 
divisões sociais. 

  

Conforme anunciamos anteriormente, as pesquisas sobre políticas e práticas 

curriculares, de modo geral, demarcam uma interpretação verticalizada. Isto é, a 

leitura e a interpretação dos dados é feita de cima para baixo, revelando a 

compreensão de que o poder emana do Estado e este impõe regras a serem 

cumpridas pelas escolas. No entanto, de acordo com Hall (2006), Bhabha (1998) e 

Macedo (2006), não nos parece que possamos analisar mais as categorias 

dominação e resistência apenas na perspectiva do binarismo. Não podemos falar 

hoje em culturas sem apresentá-las na perspectiva do hibridismo ou da 

ambivalência. A relação entre o hegemônico e o subalterno se dá numa interrelação 

de forças em que o global não elimina a resistência das culturas locais. Ao contrário, 
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há um processo de ressignificação que leva a um artifício descontínuo, de não 

pureza. 

De acordo com Candau (2008), a problemática da educação escolarizada 

está na ordem do dia. Hoje se fala mais do que nunca que é preciso ressignificar a 

escola por meio de suas práticas. Sendo assim, não podemos pensar a educação 

sem pensar as culturas. Aliás, é perspicaz entender que a escola é um espaço de 

cruzamento de culturas, sendo dessa forma, atravessada por conflitos e tensões. 

Essas tensões se exacerbaram devido às transformações rápidas que as 

sociedades estão passando e que as políticas e as práticas curriculares não 

conseguem acompanhar. 

A despeito disso, observamos que o campo do currículo é composto por uma 

multiplicidade de sentidos, de influências, de demandas e de invenções político-

culturais que demarcam muitas instâncias de negociação e de disputas, como 

sugerem estudiosos sobre políticas curriculares, a exemplo de Ball (2001), Lopes 

(2005) e Barreto (2006). É possível dizer que elas criam circunstâncias a partir de 

demandas sociais que necessitarão de ações efetivas para serem operacionalizadas 

em um ambiente social marcado pela diversidade cultural que é a escola. 

Destacamos entre os autores que subsidiarão o nosso trabalho de pesquisa, 

Stephen Ball (2001, 2002, 2006) e seus colaboradores. O trabalho de Ball analisa as 

trajetórias das políticas sociais e educacionais em diferentes contextos. A 

abordagem dos ciclos de política nos ajuda a entender as políticas educacionais e, 

entre elas, as políticas curriculares a partir de sua formulação inicial até sua efet iva 

implementação na prática. A teorização de Ball adota uma orientação pós-moderna, 

mas se utiliza de alguns pressupostos da teoria de Basil Bernstein, como afirmado a 

seguir:  

 
Essa abordagem destaca a natureza complexa e controversa da política 
educacional, enfatiza os processos micropolíticos e a ação dos profissionais 
que lidam com as políticas no nível local e indica a necessidade de se 
articularem os processos macro e micro na análise de políticas 
educacionais (MAINARDES, 2006, p. 49). 
 

 

De acordo com Mainardes (2006), Ball e seus colaboradores ignoram as 

explicações que separam as fases de formulação e implementação das políticas. 

Para esses estudiosos, os profissionais que atuam nas escolas não estão totalmente 

excluídos do processo de formulação das políticas, enfatizam ainda a necessidade 
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de se articular o contexto dos discursos das políticas, como também, a interpretação 

ativa que os profissionais fazem dos textos produzidos por essas políticas. No dizer 

de Mainardes (2006, p. 50), “isso envolve identificar processos de resistências, 

acomodações, subterfúgios e conformismo dentro e entre as arenas da prática e o 

delineamento de conflitos e disparidades entre os discursos nessas arenas”.  

As explicações de Ball e seus colaboradores anunciam, nas análises das 

políticas, um ciclo constituído por algumas etapas principais, tais como: a) o contexto 

de influência; b) o contexto da produção; c) o contexto da prática. É importante dizer 

que não há hierarquias nesses contextos e sim um processo contínuo de influências 

que envolvem disputas e embates. Ball ainda acrescenta dois contextos, o dos 

resultados/efeitos e o das estratégias políticas. No contexto da influência, grupos 

diferentes disputam para influenciar as políticas a serem formuladas. Esse contexto 

envolve os partidos políticos, as agências internacionais, os governos nacionais e 

internacionais, os processos legislativos etc. No contexto da produção dos textos, 

temos as universidades, secretarias que representam os governos e as políticas 

produzidas, isto é, representam o poder central e são estes os formuladores dos 

textos visando a orientação das práticas. O contexto da prática é plural e é aquele 

em que as definições curriculares são interpretadas. Os contextos das práticas 

interpretam os textos a partir das suas próprias histórias, experiências e interesses. 

O “quarto contexto do ciclo de políticas - o contexto dos resultados ou efeitos -

preocupa-se com as questões de justiça, igualdade e liberdade individual”, conforme 

salienta Guimarães (2007, p. 82). Por último, é importante saber as “estratégias 

utilizadas nos processos de produção e reprodução das desigualdades sociais”, 

como afirmam Lopes e Macedo (2006, p. 6). 

Ainda como observação importante, é coerente dizer que as políticas são 

conjuntos de tecnologias e práticas que se entrelaçam por meio de conflitos, em 

cenário para o qual confluem os espaços locais/globais e macro/micro. Assim, as 

políticas são entendidas tanto como a produção de textos, como integrando um 

conjunto de ações e práticas que não deixam de ter efeitos e intencionalidades. 

 

Se as políticas são conjunto de tecnologias e práticas que se desenrolam, 
em meio às lutas, em cenários locais, não faz sentido se ficar restrito as 
deliberações oficiais. Política é tanto texto como ação, tanto palavras como 
efeitos, é tanto o que é intencionado como o que é realizado [...] 
(MOREIRA, 2005, p. 13-14). 
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As escolas, por meio de seus profissionais, têm um potencial prático/político a 

partir do qual produzem a cultura organizacional. Portanto, as políticas de currículo 

são produção de muitos contextos que não podem ser desvinculados das instâncias 

sociais, isto é, das interferências de vários órgãos internacionais (bancos, políticas 

internacionais, agências internacionais). As políticas curriculares não podem ser 

colocadas numa moldura. Ao contrário, elas abrem espaços para a não fixidez, para 

o híbrido, para a diversidade e para o campo das possibilidades. Ainda é Lopes 

(2006, p. 126) quem esclarece: 

 

[...] considerando o ciclo contínuo de produção de políticas proposto por 
Stephen Ball (1992) é possível questionar modelos que analisam as 
políticas curriculares como sendo desenvolvidas de cima para baixo, como 
se fossem „pacotes‟ lançados na prática. Também não cabe afirmar que as 
práticas são desconsideradas pelas propostas curriculares oficiais 
centralizadas. Tais modelos de análise expressam uma dicotomia entre 
proposta e prática deixando de investigar a recontextualização das práticas 
nas propostas e das propostas nas práticas. 

 

Nessa perspectiva, constitui um enorme desafio discutir práticas curriculares, 

sejam elas direcionadas para crianças, adolescentes ou adultos. Responder sobre o 

que estamos entendendo por práticas curriculares não é algo simples. No entanto, 

nossa inserção no campo de estudos do currículo nos possibilitou compreender que 

as práticas curriculares, em confluência com as políticas curriculares, podem ser 

entendidas como espaços de criação e vivência curricular e não apenas de 

implementação dos conteúdos e orientações produzidos em âmbito federal – 

representado pelo MEC e outros órgãos - ou pelas Secretarias Estaduais e 

Municipais de Educação. 

Entendemos, então, como práticas curriculares todo o exercício característico 

da escola na organização e no desenvolvimento do currículo, ou seja, dos conteúdos 

e das formas de sua transmissão e tarefas propostas, bem como acompanhamento 

dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem. São práticas nas quais 

convivem ações teóricas e práticas, refletidas e mecânicas, normativas, orientadoras 

e reguladoras (MENDES, 2004). Dizendo de outra forma, as práticas curriculares 

são entendidas como conjunto de ações levadas a cabo para a constituição do que 

chamamos de currículo escolar (MENDES, 2008). 

Percebemos que as práticas da escola são fundamentais para a 

compreensão do currículo instituído no âmbito escolar. É através do currículo 
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vivenciado pela escola (currículo em ação) que podemos compreender o que de fato 

se julga ser importante transmitir aos estudantes. Percebemos também que nas 

práticas curriculares forja-se uma tensão entre aquilo que é proposto e aquilo que é 

vivido, bem como entre os vários currículos “vividos” no âmbito escolar. 

Daí decorre uma das principais características das práticas curriculares 

estudadas: são sempre práticas culturais e, nesse sentido, compartilhadas por todos 

e todas que fazem a escola. Nem por isso, muitas vezes, deixam de aparecer 

deslocadas do espaço e tempo presentes (MENDES, 2004, 2008). 

Nesse sentido, a escola se apresenta como espaço marcado pela 

recontextualização dos discursos elaborados no campo das políticas curriculares e 

convertidos em práticas curriculares. Essas práticas, por sua vez, ainda que no 

interior de uma mesma escola, são marcadas pelo hibridismo. 

Assim, as práticas curriculares, como não poderiam deixar de ser, estão, de 

uma forma ou de outra, vinculadas às políticas sociais, educacionais e, em especial, 

às políticas curriculares. Verificamos, em diversos espaços no cotidiano escolar, que 

o currículo é vivido de forma diferenciada. Às vezes, em um mesmo espaço, 

vivenciam-se práticas tradicionais e, em outras áreas da mesma escola, há práticas 

mais progressistas. Sendo assim, podemos afirmar que existem muitos currículos 

em ação nas escolas, apesar de todos os mecanismos que são estabelecidos pelas 

políticas curriculares com o objetivo de homogeneizar essas práticas. 

As práticas curriculares escolares correspondem ao conjunto de ações e 

experiências que envolvem educadores (professores e outros profissionais que 

estão em outras funções tais como coordenadores, diretores, apoio, etc.), 

estudantes, pais, materiais didáticos (livros, quadro, encartes, gibis, tarefas, etc.), 

organização dos diversos espaços (como as coisas são organizadas e distribuídas 

tais como mural, organização das salas, refeitórios), prática docente, metodologia, 

festividades, celebrações, planejamentos coletivos ou individuais, projetos, 

processos avaliativos, relações sociais que se expressam por meio de gestos, falas 

e escritas, silêncios, ausências, símbolos, entre outras formas. Por esta razão, 

entendemos que as práticas curriculares estão inseridas no contexto da prática 

pedagógica. 

Esta é um conjunto de ideias constituídas pelas teorias pedagógicas e aquilo 

que os sujeitos vão materializando nas suas experiências no cotidiano da escola, 
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expressas através de doutrinas, princípios e métodos vivenciados. Para Souza 

(2009, p. 29), 

 
[...] a práxis pedagógica, portanto, é a interpretação de práticas de sujeitos 
sociais formadores que objetivam a formação de sujeitos que desejam ser 
educados (sujeitos em formação) respondendo aos requerimentos de uma 
determinada sociedade em um momento determinado de sua história 
produzindo conhecimentos que ajudem a compreender e atuar nessa 
mesma sociedade e na realização humana dos seus sujeitos. Não esquecer 
que esses requerimentos são contraditórios, conflitivos, ambíguos, mas 
também cheios de possibilidades e probabilidades. 
 
 

Por isso, as práticas curriculares atuam não só como selecionadoras da 

cultura, mas também, como elemento de difusão dos discursos produzidos em 

instância local, em consonância com o global. Nesse sentido, os docentes e 

educadores de maneira geral são agentes integrantes das políticas curriculares ao 

darem sentidos e significados às suas ações. 

Nesse sentido, podemos dizer que os/as professores/as têm papel ativo no 

processo de reconstrução das políticas curriculares. Os seus pensares, crenças e 

sentimento de identidade profissional influenciam na implementação das políticas 

nas práticas curriculares. Nesse sentido, na contra corrente da tríade explicativa de 

Ball, os professores (outros do currículo em ação) compõem eles também o contexto 

da influência como sujeitos autores. O esquema de Ball não pode ser visto de forma 

linear. Assim, em consonância com Guimarães (2007, p. 83), 

 

Consideramos que na análise da prática curricular é necessária uma 
compreensão que se baseia não no geral ou local, macro ou micro 
influências, mas nas relações de mudança entre eles e nas suas 
interpretações. Nesse sentido, é importante compreender os efeitos das 
políticas nas práticas, os resultados obtidos, os impactos das mudanças 
nas tramas dos acontecimentos da escola e da sala de aula. 
 
 

Enfim, entendemos que o processo de delineamento das políticas por muitos 

professores e professoras tem em suas práticas o objetivo de combater as 

desigualdades, promover a inclusão social e, consequentemente, a melhoria da 

qualidade da educação. Em outras palavras, as políticas curriculares no nível macro 

não se traduzem apenas pela ação do Estado. Aliás, a administração central agrega 

também desejos diversos e compromissos elaborados que podem ser 

redimensionados de acordo com os interesses também de quem está no cotidiano 

da escola e da força que tem esse segmento para tomar as decisões. Assim, “uma 
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teoria da política da educação não pode ser limitada à perspectiva do controle do 

Estado, pois as políticas são imperfeitas e simples e a prática é sofisticada, 

contingente, complexa e instável” (PACHECO, 2005, p. 106). Por outro lado, as 

políticas curriculares não deixam de orientar a organização das práticas educativas 

escolares. 

Assim, é preciso enfatizar o poder de intervenção dos sujeitos que compõem 

o contexto da prática por meio do processo constante de recontextualização. 

Ademais, não podemos entender as práticas dos sujeitos/educadores como 

ingênuas, neutras e sem sentido. Nenhuma prática é aleatória, pois até quando não 

se tem um planejamento explícito se tem uma posição no mundo e se exercita o 

poder em defesa da mesma. As experiências, seus valores, medos, cansaços, 

desenganos, desconhecimentos, conhecimentos e interesses implicam também 

posição política. As políticas curriculares podem ser rejeitadas, ignoradas, mal 

interpretadas, negociadas, enfim, recontextualizadas. 

Nesse sentido, com base em Bernstein (1996), dizemos que a escola constrói 

um discurso pedagógico constituído de certas regras e, como diz Silva (1996), estas 

permitem compreender como determinadas competências são construídas. Esse 

discurso tem um caráter meramente técnico (instrucional) que define o que vai ser 

transmitido e o componente moral que vai determinar como vai ser transmitido 

(regulativo). “Nesse sentido, o discurso regulativo é, ele próprio, qualquer pré-

condição para qualquer discurso pedagógico” (BERNSTEIN, 1996, p. 260). Sendo 

assim, o discurso pedagógico é, de certa forma, o próprio princípio de 

recontextualização, pois recoloca, relaciona-se de forma seletiva e apropria-se de 

outros discursos no sentido de construir sua própria ordem e princípio de ordenação. 

Portanto, nas práticas curriculares escolares há muita resistência, 

encantamento, conformismo, encaminhamentos, discordância, entendimento, 

configurações, contextos, possibilidades ou não. Há, portanto, relações de poder 

que se estabelecem em direções diversas e se expressam nessas diferentes formas, 

caracterizando que o poder está inscrito no interior do currículo. As arenas da prática 

e da política delineiam conflitos, disparidades, multiplicidades, possibilidades, 

hibridismo e sentidos. 

 

Quando Ball incorpora à recontextualização o entendimento da cultura pelo 

hibridismo, busca entender as nuances e variações locais das políticas 
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educacionais. Sua investigação caracteriza uma agenda política global para 

a educação centrada na performatividade, na escolha dos pais, no 

gerencialismo, no novo vocacionalismo, na competição institucional e no 

fundamentalismo curricular, mas visa investigar como em diferentes lugares 

essa agenda se modifica, seja pela intensidade com que tais princípios se 

expressam, seja pelo nível de associação desses discursos a outros (Ball, 

1998). É a partir de uma ideia de uma mistura de lógicas globais, locais e 

distantes, sempre recontextualizadas, que o hibridismo se configura 

(LOPES, 2005, p. 56). 

 

Assim, os autores das políticas curriculares oficiais não têm como controlar 

todos os sentidos que serão atribuídos aos documentos, leis, decretos. Por outro 

lado, os sentidos dados permeiam múltiplos contextos e significados, situações que 

ajudam ou dificultam o processo de diálogos entre os pares e as diferentes 

instâncias. Ademais, as políticas curriculares para serem efetivadas demandam 

esforços conjuntos, estruturas, elaboração de metas, produção de outros sentidos, 

produção de materiais, etc. Entender, portanto, o currículo como uma construção 

permanente em que os diversos sujeitos estão interagindo, reinterpretando e 

recontextualizando é fundamental para compreendermos o que se passa no 

cotidiano escolar. 

Encarando a realidade por essa ótica, entendemos que esses sujeitos recriam 

cotidianamente os conhecimentos adquiridos. O currículo precisa ser compreendido 

como oriundo de múltiplos e singulares processos. Se ele está relacionado com o 

que se passa na sociedade, por outro lado ele está sendo vivido por sujeitos 

“encarnados” (FERRAÇO, 2007) que têm suas próprias histórias e experiências de 

vida e profissionais, educadoras e educadores que podem ou não se identificar com 

a profissão. 

Por outro lado, precisamos entender que as redes de saberesfazeres21 não se 

limitam ao interior da escola. Muitos sujeitos são envolvidos nas vivências e na 

tessitura do cotidiano de outras instâncias sociais que podem alimentar o desejo de 

fazer acontecerem mudanças (FERRAÇO, 2007). 

O currículo praticado, realizado ou currículo em rede, como diz Ferraço 

(2007), evoca muitas possibilidades e não pode ser aprisionado em um documento 

escrito, em leis ou decretos. Ainda podemos dizer que não pode ser aprisionado sob 

                                                           
21

 Estamos utilizando as duas palavras juntas como faz Ferraço (2007). 
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um único enfoque. As práticas curriculares são complexas e híbridas, portanto, 

demandam muitos olhares sobre elas. 

Mais uma vez, salientamos, com base em Lopes (2004) e Souza (2008), que 

uma política de currículo é, antes de tudo, uma política cultural e, portanto, sua 

análise pelo viés unicamente econômico e/ou de classe dificulta a compreensão das 

lutas sociais que dão sentido ao conhecimento e às culturas vividas nas práticas 

curriculares. Como política cultural, o currículo seleciona os elementos da cultura 

que deverão integrar as experiências de aprendizagem dos estudantes e, nesse 

sentido, a escola, historicamente, vem silenciando em relação às pessoas e aos 

segmentos marginalizados na sociedade. Apesar de a escola hoje estar aberta a 

toda a população, entendemos que a mesma continua mantendo, em muitos casos, 

uma educação elitista e sem sentido para a maioria da população, em especial, para 

a população negra. Ao mesmo tempo, ela vem sendo espaço de práticas inovadoras 

em que alguns profissionais ousam ressignificar o currículo de forma que diversas 

vozes estejam nele presentes. Como todo espaço, a escola é lugar de 

ambiguidades, de embates, é lugar do estabelecimento de relações sociais entre 

pessoas, de relações de poder, que, uma vez assimétricas, geram invisibilização, 

desprestígio, naturalização da desigualdade e exclusão de pessoas e grupos. 

 

1.3 A inserção do negro na Escola Brasileira: as buscas por educação e os 

limites do currículo escolar  

 

Como diz Silva (1996), o processo de fabricação do currículo não é um 

processo necessariamente lógico. Ao contrário, envolve muitos contextos e 

dimensões. É um processo social que convive ao mesmo tempo com fatores 

epistemológicos, intelectuais, determinantes sociais e culturais, interesses, conflitos 

simbólicos e culturais, necessidade de controle e legitimação de poder, dirigidos por 

fatores ligados à classe, ao gênero e à raça, entre outros. O currículo envolve, 

assim, discursividades e intencionalidades diversas e não podemos esquecer que o 

currículo tem efeitos sobre as pessoas. “O currículo não apenas representa, ele faz” 

(SILVA, 1996, p. 81). Torna-se prioritário reconhecer que a marginalização de 

determinados grupos sociais no currículo tem ligação direta com sua exclusão ou 

inclusão na sociedade e que a marginalização está historicamente situada. Essa é, 

por exemplo, a situação que observamos em relação à população negra no Brasil. 
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Por sua vez, em seus estudos sobre o racismo, Munanga (1996, p. 81) 

esclarece que “a sociedade produz novas formas de racismo que nada têm a ver 

com o passado escravista” devido à própria dinamicidade do tecido social. 

Em relação ao acesso à escola, é imperativo afirmar que os/as negros/as, 

principalmente os escravizados na sociedade brasileira, tiveram esse direito negado, 

conforme registra a nossa história. Nesse sentido, é possível dizer que foram 

necessárias muitas lutas para que esse grupo tivesse direito ao acesso à educação 

escolarizada em nosso país, embora esse acesso ainda não garanta a permanência 

do negro/a com sucesso no espaço escolar. 

Dessa forma, a função da escola parece ter sido a de garantir a hegemonia 

da identidade étnico-racial do dominante em detrimento das demais. 

Em relação ao currículo destinado aos negros e à classe popular à época do 

Brasil Colônia e Império, em geral, eram ensinadas as primeiras letras, a aritmética e 

os ofícios agrícolas e, no caso das mulheres, as prendas domésticas. Como afirma 

Santos (2010, p. 46), “a elite brasileira fosse ela dirigente ou intelectual, abolicionista 

ou não, mantinha desde o início do Império a mesma concepção sobre o tipo de 

educação que deveria ser dada aos negros”. Ou seja, a estes deveria ser ministrada 

uma educação que não promovesse sua ascensão social. Por outro lado, para Cruz 

(2005, p. 27), 

 
A necessidade de ser liberto ou de usufruir a cidadania quando livre, tanto 
durante os períodos do Império, quanto nos primeiros anos da República, 
aproximou as camadas negras da apropriação do saber escolar, nos moldes 
das exigências oficiais. Sendo assim, embora não de forma massiva, 
camadas populacionais negras atingiram níveis de instrução quando 
criavam suas próprias escolas; recebiam instrução de pessoas 
escolarizadas, ou adentravam a rede pública, os asilos de órfãos e escolas 
particulares. 
 

 

Camargo (2005) destaca, no entanto, que o/a negro/a, para poder sobreviver 

na sociedade brasileira, teve que se adaptar ao conjunto dos elementos da cultura 

europeia, hegemônica em nosso país, e, para isso, foi necessário o aprendizado da 

Língua Portuguesa além de outros costumes locais. Assim, os/as negros/as nunca 

estiveram isolados da totalidade da população, embora essa convivência tenha se 

dado em condições de subjugação. 

Camargo (2005, p. 14) ainda esclarece que, apesar do “estatuto do regime 

escravista proibir a instrução dos escravizados, há indícios de alguma instrução no 
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período de 1850 e 1888”. Nos anúncios de fugas, há informações quanto à 

escolarização de negros nesse período histórico. 

As escolas superiores no Brasil eram destinadas à formação para o 

sacerdócio, tanto no clero secular como no regular, e eram abertas a todos, 

conforme salienta Camargo (2005). No entanto, no século XVII na Bahia (não era 

diferente em outros locais no Brasil), os moços pardos foram proibidos de frequentar 

as escolas superiores. Essa exclusão se deu na Bahia desde o tempo que o Padre 

Oliveira (século XVII) passou a administrar a Província. O caso foi levado para o 

Provincial Geral e para El Rei D. Pedro que não viam razão para não admiti-los já 

que nas escolas da Companhia em Portugal estes estudos eram permitidos. Esse 

caso não foi isolado no Brasil ao longo do tempo. A proibição da entrada de cativos 

nos espaços escolares no século XIX ainda era um problema, pois os negros/as não 

eram considerados cidadãos conforme foi estabelecido pela Constituição de 1824. 

Contudo, este instrumento legal não foi um empecilho para os negros livres, 

conforme salienta Santos (2010). 

De acordo com Camargo (2005) e Santos (2010), os estudos da História da 

Educação do nosso país têm revelado que a presença negra nos bancos escolares 

não era algo esporádico e casual. Contudo, é importante dizer que muitos 

escravizados eram alfabetizados em espaços não escolares criados pelos próprios 

negros(as), sem contar que, durante o século XIX, vários intelectuais e dirigentes, 

engajados na luta pela abolição, eram adeptos da ideia de educar os indivíduos que 

viviam sob o regime de escravidão. 

Do ponto de vista da educação formal, podemos observar que a primeira lei 

que “beneficiou” de certa forma o/a negro/a no Brasil no que concerne à educação 

foi a Lei do Ventre Livre, promulgada em 1871, e que garantia a educação dos filhos 

libertos, ainda que tal obrigatoriedade estivesse apenas relacionada às crianças que 

fossem entregues ao governo (SANTOS, 2010). Ademais a educação destinada ao 

negro pensada pela elite branca era uma estratégia disciplinadora e racionalizadora 

do espaço social. 

Além disso, segundo o autor, tinha-se uma visão preconceituosa quanto à 

inteligência do/a negro/a. Os professores brancos mostravam-se indignados em 

ensinar os meninos negros. Em algumas províncias, foi permitida a entrada de 

negros escravizados nos cursos noturnos só a partir de 1875. 
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Dessa forma, os/as negros foram criando estratégias para buscar a ocupação 

de melhores espaços na sociedade brasileira e a educação escolarizada foi sempre 

entendida por estes como elemento incluidor importante. Há indícios, por exemplo, 

de criação de uma escola pelo quilombola Cosme que foi um dos líderes da Guerra 

dos Balaios (Balaiada) entre 1838 e 1841, no Maranhão. 

Principalmente no segundo quartel do século XX, a imprensa negra e os 

movimentos negros abrem espaços para discussões sobre a criação de um currículo 

em que o/a negro/a não aparecesse apenas em situação de desvantagem social. 

Nesse sentido, o livro didático passa a ser questionado, ao mesmo tempo em que 

algumas políticas e práticas curriculares voltadas para problematização das relações 

étnico-raciais começam a ser esboçadas. Assim, no século XXI, conseguimos 

avanços ao ser introduzida, legalmente, no currículo das escolas brasileiras a 

temática cultura e história dos afro-descendentes. No entanto, além de recente, 

entendemos que a existência de uma lei não garante a efetividade do trato com a 

temática no conjunto das práticas curriculares. Por outro lado,  Silva (2009, p. 39) 

esclarecem ainda que 

 

[...] essa estratégia de legitimação da superioridade cultural européia teve 
reflexos na cultura escolar, que por sua vez, atuou fortemente sobre as 
concepções de identidade e sobre o reconhecimento da diferenciação 
étnico-cultural de indivíduos e grupos. 
 

 

Não podemos esquecer, no entanto, que as práticas sociais estão inseridas 

num contexto histórico de convivência entre negros e brancos, práticas essas 

reguladas pela ideologia do branqueamento, que teve seu ápice no século XIX e 

século XX, e que marcaram a marginalização da população afro-descendente e 

impulsionaram o “racismo que se configura e persiste”, conforme salienta Corrêa da 

Silva (2009, p. 3). 

Destacamos, por outro lado, que a escola não é o único espaço na sociedade 

que promove processos educativos que orientam a vivência de relações étnico-

raciais. Ao contrário, a criança quando chega à escola traz experiências e 

concepções construídas na família e na comunidade e prossegue, em paralelo e 

simultaneamente à escola, alterando e assimilando. Tais experiências e 

concepções, muitas vezes, entram em choque com os valores e normas 

estabelecidas pela escola, cabendo aos profissionais que lá atuam combater, por 
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meio da educação das relações étnico-raciais, expressões de preconceito e 

exclusão que estão postos na sociedade. 

A esse respeito, é oportuno lembrar que as práticas curriculares vivenciadas 

nas escolas por professores/as e estudantes podem ser compreendidas como 

espaço de relações étnico-raciais no qual se dão as experiências. Nesse sentido, 

entendemos que, nas práticas curriculares, há probabilidades de o/a estudante 

discutir elementos da sua cultura e, portanto, confrontar as possibilidades de ser e 

de estar no mundo, além de negociar possibilidades de construção de identidades 

que historicamente foram negadas e silenciadas. 

Nesse sentido, a educação das relações étnico-raciais é um termo chave para 

se entender as experiências vividas por professores/as e estudantes no cotidiano 

escolar. Com base em Silva (2009), é possível afirmar que elas podem ser 

compreendidas como um conjunto de dinâmicas estabelecidas entre os diversos 

grupos sociais e entre os indivíduos do mesmo grupo orientadas por conceitos, 

ideias sobre as diferenças e semelhanças relativas ao pertencimento racial e étnico 

e de todas as consequências desse pertencimento, isto é, nós e os outros 

pertencemos a determinados grupos e esse pertencimento acarreta consequências 

e hierarquizações nas relações entre sujeitos e grupos. 

Por isso, a noção de pertencimento étnico-racial está na base das relações 

étnico-raciais. O pertencimento se refere à identificação com fatores biológicos como 

também culturais. O pertencimento racial leva o sujeito ao engajamento no seu 

mundo de origem africana. Nas práticas sociais, pertencer a um grupo significa 

compartilhar valores através de um processo constante de comunicação e de 

interação social promovendo assim o fortalecimento das identidades. As identidades 

por estarem acabadas permitem um processo contínuo de reconstrução do sujeito 

no mundo. É Corrêa da Silva (2009, p. 33-34) quem nos alerta ainda sobre essa 

questão: “o pertencimento não se refere apenas à identificação de fatores biológicos, 

mas também não é apenas cultural, pois tem elementos discursivos de ambos”. 

Dizendo isso de outro modo, a identidade étnico-racial se constrói em meio a 

um processo dialético entre o biológico e o cultural e envolve as relações. Nesse 

sentido, é possível dizer que quanto mais estão presentes padrões valorativos nos 

aspectos físicos e étnicos, mais forte é o vínculo de pertença dos sujeitos ( SILVA, 

2009). 
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De acordo com o Parecer/CP nº 003/2004 (BRASIL, 2004, p. 6), “[...] a 

educação das relações étnico-raciais impõe aprendizagens entre brancos e negros, 

trocas de conhecimentos, quebra de desconfiança, projeto conjunto de construção 

de uma sociedade justa, igual, equânime”. Sendo assim, a educação das relações 

étnico-raciais envolve um conjunto de processos educativos que orientam as 

relações dos sujeitos no mundo vivido, portanto, com as outras pessoas. 

Essas breves considerações nos levam a entender que os currículos das 

escolas brasileiras além de serem elitistas e de promoverem um ensino com base na 

cultura do dominador contribuem para que os negros, ao longo da história da 

educação no Brasil, tivessem que conviver com todas as formas de preconceito nas 

práticas curriculares cotidianas. Assim, no século XXI, ainda lutamos para que as 

escolas brasileiras possam dar visibilidade à história do negro e da negra de forma 

que este/a consiga reverter sua situação de inferioridade. As lutas de diversos 

seguimentos sociais e, consequentemente, as mudanças das políticas curriculares a 

partir dos anos 2000 têm insistido na necessidade de transformação das práticas 

curriculares. Nesse sentido, cabe dizer que a Lei nº 10.639/2003 constitui um 

mecanismo da política curricular atualmente no nosso país e que precisa ser 

encarado como elemento essencial para combater o preconceito no âmbito escolar, 

como veremos a seguir. 

 

1.4 A Lei nº 10.639/2003 e os novos caminhos para as práticas curriculares das 

escolas brasileiras  

 

A Lei nº 10.639/2003 precisa ser pensada num contexto de demandas 

históricas do Movimento Negro. Não se trata de um fato isolado, mas “faz parte das 

políticas de ações afirmativas”22 implementadas no país a partir dos anos 1980 

(GOMES, 2008, p. 79), cujo objetivo é combater as desigualdades raciais e 

contribuir para a valorização e o reconhecimento de grupos sociais e étnico-raciais 

marginalizados. Para outros autores como Messias (2009), a referida lei integra as 

                                                           
22

 As políticas de ações afirmativas são definidas como políticas que beneficiam grupos sociais 
desfavorecidos e inferiorizados em razão da cor, raça, etnia, língua, sexo, religião, na alocação de 
recursos escassos, como empregos, vagas na universidade e contratos públicos. Ações afirmativas 
devem ser compreendidas, portanto, como uma série de medidas especiais e temporárias, tomadas 
ou determinadas pelo Estado, espontânea ou compulsoriamente, com o objetivo de eliminar 
desigualdades historicamente acumuladas, garantindo a igualdade de oportunidades e o 
tratamento, bem como de compensar perdas provocadas pela discriminação e marginalização das 
minorias (GUIMARÃES, 1997; SANTOS, 2005). 
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políticas valorativas que têm como objetivo valorizar a pluralidade étnica. De 

qualquer forma, a Lei nº 10.639/2003 representa um papel importante no combate à 

exclusão do negro na nossa sociedade. 

Em outras palavras, podemos afirmar que no bojo da reprodução da 

discriminação racial contra os negros e descendentes pela educação brasileira, 

emerge a luta do Movimento Negro para incluir o estudo da história do continente 

africano no currículo da educação básica, atendendo assim a uma antiga demanda 

desse grupo social. Conforme salienta Santos (2005), já na década de 1950, o 

Teatro Experimental do Negro, no I Congresso do Negro Brasileiro, reivindicava o 

estímulo ao estudo da história da África e, em consequência, algumas iniciativas 

foram emergindo no âmbito dos estados brasileiros. Em 1989, na elaboração da 

Constituição da Bahia, afirmava-se no Art. 288 que a rede estadual de ensino e os 

cursos de formação de professores e do servidor público civil e militar incluíram no 

seu programa disciplinas que valorizassem a participação do negro na formação 

histórica da sociedade brasileira. Por sua vez, a Lei Orgânica do Município de Belo 

Horizonte, promulgada em 21 de março de 1990, também estabeleceu para a 

Educação Básica a inclusão de conteúdo programático sobre a história da África. 

Em 1991, foi o município de Porto Alegre, com a Lei nº 6.889, que promulgou o 

seguinte: fica incluída no Ensino Fundamental e Médio na disciplina de História o 

ensino relativo ao estudo da Raça Negra, além de outras medidas como o 

levantamento de bibliografia relativa à área (SANTOS, 2005). 

No norte do Brasil, no município de Belém, Estado do Pará, foi instituída a Lei 

nº 7.685 de 17 de janeiro de 1994 que estabelecia também o estudo da Raça Negra 

no currículo de História. Em Sergipe, no município de Aracaju, foi promulgada a Lei 

nº 2.221 de 30 de novembro de 1994 que anunciava, no curso preparatório para o 

corpo docente e técnico administrativo, a aplicação de disciplinas e conteúdos 

programáticos que valorizassem a cultura negra. Posteriormente foi editada, nesse 

mesmo Estado, a Lei nº 2.251 de 31 de março de 1995 que promulgava, nos 

currículos das escolas da rede municipal, conteúdos relativos à história da África. 

Em 1996, foi a vez do município e do Estado de São Paulo com a Lei nº 11.973, em 

4 de fevereiro, que determinava os estudos contra a discriminação racial nas redes 

de ensino. Nesse mesmo ano, em 13 de setembro, foi introduzido em Brasília, com o 

então governador Cristóvão Buarque, o “estudo da raça negra” sob determinação da 

Lei nº 1.187. Tivemos também a Lei nº 2.639, de 16 de março de 1998, do município 
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de Teresina, Estado do Piauí, que inseria, no currículo das escolas, a formação 

étnica da sociedade teresinense, especialmente, a história dos afro-descendentes 

(SANTOS, 2005). 

E não parou por aí. Dos anos 1950 do século XX até os anos iniciais do 

século XXI, muitas leis e lutas foram travadas com o intuito de promover a igualdade 

de oportunidades entre brancos e negros nos currículos das escolas brasileiras. Não 

podemos deixar de considerar a importância das reivindicações na esfera 

educacional organizadas pelas entidades negras, como a Marcha Zumbi dos 

Palmares Contra o Racismo, pela Cidadania e pela Vida. Esta foi organizada em 

Brasília, em 1995, quando os seus organizadores exigiriam do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso várias medidas para combater a discriminação racial e superar a 

desigualdade racial que assola o país. Entre as medidas concretizadas naquele 

período, podemos citar: a) monitoramento dos livros didáticos no tocante às 

questões étnico-raciais; b) implementação da Convenção Sobre Eliminação da 

Discriminação Racial no Ensino; c) formação continuada de professores, mesmo de 

forma esporádica. 

Podemos fazer algumas considerações a partir desses dados. Em primeiro 

lugar, é importante dizer que a Lei nº 10.639/2003, promulgada pelo Governo 

Federal, não foi a primeira lei relacionada com essa questão no nosso país, 

entretanto, assume maior importância por ter abrangência nacional. Em segundo 

lugar, esses dados mostram que, de certa forma, a sociedade brasileira não está 

alheia a essa questão e que muitos brasileiros vêm se mobilizando contra a 

discriminação e a desigualdade de oportunidades entre brancos e negros. Em 

terceiro lugar, a educação escolarizada por meio do currículo desempenha um papel 

fulcral na formação das pessoas e este vem sendo elemento de destaque para os 

formadores de docentes e para os governantes. Em quarto lugar, é importante frisar 

a complexidade que envolve o processo de construção da identidade negra no 

Brasil. No nosso país, determinar quem é negro não é algo fácil, conforme salientam 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. De acordo com o referido 

documento, 

  

Em primeiro lugar, é importante esclarecer que ser negro no Brasil não se 

limita às características físicas. Trata-se, também, de uma escolha política. 
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Por isso, o é quem assim define. Em segundo lugar, cabe lembrar que preto 

é um dos quesitos utilizados pelo IBGE para classificar, ao lado de outros – 

branco, pardo, indígena – a cor da população brasileira. Pesquisadores de 

diferentes áreas, inclusive da educação, para fins de seus estudos, 

agregam dados relativos a pretos e pardos sob a categoria negros, já que 

ambos reúnem, conforme alerta o Movimento Negro, aqueles que 

reconhecem sua ascendência africana (BRASIL, 2004, p.15). 

 

É importante dizer que a Lei nº 10.639/2003 e as referidas diretrizes apontam 

novos caminhos para as práticas curriculares rompendo com o ensino factual e 

desvinculado dos problemas sociais. Assim, a história do negro e da África não 

estariam circunscritas apenas a uma data comemorativa. Não se trata de promover 

uma discussão apenas no dia 20 de novembro, sem contextualização da história, da 

problemática e também da riqueza cultural africana. Tampouco pode ser uma 

atividade folclórica como uma dança a ser apresentada pelos estudantes para os 

colegas. É preciso que a história sobre o negro brasileiro, a temática da diáspora 

africana e a história da África façam circular informações, promovam 

questionamentos, permitam posicionamentos políticos e a construção de posturas 

éticas. 

No tocante à prática docente, é possível dizer que as condições dos 

educadores não são das melhores. A precariedade das condições de trabalho, 

turmas às vezes lotadas e os salários baixos têm tido um peso forte na estima do/a 

professor/a, fazendo com que ele/a, muitas vezes, perca o estímulo pela gestão do 

processo da sua própria aprendizagem e formação pessoal e profissional. 

Por outro lado, não podemos dizer que as práticas cotidianas escolares não 

estejam mudando. Há avanços e recuos. Muitos educadores estão envolvidos com a 

construção da identidade e da cultura negra. Podemos depreender, a partir das 

nossas andanças, que mesmo em escolas cujas atividades ainda estão pautadas 

numa perspectiva menos crítica em relação a essas questões, há, de certa forma 

(por meio de materiais e práticas), um cuidado com a diversidade, procurando trazer 

à tona elementos de reflexão sobre a nossa realidade. Isso indica que estamos em 

processo de mudanças. 
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1.5 As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e as Leis nº 

10.639/2003 e nº 11.645/2008 são uma resposta do Governo Federal aos 

movimentos sociais e, em especial, à luta do Movimento Negro no século XX. Nesse 

sentido, esses documentos representam elementos da política curricular que busca 

combater o racismo e as discriminações que atingem especialmente a população 

negra na sociedade brasileira (BRASIL, 2004). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-

raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e a Lei nº 

10.639/2003 já vêm sendo objeto de estudo de vários pesquisadores, como Pereira 

(2008), Abreu e Mattos (2008), Alberti e Pereira (2007). Sendo assim, buscamos 

refletir sobre questões que foram pouco debatidas nessas produções, procurando 

retomar algumas considerações pertinentes realizadas por esses autores. Para 

tanto, utilizamos como procedimentos metodológicos algumas questões que 

orientaram nosso olhar. Entre elas, podemos destacar: a) indagação sobre a 

construção dos documentos. b) De onde vem?, c) Quem são suas vozes?, d) Com 

quem falam?, e) Para quem?, f) Do que falam?, g) Sobre o que silenciam?, h) quais 

vozes representam? - as contradições externas e internas em relação ao que foi dito 

no documento foram também elementos essenciais para análise -, i) em que 

contexto foi(ram) produzido(s) o(s) documento(s)? 

Como afirma Gomes (2008, p. 81), “é bom atentar para o título das diretrizes. 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana”. Isto é, a discussão 

sobre a África e a cultura afro-brasileira está permeada por um campo mais amplo 

que é a educação das relações étnico-raciais. Nessa perspectiva, o que orienta o 

trabalho é a educação das relações, a ética e o cuidado com o/a outro/a. 

A lei poderá promover a construção de projetos interdisciplinares que ajudem 

os/as educadores/as a trabalharem coletivamente buscando, além do apoio material 

para o aprofundamento das discussões, as trocas de experiências. Por isso, a 

autora é enfática ao afirmar que 
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As ações pedagógicas e as práticas desenvolvidas na perspectiva apontada 

pela lei e as diretrizes são mais do que um ganho pedagógico. Elas são 

resultado da luta política em prol de uma escola e de um currículo que 

insiram a diversidade. Por isso, elas caminham lado a lado com outras 

iniciativas políticas e pedagógicas reivindicadas pelos movimentos sociais e 

hoje incorporadas – com limites e contradições – no contexto educacional 

brasileiro, tais como: a formação de professores (as) indígenas, as 

constituição de escolas indígenas, a educação inclusiva, as escolas de 

campo, a educação ambiental, entre outros (GOMES, 2008, p. 85). 

 

 

Apesar de todas as mudanças que o país tem vivido nas últimas décadas, os 

avanços não têm sido grandiosos no campo educacional. Dados apresentados por 

Silvério (2007) deixam claras as condições dos afro-descendentes no tocante à 

educação no nosso país. Os negros compreendidos por pretos e pardos no Brasil 

com 15 anos ou mais apresentam maior taxa de analfabetismo, e da mesma forma 

acontece com os analfabetos funcionais23. Essa questão nos leva a refletir que a 

escola pública brasileira tem, de certa forma, reforçado a desigualdade social e 

étnico-racial presente na sociedade. As mudanças nas práticas cotidianas nem 

sempre são tangíveis. A escola, como um espaço importante de socialização de 

crianças e jovens, não tem conseguido efetivar, de forma contundente, o 

cumprimento da sua função de preparação dos sujeitos para a vida em sociedade, 

embora não possamos negar os avanços pontuais registrados em algumas 

instituições de ensino no nosso país. 

É comum muitos educadores e público em geral não concordarem com as 

cotas nas universidades públicas, não saberem o que significam ações afirmativas, 

não conhecerem a história do movimento negro no Brasil ou quase nada saberem 

sobre artistas negros ou sobre a própria África. Esse fato nos mostra o quanto 

precisamos avançar em termos de formação inicial e continuada para os docentes. 

Por outro lado, ao longo da história das políticas educacionais no Brasil, 

principalmente nas ações das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, 

parece estar implícito que basta elaborar leis e propostas bem intencionadas para 

mudar a realidade das escolas brasileiras. Sabemos que não é bem assim, e que a 

implementação dessas políticas exige investimentos em diferentes direções. 

Entendemos também que o Movimento Negro e os intelectuais militantes levaram 

pelo menos meio século para esta conquista, portanto, não podemos perder as 

                                                           
23

 Para Silvério, “trata-se da população que foi em algum momento alfabetizada, porém perdeu a 
capacidade de leitura e interpretação de textos” (2007, p. 25). 
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oportunidades de educar as crianças, jovens e adultos para as relações étnico-

raciais. 

É fulcral que esteja claro para os/as pesquisadores/as que as políticas 

curriculares, e isso inclui as leis, os documentos diversos e os contextos das práticas 

nas escolas, se dão em meio a muitos embates e conflitos. Os educadores, portanto, 

precisam estar preparados para participarem dessas discussões. 

É possível dizer, diante da realidade atual, que tanto as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História 

e Cultura Afro-Brasileira e Africana como a Lei nº 10.639/2003 constituem avanços 

nas políticas curriculares do Brasil contemporâneo. A efetivação dessas políticas nas 

práticas cotidianas, entretanto, depende de muitos fatores. Talvez, o primeiro passo 

esteja relacionado ao processo de formação inicial e continuada de docentes e, 

claro, melhores condições salariais e de trabalho. 

As Diretrizes têm sua apresentação organizada em quatro partes, conforme 

mostra o quadro 1 abaixo, que reproduz o próprio sumário do referido documento.  

 

Quadro 1 – Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

 

Divisões Conteúdo 

1ª parte Apresentação MEC 

SEPPIR 

2ª parte Relatório 1. Afirma os propósitos do documento 
2. Apresenta questões introdutórias, as políticas de 

reparação, de reconhecimento e valorização de ações 
afirmativas, a educação das relações étnico-raciais. 
3. Apresenta a história e cultura afro-brasileiras e 

africanas: determinações e princípios que devem 
conduzir às ações desmembradas em três aspectos: 

 consciência política e histórica da diversidade; 

 fortalecimento de identidades e de direitos; 

 ações afirmativas de combate ao racismo e à 

discriminação. 
4. Discute a Resolução nº 1 de 17 de junho de 2004. 

5. Oferece sugestões de conteúdos a serem 
vivenciados por estudantes e professores/as. 
6. Apresenta o voto da comissão e a decisão do 

Conselho Pleno. 

3º parte Apresentação da Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004, do Conselho 

Nacional de Educação/Conselho Pleno. Publicada no Diário Oficial da 
União em 22/06/2004. Seção 1, p. 11.  

4º parte Apresentação da Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003. 
Fonte: BRASIL, MEC/SEPPIR, 2004. 
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Esse documento e a referida lei afirmam a necessidade de os professores/as 

educadores/as estarem preparados para lidarem com as tensões produzidas pelas 

relações étnico-raciais no âmbito escolar. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana fazem referência também à necessidade de sensibilidade por 

parte dos educadores no tocante à discriminação e ao racismo em relação aos 

diferentes grupos étnicos tais como: descendentes de africanos, de europeus, de 

asiáticos e povos indígenas (BRASIL, 2004). De fato, na passagem acima citada, o 

documento toma como referência os pressupostos do multiculturalismo da 

sociedade brasileira, na medida em que conclama para o estudo das várias culturas 

que formaram o nosso povo. Vale ressaltar que a formação do nosso povo não se 

deu de forma harmoniosa, mas sim, por meio de conflitos que resultaram no quase 

extermínio dos indígenas e na condição de extremo desprestígio social dos negros e 

isso precisa ser elemento de debate na educação básica. Assim, os discursos 

presentes nos movimentos sociais, nas instâncias internacionais e nacionais são 

recontextualizados com vistas ao pagamento dessa dívida histórica que a sociedade 

tem em relação à população negra. 

A formulação dessas políticas foi sendo gestada no bojo das transformações 

pelas quais o Brasil vem passando a partir dos anos 1990. Isso implica dizer que 

essas mudanças são frutos de ações de organização também da sociedade civil e, 

nesse sentido, indagamos: que vozes se fizeram presentes na elaboração desses 

instrumentos da política curricular? E, que vozes irão cobrar a materialização das 

políticas em práticas curriculares? Ou ainda, que vozes irão questionar o não 

cumprimento das Diretrizes Curriculares e da Lei por parte de muitas redes de 

ensino municipais e estaduais, por parte de gestores/as escolares, de 

professores/as? Para regulamentação de tal lei foi feita uma consulta pelo Conselho 

Nacional de Educação aos grupos de Movimentos Negros, a professores, a 

Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, além de estudantes e pais de 

alunos (BRASIL CNE/CP, 03/2004, p. 5-6). 

É importante dizer, ainda, que o parecer e a resolução que instituíram as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para 

o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana visam atender a Lei nº 

10.639/2003 que estabeleceu a obrigatoriedade do ensino da história da África e dos 

africanos no currículo das escolas brasileiras preferencialmente nas disciplinas de 
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História, Arte e Literatura, sem deixar de considerar outros componentes do 

currículo. Entre os conteúdos sugeridos nas Diretrizes Curriculares estão: o 

aprendizado a partir do patrimônio cultural afro-brasileiro visando preservá-lo e 

difundi-lo; corporeidade, oralidade e arte africana; os estudos dos movimentos 

negros no Brasil; os quilombos, especialmente os de Palmares, as datas importantes 

para cada comunidade, etc. 

As Diretrizes Curriculares, ao apontarem os conteúdos para o Ensino de 

História, direcionam o olhar dos docentes para vivenciar algumas datas específicas 

das lutas do Movimento Negro no Brasil. Para Pereira (2008, p. 24), essa orientação 

pode levar à “mitificação de personagens”, fazendo com que as escolas deixem de 

ensinar os conteúdos relativos ao processo histórico. 

Assim, pode-se dizer que o documento dirige-se às pessoas que administram 

os sistemas de ensino, aos professores e educadores de maneira geral, à família do 

estudante e ao próprio educando/a. As Diretrizes Curriculares salientam ainda a 

necessidade de implementar condições nas escolas para que os educadores 

possam atuar: produzir materiais didáticos, promover formação continuada e realizar 

um trabalho integrado com a comunidade extraescolar é de suma importância para 

que tal lei seja efetivada nas práticas cotidianas. 

Entretanto, tanto a Lei nº 10.639/2003 como as Diretrizes Curriculares 

silenciam em relação às sansões a serem aplicadas aos governos estaduais e 

municipais que não efetivarem as condições para implementação desses temas nas 

escolas. Nessa perspectiva, nada garante que os sistemas de ensino estejam 

preocupados com essas questões. Em outras palavras, vale salientar que a Lei nº 

10.639/2003 e as Diretrizes Curriculares, por terem caráter genérico, não 

estabelecem metas para a sua implementação, deixando espaço para que as 

mesmas se transformem em letra morta. 

As Diretrizes Curriculares deixam clara a necessidade de reconhecimento da 

história do negro e do processo de exclusão desse grupo no nosso país. Sendo 

assim, destacamos as definições do que seja reconhecimento. Dessa forma, é 

explicitado no documento:  

 

1. Reconhecimento requer adoção de políticas educacionais e de 
estratégias pedagógicas de valorização da diversidade, a fim de superar a 
desigualdade étnico-racial presente na educação escolar brasileira nos 
diferentes níveis de ensino. 
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2. Reconhecer exige que se questionem relações étnico-raciais baseadas 
em preconceitos que desqualifiquem os negros e salientam estereótipos 
depreciativos, palavras e atitudes que, velada ou explicitamente violentas, 
expressam sentimentos de superioridade em relação aos negros, próprios 
de uma sociedade hierárquica e desigual. 
3. Reconhecer é também valorizar, divulgar e respeitar os nossos 
processos históricos de resistência negra desencadeados pelos africanos 
escravizados no Brasil e por seus descendentes na contemporaneidade, 
desde as formas individuais até as coletivas (BRASIL, 2004, p. 12). 
 

 

Outra crítica que se pode fazer ao documento diz respeito, conforme 

salientam Abreu e Mattos (2008), à forma como aparecem os brancos e os negros. 

Estes são considerados como expressões bem definidas: os primeiros, senhores 

(europeus), e os segundos, escravos (africanos). Sabemos que a realidade não é 

exatamente assim. Os argumentos dos autores são os seguintes: 

 

Não é possível, no Brasil, em termos históricos, separar de forma rígida 
negros e brancos como se fossem respectivamente, descendentes de 
senhores e escravos. Muitos africanos e descendentes de africanos 
tornaram-se senhores de escravos; as relações interétnicas e a chamada 
ideologia do branqueamento tornaram muitos brancos descendentes de 
cativos. Por sobre eles, uma prática de silenciar a respeito das cores ou de 
multiplicá-las num quase arco-íris descritivo, procurou também desconstruir 
o continnumm hierárquico branco/preto herdado da experiência colonial. 
Negros e brancos são construções históricas problemáticas e de fronteiras 
difusas na experiência brasileira. Trata-se, portanto, de uma opção política 
de combate ao racismo quando o parecer aprovado pelas „Diretrizes‟ se 
refere à dicotomia negro/branco nas relações sociais, vigentes no país 
(ABREU; MATTOS, 2008, p. 11). 

 

Como vimos, a questão das relações étnico-raciais no nosso país não é 

simples. Nesse contexto, os educadores precisam de formação sólida para dar conta 

dessas reflexões. Em inúmeros debates de professores que participamos desde 

2003, percebemos que, ainda hoje, em muitos municípios pernambucanos tais 

questões não estão na pauta das discussões dos docentes. Muitos nem conhecem 

as Diretrizes Curriculares. Esse fato nos alerta para a necessidade de o Movimento 

Negro, além de toda a sociedade, ficarem atentos para exigir dos governantes e 

gestores das redes de ensino a aplicabilidade da Lei nº 10.639/2003. 

Ainda fazemos uma reflexão. A questão racial no Brasil passou a ocupar as 

agendas das políticas públicas e entre elas as educacionais não por acaso 

(AZEVEDO, 1997). Para a referida autora, uma política nasce de uma questão 

socialmente discutida e problematizada e, neste aspecto, a questão racial no Brasil 

há muito tempo vem sendo problematizada pelos movimentos negros. Além disso, o 
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aumento e a divulgação de pesquisas empíricas sobre a desigualdade racial teve e 

tem um papel fundante nesse processo. 

Diante desse contexto, entendemos que recuperarmos a trajetória de luta 

vivida pelos negros e pelas negras desse país é elemento básico para se entender 

as mudanças que vêm se dando no Brasil nas últimas décadas, e 

consequentemente nas escolas do Ensino Fundamental e nos contextos das 

práticas curriculares cotidianas.  

 



82 

 

CAPÍTULO 2 O NEGRO NA SOCIEDADE BRASILEIRA: HISTÓRIAS, LUTAS E 

DESAFIOS NAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

 

 

Todos nós educadores temos a convicção de que estamos vivendo um 

período histórico de muitas possibilidades e conquistas. Mas, ao mesmo tempo, 

estamos inseridos em um momento histórico no qual se instalou uma crise em 

diferentes dimensões: seja política, econômica, social, ambiental, de valores etc. 

Diante dessa realidade, as instituições sociais são chamadas a se ressignificarem 

para enfrentarem os desafios postos pela contemporaneidade. É dentro desse 

contexto que se encontra a escola. Os profissionais que nela atuam precisam 

enfrentar muitas demandas ao mesmo tempo. Nesse bojo, as questões ligadas à 

cultura, seja ela juvenil, de gênero, de geração, a cultura popular ou as questões 

étnico-raciais, constituem problemáticas instigadoras para as práticas curriculares 

dos/as professores/as e estudantes dos diversos níveis e modalidades de ensino. 

No entanto, tais questões parecem inquietar, especialmente, os e as docentes do 

ensino fundamental, em razão das especificidades inerentes à fase de 

desenvolvimento que seus estudantes atravessam. 

Dessa forma, entendemos que o conhecimento sobre o processo de formação 

do nosso povo (a contribuição do/as negro/a, das diferentes tribos indígenas e os 

diferentes grupos brancos/europeus) é de fundamental importância, na medida em 

que os/as professores/as precisam desconstruir ideias distorcidas sobre as relações 

entre negros e brancos que se instalaram no nosso país desde o processo de 

colonização, a exemplo da ideologia do branqueamento. 

Sendo assim, nos últimos anos tem crescido o número de pesquisas e de 

produções que têm como temática o/a negro/a no Brasil. Após os anos 1990 e, 

principalmente, depois da elaboração da Lei nº 10.639/2003, sancionada pelo 

Presidente da República Brasileira, Luís Inácio Lula da Silva, tivemos uma explosão 

dos estudos voltados para essa temática. Além do mais, a internet ajudou a 

propagar diversos sites com informações e discussões sobre essas questões. Esse 

movimento da sociedade tem mostrado que os tempos atuais são outros e que há 

necessidade de se tomar novos rumos e de construção de outras histórias. 
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Esses novos rumos foram conquistados, entretanto, por meio de muitas lutas 

de variados segmentos da sociedade. Entre os diversos grupos que lutaram pela 

construção de uma nova sociedade, podemos observar que foi a luta do/a negro/a 

no mundo e no Brasil que procurou, por diversos caminhos, combater o preconceito 

étnico em nosso país. Souza (2004, p. 208) enfatiza que “o embranquecimento no 

Brasil era respaldado pelos discursos políticos, pelas leis e pela literatura”, além de 

outros elementos presentes em nossa sociedade. Sabemos que o discurso é uma 

das instâncias através da qual o poder se exerce, conforme salienta Foucault 

(2007a, 2007b, 1996) em suas obras. 

Durante muito tempo, nosso país negou a história e a cultura do negro. A 

negritude da população foi por longos períodos utilizada como argumento, pela elite 

brasileira, para justificar o nosso subdesenvolvimento. Assim, o embranquecimento 

da população era o caminho, apontado por essa elite, para a construção de uma 

nação desenvolvida. Por outro lado, os estudos voltados para as discussões sobre 

o/a negro/a no Brasil foram, durante muito tempo, tomados como elementos 

folclóricos. No entanto, com o decorrer dos anos, por mais que a elite brasileira 

quisesse apagar o afro-descendente da nossa história, ele sempre esteve presente. 

Desde os períodos denominados de Brasil Colônia até o Brasil República, chegando 

aos nossos dias, a voz do negro soou em inúmeros contextos e lugares do nosso 

país (CAMARGO, 2005). 

No século XXI, ainda constatamos, a partir de vários estudos 24, que o negro/a 

continua em situação de desvantagem. Nesse sentido, pesquisa realizada por Silva 

(2001) mostra que o quadro caótico de uma grande parte das escolas públicas 

brasileiras tem influenciado o fracasso de milhões de crianças e jovens e, nesses 

grupos, os estudantes negros/as apresentam índice de exclusão muito maior que os 

estudantes brancos, seja pela saída da escola, seja pela baixa aprendizagem da 

leitura e da escrita. Enfim, “a porcentagem de negros/as sem atraso escolar é menor 

que a de brancos”, afirma Silva (2001, p. 67-68). Da mesma forma, em se tratando 

da universidade pública brasileira, o percentual de afro-descendentes não ultrapassa 

a casa de 2,2%. 

                                                           
24

 Ver, por exemplo, ROSSATO, Cesar; GESSER, Verônica. A experiência da branquitude diante de 
conflitos raciais: estudos de realidade brasileiras e estadunidenses. In: CAVALLEIRO, Eliane. 
Racismo e anti-racismo na educação: repensando nossa escola. São Paulo: Summus, 2001. 
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Por sua vez, os números do próprio IBGE apontam que o acesso à educação 

considerada de qualidade, à moradia, à saúde e ao emprego, é muito menor para a 

população negra. Essas informações não podem ser negligenciadas e é por isso que 

acreditamos, com base em vários autores25, que se fazem necessárias políticas 

específicas para os afro-descendentes do nosso país. Para Silva (2009, p. 162), 

 

no atual contexto das políticas públicas de educação no Brasil, as crianças 
negras continuam a enfrentar antigos problema em sua trajetória escolar 
como acesso e permanência, havia baixa identificação com a escola, baixo 
aproveitamento como nos revelou Patto (1996) em sua pesquisa 
denominada “A Produção do Fracasso Escolar: histórias de submissão e 
rebeldia... 

 
 

Nesse ponto, ressaltamos que um olhar mais atento irá notar que a maioria 

das crianças e adultos que está „trabalhando‟ nos sinais de trânsito ou em outras 

situações de risco nas grandes cidades é composta de afro-descendentes. 

Empiricamente, esse fato está provado. A dívida com a população negra e com 

outros grupos explorados em nosso país é grande. 

Todos/as nós sabemos que os/as negros/as africanos vieram de diversas 

regiões da África. O continente africano é marcado por inúmeras diferenças, sejam 

elas econômica, social, cultural, geográfica ou política. Sabemos também que os 

africanos que chegaram às terras brasileiras, apesar de todo processo de 

dominação do homem branco, buscaram, de inúmeras formas, resistir à escravidão. 

É sabido que a chegada dos africanos no Brasil levou esses grupos a um 

processo de expropriação em quase todas as instâncias (econômica, política) da 

sociedade. Portanto, o objetivo desse texto é apresentar de forma sucinta o debate 

sobre as relações étnico-raciais no país. Para tanto, no primeiro momento fazemos 

uma reflexão sobre as categorias raça, etnia e classe social. Na segunda parte 

dessa seção, recuperamos as lutas dos negros/as anteriores e posteriores a 1930, 

bem como apontamos a importância do Teatro Experimental Negro e das lutas 

dos/as negros/as em Pernambuco a partir dos anos de 1980 e 1990. Além disso, 

discutimos, ainda que brevemente, as categorias relações étnico-raciais, racismo, 

preconceito e identidade.  

                                                           
25

 JOVINO, Ione da silva. Diversidade e juventude: considerações sobre escola e práticas juvenis. In: 
ABRAMOWIZ, Anete; BARBOSA, Lucia Maria de Assunção; SILVÉRIO. Educação como prática 
da diferença. São Paulo: Autores Associados, 2006. 
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Para realizar essa pesquisa, utilizamos como estudos Dissertações de 

Mestrado e Teses de Doutorado de diversos Programas de Pós-Graduação do país 

e tomamos ainda como objeto de análises os dizeres documentados por Alberti e 

Pereira (2007), no livro História do Movimento Negro no Brasil publicado pela 

Fundação Getúlio Vargas, além de pesquisas em vários sites que procuram debater 

a temática. Fizemos também um estudo das produções realizadas pelo Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco.26 

 

2.1 O debate entre raça, etnia e classe social  

 

Se no Brasil contemporâneo presenciamos no dia a dia o preconceito em 

várias instâncias da sociedade, no que diz respeito ao negro/a, não podemos 

desconsiderar que as raízes desse preconceito se encontram em nosso passado, no 

processo de colonização ao qual fomos submetidos. O Brasil foi colonizado a partir 

do uso de uma metodologia que combinava o uso da força material com o da 

ideologia do grupo dominante como meio de subjugação. Não é de estranhar que os 

Jesuítas tenham vindo para o nosso país catequizar os índios, principalmente as 

crianças, ensinando-as as ideias do homem branco e europeu. 

Ainda podemos afirmar que historicamente somos um país em que as 

relações entre as pessoas são permeadas por todo tipo de preconceito, embora 

disposto de forma dissimulada. Muitas vezes, “brincadeiras” e “gracinhas” vão 

inferiorizando o sujeito em razão de sua diferença em relação ao estabelecido como 

correto, fazendo com que este passe a ter sua vida marcada pela exclusão. 

Ademais, é sabido que o preconceito e a exploração do/a negro/a não 

nasceram no Brasil, como aponta Guimarães (2008). Herdamos dos gregos e dos 

cristãos a visão de que a cor negra refere-se à coisa ruim, diabólica (a figura do 

próprio diabo), enquanto que a cor branca é associada à pureza, à salvação, à 

vitória e ao sucesso. 

Corroborando com Munanga, Guimarães (2008) expressa algo bem 

interessante. O preconceito em relação à cor ou à raça tem geralmente como alvo o 

“vermelho”, o “amarelo” e o “preto”, nunca o branco. Este constitui referência para 

                                                           
26

 O referido livro intitulado “Educação, escolarização e identidade negra: 10 anos de pesquisa 

sobre relações raciais no PPGE/UFPE” foi organizado pelas professoras Eliete Santiago, Delma 
Silva e Claudilene Silva. Recife: Editora Universitária, 2010. 
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tudo que é belo e maravilhoso. Representa não apenas a cor, mas a identidade 

hegemônica em torno da qual as demais devem se estabelecer. 

A questão da identidade negra não surge apenas da tomada de consciência 

do negro e sim de um processo histórico que começa com o “descobrimento” do 

Brasil no século XV. 

É nesse contexto histórico que devemos entender a chamada identidade 
negra no Brasil, num país onde quase não houve um discurso ideológico 
articulado sobre a identidade “amarela” e a identidade „branca”, justamente 
porque os que coletivamente são portadores de cores de pele branca e 
amarela não passaram por uma história semelhante à do brasileiros 
portadores da pigmentação escura. Essa história conhecemos bem: esses 
povos foram sequestrados, capturados, arrancados de suas raízes e 
trazidos amarrados aos países do continente americano... (MUNANGA, 
2003, p. 37). 

 

Estudiosos como Cunha (2008) e Guimarães (2008) afirmam também que no 

Brasil da primeira metade do século XIX havia três formas para classificar 

internamente a população negra. A primeira referia-se à cor que era negra ou parda, 

pois as gradações não eram levadas em consideração. A segunda dizia respeito à 

nacionalidade, como africanos de Angola, de Mina ou crioulos – denominação 

aplicada aos negros que nasciam no Brasil. E a terceira característica – quanto à 

condição legal – era negro forro, isto é, liberto ou ingênuo, os que nasciam livres no 

Brasil. 

Guimarães (2008) argumenta que ainda no século XIX, na Bahia, o termo 

“preto” era usado para designar os negros nascidos no Brasil e, ao longo do tempo, 

este termo passou paulatinamente a ser utilizado com o sentido pejorativo. 

Essas ideias, no entanto, não nasceram por acaso. Ao contrário, representam 

conceitos que foram se construindo historicamente e que a própria ciência legitimou 

como forma de reconhecimento da superioridade do homem branco, transformando 

sua identidade em identidade de referência. Assim, as transformações científicas 

operadas na Modernidade levaram ao estudo da categoria raça que, de certa forma, 

teve no campo da Biologia o seu alicerce. 

Hernandez (2005, p. 18 e 19) deixa claro no seu livro A África na sala de aula: 

visita a uma história contemporânea, o quanto, no final do século XVIII e na primeira 

metade do século XIX, a ideologia e o preconceito contra o negro ganham “um 

investimento teórico com a emergência dos sistemas classificatórios: a princípio 

tratam do reino vegetal, mas acabam por se estender ao humano, tendo como 

marco o livro Systema Naturae, de Charles Liner. O autor argumenta ainda que o 
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referido cientista apresenta o negro como um ser “relaxado”, “fleumático” “cabelo 

crespo”, “nariz achatado”, “indolente” “negligente” entre outras categorias que o 

colocam em última posição em relação a outros. 

É importante destacar, no entanto, que essas discussões sobre raça não 

nasceram aqui no Brasil. Havia todo um respaldo científico no campo das ciências 

da natureza em nível mundial que tentava naturalizar o domínio dos brancos 

europeus em relação aos outros povos. Entretanto, autores da intelectualidade 

brasileira também contribuíram para a construção da ideologia do processo de 

branqueamento da população brasileira. De certa forma, de posse dessas ideias já 

desde as primeiras décadas do século XX, a elite brasileira acreditava que o 

processo de miscigenação racial levaria ao branqueamento da população, e, em 

consequência, ao desenvolvimento da nação. 

Como afirma Schwarcz (1993), as teorias raciais chegam tardiamente no 

Brasil. No entanto, essas teorias vão ser recebidas com entusiasmo pela elite local 

na tentativa de construir um discurso que explicasse o processo de transição. Em 

outras palavras, um discurso que explicasse a passagem do Brasil da condição de 

um país subdesenvolvido para a condição de um país em vias de desenvolvimento. 

Para Schwarcz (1993), tal situação mostra que a elite brasileira aprovou 

essas teorias, como argumentam outros estudiosos do assunto, mas as adotou em 

nosso país de forma recontextualizada em função das ideias em circulação no 

cenário brasileiro. Assim, as teorias raciais foram importantes para justificar o 

complicado jogo de interesses que reinava no Brasil no século XIX. De acordo com a 

referida autora, o termo raça é introduzido na literatura ocidental no início do século 

XIX. A eugenia buscava o aperfeiçoamento da espécie humana pela seleção 

genética e controle da reprodução. Nesse período, duas correntes aglutinavam 

diferentes pesquisas. A primeira defendia uma visão denominada de monogenista 

que, com base nas escrituras bíblicas, argumentava que a origem do ser humano 

era única. A segunda corrente, a chamada poligenista, defendia que existiam vários 

centros de criação que correspondiam às diferenças raciais observadas. 

(SCHWARCZ, 1993). 

A versão poligenista fortaleceu a interpretação biológica na análise dos 

comportamentos humanos, inclusive promoveu o nascimento da frenologia e da 

antropometria. Essas teorias interpretavam a capacidade humana pela análise do 

tamanho do cérebro do indivíduo. Por sua vez, a cranologia técnica que associava o 
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criminoso ao tamanho do seu cérebro argumentava que o comportamento dos 

criminosos associava-se à natureza biológica do indivíduo (SCHWARCZ, 1993). 

A partir da publicação do livro A origem da Espécie, de Charles Darwin, o 

embate entre esses dois grupos ameniza-se. Darwin explica, no seu livro, a seleção 

natural das espécies animais e vegetais. Alguns conceitos passam a ser então 

fundamentais para o debate tais como: competição, seleção do mais forte, evolução 

e hereditariedade. Esses conceitos passam a ser significativos para explicar o 

domínio dos europeus em relação a outros povos. Assim, civilização e progresso, 

termos privilegiados à época, eram entendidos como conceitos específicos de uma 

determinada sociedade, mas também como modelos universais (SCHWARCZ, 

1993). 

Um dado interessante que se contrapõe à realidade brasileira nesse período é 

a compreensão de que as misturas das raças na Europa existiriam a partir do 

cruzamento de espécies diversas e levariam, de acordo com a versão poligenista, à 

degeneração de um povo. No dizer ainda de Schwarcz (1993), a hibridação das 

raças humanas deveria ser evitada. Todo esse debate mostra a confusão em que o 

Brasil estava inserido. Diante do impasse e com uma população grande de negros 

internamente, a elite brasileira encontrara na miscigenação o caminho para a 

construção do „paraíso perdido‟. 

Rossato e Gesser (2001) apontam que tanto no Brasil como nos Estados 

Unidos a experiência branca é a maior indicação do fenômeno racial. A branquitude 

é definida como uma consciência silenciada de preconceito em relação ao outro, 

considerado diferente e que nasceu em meio às relações capitalistas e às leis 

coloniais que classificavam, nas sociedades, os dominantes e os subordinados. 

Ainda de acordo com Rossato e Gesser (2001), os primeiros europeus, ao 

colonizarem a América, não se identificavam como brancos. Era a nacionalidade que 

guiava os sujeitos no mundo. Eles se identificavam como portugueses, alemães, 

espanhóis ou ingleses. Portanto, a identidade era geográfica, linguística e cultural. 

“A identidade branca se fez notar diante da presença de pessoas com pele de cores 

distintas das com que estes grupos anglo-saxônicos haviam convivido até então” 

(2001, p. 13). 

Dizendo de outra forma, os pensadores brasileiros se alimentaram sem 

dúvida do debate teórico elaborado pelos cientistas do século XVIII e XIX. A 

discussão sobre mestiçagem, por ter um caráter ambíguo, ora era utilizada para 
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explicar a ideia de unidade da espécie humana, ora era tida como meio para 

estragar e degradar a boa raça (MUNANGA, 2006). 

Essa busca pelos ideais europeus, no século XIX e início do século XX, se 

deu principalmente por se acreditar que a ciência europeia era a única em todo 

mundo desenvolvido. O problema da mestiçagem no Brasil estava relacionado à 

construção da identidade nacional e era, como ainda é, uma questão problemática 

por causa da diversidade racial. Contudo, é importante dizer que a elite intelectual 

brasileira “elaborou” propostas originais, diferentes dos Estados Unidos, por 

exemplo. 

De certa forma, o fim do escravismo no Brasil, em 1888, coloca uma questão 

até então não pensada pela elite local: a questão da construção da identidade 

nacional. Na verdade, essa questão foi colocada ao longo de todo o século XIX, 

desde a Independência (1822). Ela é retomada/reiterada com a Abolição, colocando, 

porém, outras questões. O Brasil passa então a ter uma categoria de ex-escravos 

negros e um desafio para resolver: como a sociedade brasileira iria transformá-los 

em elementos constituintes da nacionalidade? Algo bem problemático, já que o 

negro era visto como coisa, como um ser animal e sem alma (MUNANGA, 2006). No 

dizer de Gondra e Schueler (2008,p.228), 

no caso brasileiro, de acordo com a Constituição de 1824, a opção por uma 
monarquia constitucional de base liberal, teoricamente, considerava todos 
os cidadãos livres e iguais. Mas, a escravidão, como instituição social e 
jurídica, base econômica de produção agroexportadora, sustentáculo das 
classes senhoriais, estava disseminada na sociedade, presente em toda 
sorte de serviços urbanos e na produção de mercado interno.  
 

 

Esse fato foi interpretado pela historiografia brasileira como um dos limites do 

pensamento liberal brasileiro na medida que com a Independência do Brasil e a 

construção do Estado imperial, o regime de escravidão continuou inalterado.Por 

isso, não é de estranhar que em pleno século XXI a elite brasileira continua lutando 

para manter seus privilégios e pouco tem feito para construir um país com uma 

realidade histórica de oportunidades igualitárias para todos e todas. Podemos 

imaginar o quanto essa elite resistia a mudanças no período em que estamos nos 

referindo. 

 

A pluralidade racial nascida do processo colonial representava, na 
cabeça da elite, uma ameaça e um grande obstáculo no caminho da 
construção de uma nação que se pensava branca; daí porque a raça 
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tornou-se o eixo do grande debate nacional que se travava a partir do 
fim do século XIX e que repercutiu até meados do século XX. 
Elaborações especulativas e ideológicas vestidas de cientificismo 
dos intelectuais e pensadores dessa época ajudariam hoje, se bem 
reinterpretadas, a compreender as dificuldades que os negros e seus 
descendentes mestiços encontraram para construir sua identidade 
coletiva, politicamente mobilizadora (MUNANGA, 2006, p. 54). 
 

 

Vários intelectuais brasileiros desse período estavam preocupados com o 

problema da identidade nacional. Munanga (2006) enumera os seguintes 

estudiosos: Silvio Romero, Euclides da Cunha, Alberto Torres, Manuel Bonfim, Nina 

Rodrigues, João Batista, Lacerda Edgar, Roquete Pinto, Oliveira Viana, Gilberto 

Freyre etc.  

 
Todos estavam interessados na formulação de uma teoria do tipo étnico 
brasileiro, ou seja, na questão da definição do brasileiro enquanto povo e do 
Brasil enquanto nação. O que estava em jogo, nesse debate intelectual 
nacional, era fundamentalmente a questão de saber como transformar essa 
pluralidade de raças e mesclas de culturas e valores civilizatórios tão 
diferentes de identidades tão diversas, numa única coletividade de 
cidadãos, numa só nação e num só povo (MUNANGA, 2006, p. 55). 
 
 

É evidente que esses intelectuais tinham algo em comum, na medida em que 

eram influenciados pelo determinismo biológico do fim do século XIX. Cada um à 

sua maneira, é claro. É importante dizer ainda que se acreditava à época no 

surgimento de um Brasil e de uma nação homogênea e culturalmente branca a partir 

da mistura das três raças, brancos, negros e índios. A ideia era que a mestiçagem 

levaria à dissolução da diversidade racial. 

Essas ideias foram alicerçadas na concepção posta por Rousseau, que 

considerava que o objetivo da humanidade era chegar à perfeição, isto é, a 

humanidade era passível de “perfectibilidade”. Os estudos desse filósofo indicam 

que a reflexão sobre a diversidade se fez presente já desde o século XVIII, é 

herdeira de uma tradição humanista e se deu a partir, principalmente, da Revolução 

Francesa. Assim, a igualdade de princípios passa a ser ferramenta dos ideais e das 

lutas revolucionárias na Modernidade, delegando simultaneamente espaço para as 

diferentes culturas de cada povo (SCHWARCZ, 1993). 

No Brasil, a ideia de nação homogênea e culturalmente branca formada a 

partir da miscigenação das três raças – brancos, negros e índios – foi constituindo o 

mito da democracia racial. Assim, o país foi costumeiramente visto pelos outros 



91 

países como um paraíso em que diversos povos viviam sem preconceito, sem 

discriminação e com oferta de oportunidades iguais para todos. Um bom exemplo 

dessa representação pode ser observado no livro Casa Grande & Senzala, do 

sociólogo Gilberto Freyre, que, apesar da sua contribuição para a compreensão da 

formação da cultura brasileira, ajudou na construção do mito da democracia racial 

brasileira. 

Para Motta (2002), existem três paradigmas nos estudos das relações raciais 

no Brasil. O primeiro refere-se ao trabalho de Gilberto Freyre, o segundo, ao de 

Florestan Fernandes e o terceiro, ao de Carlos de Hasenbalg. Acrescentamos ainda 

um quarto paradigma que é o dos Movimentos Negros e de intelectuais negros e 

negras, os quais constituem um conjunto de grupos que atuaram no nosso país, em 

diferentes tempos e espaços, no sentido de combater o preconceito e lutar contra as 

péssimas condições de vida do negro em nossa sociedade. Esses intelectuais 

atuam e atuaram em diferentes espaços da sociedade. Seja nas academias 

fundando os NEABs (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro) e outros núcleos que 

estudam o negro, seja através de ações coletivas por meios de ONGs. 

Assim, para Motta (2002), Freyre argumentava que, em função do tipo de 

Cristianismo que prevaleceu aqui no Brasil, houve a “comunhão” entre brancos e 

negros. “As raças no Brasil tenderam a se fundirem em uma só comunidade 

emocional e religiosa” (FREYRE apud MOTTA, 2002, p. 2). Dessa forma, para o 

grupo de sociólogos pesquisadores da USP liderado por Florestan Fernandes, 

Fernando Henrique Cardoso e Otávio Yanni, Gilberto Freyre contribuiu para a 

construção do mito da democracia racial ao enfatizar a sensibilidade de uma cultura 

sustentada na bondade humanista e cristã (CANCELLI, 2008). 

No século XIX, o Brasil era apontado como uma nação multiétnica, um 

território de delícias, um paraíso perdido, um lugar de convívio pacífico entre 

diferentes raças. Era considerado um caso único e singular de “extremada 

miscigenação racial” (SCHWARCZ, 1993, p. 11). A tese apresentada no I Congresso 

Internacional das Raças, realizado em julho de 1911 na França, era a de que o 

Brasil tinha no branqueamento a saída e a solução para seus problemas, isto é, era 

um país em transição. Estava passando por um rápido processo de cruzamento de 

raças, estabelecendo assim uma seleção natural que o levaria a ter, a longo prazo, 

uma população branca. 
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Munanga (2006), ao analisar a obra de Sílvio Romero, afirma que para esse 

autor a mestiçagem representava uma fase transitória e intermediária, 

proporcionando ao povo brasileiro ao longo do tempo o processo de 

branqueamento, pois, para Romero, o tipo racial predominante era o branco e, 

portanto, este iria prevalecer nas misturas entre as três raças. 

Por sua vez, Raimundo Nina Rodrigues, em seu livro As raças humanas e a 

responsabilidade penal no Brasil, cuja primeira edição data de 1894, afirmava que os 

indígenas e os negros, por serem incapazes, não deveriam cruzar com os brancos 

na medida em que esses últimos, por serem superiores, poderiam provocar um 

desequilíbrio psíquico nos descendentes gerados desse cruzamento. Portanto, Nina 

Rodrigues se contrapõe às ideias de Silvio Romero, pois, para o primeiro, a mistura 

entre as três raças produz um povo sem valor que não conserva nem as 

características da sociedade superior e nem dos sujeitos inferiores. Formaria, assim, 

um povo degenerado. 

Ao analisar uma das obras de Nina Rodrigues, Mestiçagem, degeneração e 

crime27, verificamos, por meio dos seus argumentos em variados casos, a 

compreensão que o mesmo tinha a respeito da suposta inferioridade do homem e da 

mulher mestiça. O interesse de estudo desse intelectual era compreender se os 

mestiços “são um produto normal, socialmente viável, ou se ao contrário, constituem 

raças inferiores” ou uma descendência incapaz e degenerada (RODRIGUES, 1900, 

p. 2). Nina Rodrigues acrescenta ainda que “a tendência à degenerescência é, ao 

contrário, tão acentuada aqui quanto poderia ser num povo decadente e esgotado. A 

propensão às doenças mentais, às afecções graves do sistema nervoso, à 

degenerescência física e psíquica é das mais acentuadas” (ibidem, p. 8). 

Os estudos de Nina Rodrigues em relação a essa questão se deram em 

pequenas cidades da Bahia. Nos seus escritos ele descreve casos de doentes 

associando-os à sua cor. Para efeito de análise iremos reproduzir no Quadro 2, na 

outra página, alguns desses casos: 

 

 

                                                           
27

 Tradução de Mariza Corrêa, conforme o frontispício do artigo nos Archives d’Anthropologie 
Criminelle de 1899. O exemplar usado para esta tradução, cópia do existente na Faculdade de 
Medicina da Bahia, trazia uma dedicatória em francês, manuscrita, para Alfredo Britto, na qual só é 
legível a palavra amitié, assinada por Nina Rodrigues, com a data de 10 de janeiro de 1900. Abaixo, 
a informação sobre a editora: Lyon: A.. Storck; Cie, Imprimeurs Éditeurs, e a data. 
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Quadro 2 - Descrição de casos analisados por Nina Rodrigues em Mestiçagem, degeneração e 

crime (1900). 
Casos analisados Descrição dos casos 

 

Observação 1 

“Linna, mestiça, mulata clara; trinta e quatro anos constituição robusta, casada, dois 
filhos. Atacada por um acesso, há alguns anos seu estado melhorou, mas atualmente de 
novo e o mal é intenso. insônia rebelde, confusão mental ela teme um ataque de 
apoplexia;... Dez anos de doença (1900,p.10)” 

 

Observação 2 

“Manoel, negro, trinta e oito anos, alto; desengonçado; diversos estigmas físicos de 
degenerescência; ... fenda da pálpebra incompletamente aberta. Neurastenia sexual 
rebelde, hipocondria há mais de seis anos (1900, p.10)” 

 

Observação 3 

“A..., mestiça parda, quase branca; bem situada, sem ocupação. Casada duas vezes. 
Fortemente histérica foi tratada várias vezes na nossa cidade. Tara hereditária (1900, 
p.11).” 

 

Observação 4 

“J...., quarenta anos, mulata clara, considerada cega há muito tempo... mãe de uma 
jovem que não pude ver e que tem acessos de histeria convulsiva, comum ou pequena 
histeria (1900, p.12)” 

 

Observação 5 

Recentemente atendi uma senhora de Serrinha atingida por um violento acesso de 
melancolia que sofreu após ter dado à luz a um monstro com hipertrofia cartilaginosa do 
tecido ósseo-, bi-abdominal com um encurtamento dos membros superiores encaixado 
no tórax. Natimorto. 
“Os casos de anomalia que também pude observar são importantes pelo número e por 
seu significado clínico. Na pequena cidade de Serrinha, vi oito crianças cujas anomalias 
apresentam os graus mais avançados de degenerescência física, resultados ampliados 
e gritantes degenerescência família (1900, p.12).” 

Fonte: Nina Rodrigues (1900). Tradução de Maria Corrêa. 

A conclusão a que Nina Rodrigues chega é que o fator principal do processo 

de degeneração do mestiço é, sobretudo, a consanguinidade embora não negue os 

fatores climáticos e de higiene. 

É interessante observar como Nina Rodrigues vai „provar‟ que o/a negro/a e o 

mestiço são seres bestializados e inferiores. Fica claro a partir dos seus escritos que 

o mulato e a mulata não são vistos como negros/as, mas que, ao contrário, 

dependendo da situação, chegam quase a ser considerados brancos. Isso 

explicaria, talvez, porque ainda hoje a população afro-descendente pareça marcada 

por essa mesma concepção, razão pela qual relutaria em assumir sua negritude. 

Outra interpretação que fazemos a partir dos seus escritos é que quando o mestiço 

é membro de uma família abastada seu nome é omitido dos registros. Esse fato 

mostra que a questão da classe também se constituía um dado significativo na 

análise das patologias pelo médico e antropólogo. 

Nina Rodrigues legou uma imagem paradoxal e ambígua, isto porque fora o 

primeiro antropólogo brasileiro a tratar as questões raciais. Além disso, sua teoria 

era polêmica, mesmo para sua época e, por isso, é considerado um autor maldito 

(SCHWARCZ, 2006). Ele foi reconhecido como aquele que primeiro tratou de 
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defender as diferenças ontológicas existentes entre as diversas raças e a considerar 

a mestiçagem uma situação de degeneração (SCHWARCZ, 2006). 

Sua base teórica, como afirmamos anteriormente, estava assentada no 

darwinismo social e na antropologia criminal. Assim, se por um lado Nina Rodrigues 

pensava a diferença, por outro, sua visão era de que havia hierarquias rígidas entre 

as raças. Dessa forma, a diferença firmemente apoiada em caracteres biológicos e 

na hierarquização das raças em favor do elemento branco fora estudada para 

justificar as desigualdades sociais, produzidas culturalmente. 

De fato, para Nina Rodrigues, o Brasil em termos de código penal deveria ser 

repensado, na medida em que a criminalidade do mestiço brasileiro se dava pelas 

más condições antropológicas do cruzamento. Entendia esse estudioso que, por se 

constituírem seres inferiores e não terem chegado ao grau de maturidade intelectual 

do homem branco europeu, que era sinônimo de civilizado, culto e moralmente 

evoluído, não se poderia cobrar dessa raça as mesmas atitudes. Enfim, as 

características raciais para Nina Rodrigues afetariam o comportamento social das 

pessoas e deveriam ser levadas em conta pelos legisladores (MUNANGA, 2006). 

Nina Rodrigues classifica os mestiços em três categorias, a saber: “o mestiço 

superior inteiramente responsável; o mestiço degenerado, parcial e totalmente 

irresponsável; o mestiço instável, igual ao negro e ao índio, a quem se poderia 

atribuir apenas responsabilidade atenuada” (MUNANGA, 2006, p. 60-61). 

Nina Rodrigues com sua complicada classificação contrariava o pensamento 

da elite brasileira desse período histórico. Enfim, o processo de miscigenação para 

ele só iria atrasar “o processo de enegrecimento da população” (MUNANGA, 2006, 

p. 61), mas não resolveria o problema. Por sua vez, Schwarcz (2006, p. 48) afirma 

que “o momento em que o médico Nina Rodrigues escrevia e pesquisava era dado a 

determinismos de toda ordem: raciais, biológicos e até sociais”. Nina Rodrigues 

compreendia que éramos diferentes das outras nações e esse fato deveria ser 

levado a sério. O problema na teoria desse intelectual não era o diagnóstico que, de 

certa forma, era avançado para o seu tempo. O problema estava na solução 

encontrada: “o suposto comum é o da „desigualdade‟ e, portanto, da criação de 

códigos penais diferenciados, que permitissem o estabelecimento de 

responsabilidades atenuadas” (SCHWARCZ, 2006, p. 48). Assim, percebemos que 

os debates sobre a raça ou sobre a cor dos indivíduos eram intensos. 
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Para Munanga (2006), a análise da produção intelectual do Brasil, no século 

XIX e XX, deixa claro que no Brasil o racismo se caracteriza pela busca de 

assimilação das culturas consideradas diferentes. O racismo desenvolvido no Brasil 

teve historicamente um ideal explícito de homogeneidade. “A mestiçagem tanto 

biológica como cultural, teria entre outras consequências, a destruição da identidade 

racial”. Sendo assim, a elite pensante brasileira buscou a unidade nacional com 

base na identidade de um povo mestiço e no sincretismo cultural. É por isso que, no 

Brasil, o mestiço ocupa um lugar que nada tem a ver com a classificação americana 

e sul africana. Este pode ser reclassificado como branco sem nenhum problema. 

Em outras palavras, ao analisarmos a produção intelectual brasileira de 

meados do século XIX, compreendemos, com base em Munanga (2006), que no 

Brasil se desenvolveu um modelo racista universalista. Esse modelo procura negar 

toda e qualquer diferença e “sugere um ideal implícito de homogeneidade” , como 

afirma o referido autor (p. 121). Dessa forma, o caminho escolhido pelo Brasil foi o 

mais ambíguo – um racismo universalista – que não se opõe à mestiçagem. A 

“miscigenação lhe oferecia o caminho para afastar a diferença ameaçadora 

representada pela presença da raça e de cultura negra na sociedade” (MUNANGA, 

2006, p. 129). 

Nesse sentido, o modelo de racismo desenvolvido no Brasil difere de outros 

países do mundo, como a África do Sul e os Estados Unidos. O racismo no Brasil 

não tem como característica a absolutização das diferenças; já nesses dois países, 

ao invés da assimilação dos diferentes pela miscigenação e pela mestiçagem 

cultural, houve a separação explícita entre brancos e negros. Na África do Sul e nos 

Estados Unidos, o racismo construiu uma sociedade segregacionista, mas, ao 

mesmo tempo, permitiu a construção da identidade forte do negro (MUNANGA, 

2006). 

No nosso caso, o racismo brasileiro é marcado pela hipocrisia. „O mestiço 

nem é branco nem é negro‟, dificultando a construção da identidade negra. O que 

houve no Brasil foi um modelo de sincretismo não democrático construído sob a 

égide da pressão política e psicológica, embora os afro-descendentes tenham 

resistido sempre e de diferentes maneiras a essa pressão. 

Salientamos, no entanto, que o termo raça não é algo estático, a-histórico, 

natural ou fixo. Para além do aspecto biológico, vemos que o mesmo se articula aos 

aspectos sociopolíticos (SCHWARCZ, 1993). Nesse sentido, destacamos que é na 
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Modernidade, época das grandes viagens, que se inauguram as discussões sobre a 

diferença. Os relatos dos viajantes são elementos importantes para entender o 

choque entre as culturas. Como já foi afirmado em diferentes estudos, no século 

XVIII, após o encontro do europeu branco, cristão – católico ou protestante – com 

grupos considerados diferentes, estes grupos foram representados pelos europeus 

como selvagens e primitivos. 

Os embates envolvendo a associação entre raça e classe social também se 

fizeram presentes nos Movimentos Negros do início do século XX. Na década de 

1920, por exemplo, esses movimentos utilizavam o termo homens de cor e quando 

queriam se referir ao seu grupo específico utilizavam a expressão classe: homens 

de cor, os pretos ou entre as nossas classes. Portanto, a cor, ou a raça, também era 

utilizada no sentido social (NASCIMENTO, 2008). 

Devido à força com que o termo raça foi associado à dimensão biológica no 

século XIX e, considerando a carga negativa a ele atribuída quando utilizado em 

referência ao negro, tornou-se comum no século XX o uso da expressão étnico-

racial, demonstrando que há nessa construção social uma multiplicidade de 

dimensões que envolvem “a história, cultura e a vida do negro no Brasil” (GOMES, 

2005, p. 47). 

Em relação a esta questão, Guimarães (2006) deixa claro nos seus escritos 

que a invisibilidade do preconceito contra o negro em nossa sociedade se deve, 

principalmente, ao fato de que os brasileiros atribuem a discriminação à questão de 

classe social. Em outras palavras, no pensamento de parte da sociedade brasileira, 

inclusive de parcela da nossa intelectualidade, a classe, de acordo com essa 

compreensão, é tomada como condição social e forma de identidade social, pois no 

Brasil não haveria separação entre brancos e negros, no que se refere às relações 

étnico-raciais. Além disso, muitos dos membros do Movimento Negro discordam do 

uso do termo raça, pois, para alguns, a categoria raça não faz nenhum sentido em 

termos práticos ou teóricos no mundo globalizado em que vivemos. No geral, a 

rejeição ao termo raça procede da compreensão sobre alguns fatores, tais como: 1) 

em relação à espécie humana, não existem raças biológicas como já foi afirmado 

anteriormente; 2) o conceito de raça é parte de um discurso científico errôneo 

autoritário e antidemocrático que poderá aprofundar a separação entre brancos e 

negros em nosso país; c) “o uso do termo „raça‟ apenas reifica uma categoria política 

abusiva” (GUIMARÃES, 2006, p. 49). No dizer de Silva (2009, p. 166), 
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O termo raça foi ressignificado sócio-politicamente, não é utilizado na sua 
acepção original do século XX, quando a partir da transposição dos estudos 
da Biologia, tentou hierarquizar os seres humanos, como pertencentes a 
cultura superiores e inferiores à luz do pensamento europeu. É relevante 
abordar as questões de raça, pois são elas que ainda fundamental as ideias 
racistas e as práticas discriminatórias, fundadas no preconceito da raça de 
um povo sobre o outro. 
 

 

Dessa forma, na atualidade, alguns membros do Movimento Negro e 

intelectuais quando usam o termo raça estão alicerçados no conceito sociológico, 

isto é, na sua dimensão social e política. O termo raça é usado devido ao 

preconceito e à discriminação que os negros sofrem em nosso país. O racismo no 

Brasil é alicerçado numa constante contradição. De forma dissimulada é um 

fenômeno ambíguo. Quanto mais a escola, a família e a sociedade de maneira geral 

negam o racismo, mais ele vai se propagando e invadindo diferentes espaços 

(GOMES, 2005). 

Por outro lado, aqueles que são favoráveis à utilização do termo afirmam que 

„raça‟ é a única categoria capaz de identificar as pessoas “cujos pleitos legais, 

oposicionistas e mesmo democráticos têm necessariamente de ser construídos 

sobre identidades e solidariedades forjadas a grande custo, a partir de categorias 

que foram impostas pelos seus opressores” (GUIMARÃES, 2006, p. 49). 

Assim, se entendemos que a categoria „raça‟ no sentido biológico não existe e 

que a mesma representa uma construção histórica, a categoria social „raça‟ difere 

também de uma sociedade para outra. Ela não é algo estável e universal. Todavia, a 

utilização do termo „raça‟ no Brasil não constitui apenas uma categoria política e sim 

uma categoria analítica, indispensável para pensarmos as relações étnico-raciais em 

nosso país (GUIMARÃES, 2006). 

Nesse sentido, Guimarães faz uma pergunta bem pertinente. Quando, no 

mundo social, poderemos também dispensar o conceito „raça‟? A resposta é clara:  

quando não houver identidades raciais, ou seja, 

 

[...] quando já não existirem grupos sociais que se identifiquem a 
partir de marcadores direta ou indiretamente derivados da ideia de 
raça. Segundo, quando as desigualdades, as discriminações e as 
hierarquias sociais efetivamente não corresponderem a esses 
marcadores (GUIMARÃES, 2006, p. 50). 
 

 



98 

O termo etnia, por sua vez, é usado para se referir ao pertencimento ancestral 

e étnico-racial, um grupo social cuja identidade do sujeito está pautada nas 

tradições, monumentos históricos, comunidade e língua do grupo ao qual pertence. 

Entretanto, tanto um termo como o outro precisam ser empregados como 

construções históricas, culturais e políticas. 

Por isso, ressaltamos a importância das discussões sobre as 

responsabilidades que toda a sociedade tem sobre essas construções discursivas, 

uma vez que elas são parte da nossa história, da nossa cultura, e interferem nas 

nossas formas de compreender o mundo e as relações. As relações étnico-raciais 

são, portanto, produções culturais que estão alicerçadas nas relações de poder e na 

hierarquia sócio-política e cultural presente em nossa sociedade. 

Para Algarve (2004), a palavra raça pode ser utilizada para marcar as 

diferenças físicas, tais como: a cor da pele e o tipo de cabelo. Contudo, o seu 

significado vai além dessas características, o termo pode se referir também às 

diferenças culturais, isto é, à forma de pensar e de viver de um povo que está ligada 

à ancestralidade africana. É por esta razão que nesse trabalho estamos utilizando a 

expressão étnico-racial. O termo étnico deriva do grego ethikos, adjetivo de ethos 

refere-se ao povo ou nação. Um grupo étnico não é um mero agrupamento de 

pessoas ou de setores da população, mas uma agregação consciente de pessoas 

unidas ou aproximadas e relacionadas por experiências compartilhadas ao longo de 

suas histórias coletivas (ALGARVE, 2004). 

 

2.2 As lutas dos/as negros/as na sociedade brasileira: desafios e tensões nas 

relações étnico-raciais 

 

É comum, quando nos referimos aos primórdios da luta dos negros e das 

negras na sociedade brasileira, no período mais recente (século XX), fazermos 

referência apenas à Frente Negra Brasileira iniciada em 1931 e ao Teatro 

Experimental do Negro, fundado por Abdias do Nascimento na década de 1940, ou 

ainda ao Movimento Negro Unificado da década de 1970. Contudo, ao investigarmos 

a literatura referente aos estudos dos negros e aos documentos referentes aos 

períodos citados, encontramos uma gama de ações que vão desembocar na luta 

contra o preconceito racial em nosso país. Em outras palavras, os afro-

descendentes no nosso país historicamente estiveram buscando saídas para a 
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construção de relações étnico-raciais mais equitativas e livres das amarras do 

preconceito. 

Ao longo da nossa história, os/as negros/as, embora estivessem em 

condições de desvantagem social, sempre buscaram soluções para os problemas 

que enfrentavam no cotidiano de suas vidas. A luta por liberdade e por melhores 

condições de vida foram pautas de suas reivindicações em diferentes espaços e de 

diferentes maneiras. 

Desde os períodos do Brasil Colônia e Império, os quilombos apareceram 

como lugares de resistências e de lutas contra a dominação dos brancos 

portugueses. Nesse sentido, é importante dizer que os quilombos no Brasil precisam 

ser estudados dentro de um conjunto de lutas vivenciadas pelos afro-descendentes 

no sentido de manter sua liberdade e sua cultura. As formas de resistências  

utilizadas se processaram de diversas maneiras, inclusive por meio da religião. 

Leite (2008) esclarece a permanência ao longo da História do Brasil dos 

quilombos. Os quilombos aparecem como os primeiros focos de resistências dos 

africanos e afro-brasileiros em relação ao escravismo colonial. Reaparecem nos 

período da República em 1930, com a Frente Negra Brasileira, e retornam à cena 

política nos anos setenta do século XX e no século XXI. 

Por sua vez, desde o século XIX, encontramos em diversas partes do país 

associações que procuravam expor as condições de desigualdades em que se 

encontravam os negros em nossa sociedade. Camargo (2005) salienta no seu 

trabalho que, após a abolição da escravatura em 1888, as associações culturais e as 

irmandades lutavam por escolas para alfabetizar a comunidade negra e promover a 

mobilidade social desse grupo. Enfim, nas primeiras décadas após a abolição, os 

movimentos dos negros organizavam-se principalmente em clubes, associações 

recreativas e agremiações, e tinham como objetivos promover a convivência e as 

trocas entre os pares. 

Dessa forma, com base em Camargo (2005), podemos entender por 

movimento negro o conjunto de entidades que, de uma forma ou de outra, lutaram 

ou lutam por melhores condições de vida para a população negra, além de 

desenvolverem estratégias de ocupação de espaços, reivindicarem e denunciarem a 

exploração e lutarem por uma sociedade mais justa e equitativa. 

É importante dizer que, antes da criação da Frente Negra Brasileira, tivemos 

no país a denominada Imprensa Negra. Estes jornais, além de terem um caráter 
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recreativo ou beneficente, se constituíam como espaços de luta contra a 

discriminação e contra a desigualdade social. Até 1924, tivemos pelo menos sete 

jornais que tinham a pretensão de despertar no/a negro/a certa unidade. Alguns 

destes jornais, conforme aponta Andrade (2007), podem ser sintetizados no quadro 

3, abaixo: 

Quadro 3 – Imprensa Negra – 1 

IMPRENSA NEGRA BRASILEIRA 1 

Jornal Ano de fundação 

Treze de Maio 1888 

A Pátria 1889 

O Exemplo 1892 

A Redenção 1899 

O Baluarte 1903 

O Propugnador 1907 

O Patrocínio  1913 

Fonte: Andrade (2007). 

 

Em 1924, é fundado o Clarim por José Correia Leite e Jaime de Aguiar. O 

referido jornal tinha como proposta a criação de um partido que representasse os 

interesses da classe de cor. Contudo, essa ideia não prosperou diante da sociedade 

da época. Outros jornais foram sendo produzidos e esclarecendo a população a 

respeito do valor do/a negro/a em nossa sociedade e da necessidade de construir 

outras relações sociais. O quadro 4, sistematizado com base em Camargo (2005), 

mostra outros jornais e seus respectivos anos de fundação. 

 

Quadro 4 – Imprensa Negra 2 

IMPRENSA NEGRA BRASILEIRA 2 

Jornal Ano de fundação 

O Melinke 1916 

O Bandeirante 1918 

O Alfinete 1918 

O Liberdade 1919 

O Kosmo 1924 

O Elite 1924 

O Getulino 1924 

O Clarim 1924 

Fonte: Camargo (2005). 
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Em 1924, tivemos pelo menos quatro jornais que demonstravam preocupação 

com o papel do negro na sociedade brasileira. Esse fato mostra quanto o/a negro/a 

vem lutando pelos seus direitos e o quanto a nossa sociedade vem resistindo à 

mudança. 

Para Santos (2007, p. 13), “os negros, num esforço enorme construíram 

muitas associações recreativas e uma imprensa negra ativa constituída de jornais 

que circulavam de São Paulo ao interior”. Enfim, em quase todo o Brasil havia a 

imprensa negra. Essa imprensa foi importante porque contribuiu para a 

autoafirmação da comunidade negra recém saída da escravidão.  

Segundo Alberti e Pereira (2007, p. 90), O Clarim foi dirigido por Henrique 

Cunha (1908-2006) e foi fundado em São Paulo, em 1924. Henrique Cunha integrou 

também a Frente Negra Brasileira e o Clube Negro de Cultura Social fundado em 

1932 e foi um dos fundadores da Associação Cultural do Negro em 1956. Seu filho 

Henrique Cunha Júnior foi fundador e primeiro presidente (2002-2004) da 

Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e, atualmente, é professor titular da 

Universidade Federal do Ceará. 

Por sua vez, o jornal O Quilombo foi criado por Abdias do Nascimento, no Rio 

de Janeiro, e circulou entre 1948 e 1950 (ANDRADE, 2007), sendo relançado em 

forma de fascículo (livro) no final do século XX. 

Esses registros tornam evidente a luta do/a negro/a na nossa sociedade e o 

seu papel na discussão da problemática em questão. Em plena década de 1940, 

verificamos uma movimentação da sociedade sobre esse debate e, certamente, toda 

essa discussão, a exemplo do que se observa ainda hoje, encontrava resistências 

de diferentes grupos que procuravam negar a discriminação racial a que os negros e 

as negras estavam submetidos em nosso país. 

No quadro 5, apresentamos ainda outros jornais que debatiam o problema do 

negro na nossa sociedade. 
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Quadro 5 – Imprensa Negra 3 

IMPRENSA NEGRA BRASILEIRA 3 

Jornais Localidade Anos 

Jornal da Bahia Bahia 1962-1980-1983 

Jornal O Globo São Paulo 1978 

Jornal Correio da Bahia Bahia 1980-1982 

Tribuna da Bahia Bahia 1983 

A Tarde Bahia 1989 

Fonte: CEAO 

 

É importante verificarmos que nos conteúdos desses jornais, os/as negros/as 

conclamavam novas relações e novas oportunidades para todos e todas. 

Salientamos que, embora esses jornais estivessem preocupados principalmente 

com a integração do afro-descendente ao mundo do homem branco e europeu, não 

podemos esquecer o papel desempenhado por esses instrumentos para dar 

visibilidade ao/à negro/a na nossa sociedade. 

Tudo isso nos mostra o caráter político das lutas dos/das negros/as em nosso 

país, bem como quantos movimentos foram necessários para chegarmos à 

elaboração e à promulgação da Lei nº 10.639/2003. Quando analisamos a referida 

lei hoje, nem imaginamos todos os percalços vividos para a obtenção de um 

instrumento legal que torna obrigatória a inserção do ensino sobre História e Cultura 

Afro-Brasileira nas escolas brasileiras de ensino fundamental e médio, sejam elas 

oficiais ou particulares. Diante disso, indagamos: até que ponto nós, professores da 

Educação Básica e do Ensino Superior, conhecemos todo esse movimento dos afro-

descendentes? Acreditamos que poucos estudantes e professores brasileiros 

tiveram acesso a essas informações. 

Pelo que foi mencionado acima, fica claro para nós a luta do negro pela 

ocupação de melhores espaços e por seu conhecimento como sujeito de direito na 

nossa sociedade. As organizações de negros/as no Brasil constituíram movimentos 

em busca de voz e de vez para os afro-brasileiros, em cuja nação a cor e a 

identidade branca sempre foram a referência para tudo que é positivo no país. 

É interessante dizer que as tensões raciais no Brasil sempre fizeram parte da 

nossa história e que os diversos movimentos negros/as no Brasil tiveram muitas 

facetas e trilharam muitos caminhos. Em 1930, por exemplo, com o movimento de 
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separação criado pelos imigrantes europeus, foi elaborado certo discurso 

separatista. Dentro desse contexto “os brasileiros de variadas mestiçagens sentiam-

se ameaçados de exclusão em seu próprio país” (GUIMARÃES, 2006, p. 87). 

Como já foi dito anteriormente, nesse período, foi criada a Frente Negra 

Brasileira (FNB) que apesar de abrigar uma dissidência socialista, 

contraditoriamente, era formada por uma maioria de pessoas da direita política do 

país. O ideal desse grupo buscava firmar o/a negro/a na sociedade brasileira e 

combater os estereótipos sofridos pelos negros na nossa sociedade (GUIMARÃES, 

2006). 

A FNB foi primeiramente fundada em São Paulo para depois espalhar-se por 

outras partes do Brasil. Era dirigida por um conselho com sede em São Paulo, mas 

com delegados em outros estados brasileiros e fez circular em 1933 o Jornal a Voz 

da Raça com o intuito de alcançar a massa popular. 

De acordo com Barcelar (1996), a Frente Negra de Salvador, apesar de ter 

história diferente da de São Paulo, buscava alternativas para promover a ascensão 

social do negro tendo como meta sua educação. No plano educacional, inicialmente 

foram criados cursos noturnos de alfabetização “mas também abrem-se inscrições 

para turmas primárias” (p. 76). O dinheiro para compra de materiais e mobílias 

advinha, principalmente, dos fundos provenientes de atividades recreativas e 

culturais. 

A FNB tanto em São Paulo como na Bahia não procurava ir contra a ordem 

vigente. O objetivo era a integração do negro à sociedade brasileira através de 

conquistas de oportunidades e garantias de direitos sociais. Talvez isso explique o 

porquê de a maioria dos seus participantes terem vinculação com os partidos da 

direita (BARCELAR, 1996). 

Barcelar (1996) chama atenção sobre as condições econômicas, políticas e 

sociais da Bahia que diferem das de São Paulo, com maior número de imigrantes e 

desenvolvimento econômico. Assim, o autor afirma que, “ao contrário de São Paulo, 

a Frente Negra de Salvador é criada por um operário, dirigida por pretos e mestiços 

de condição bastante modesta e tem a participação exclusiva, ainda que pequena, 

da classe trabalhadora” (BARCELAR, 1996, p. 80). 

De modo geral, podemos afirmar que o mito de democracia racial vigente na 

nossa sociedade era tido como inquestionável, e que, portanto, para a maioria da 

população não havia motivo para que as pessoas se agrupassem em função de sua 
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cor. Podemos afirmar ainda que a questão da miscigenação da sociedade brasileira 

era aceita por tal associação. A FNB veio a se tornar partido político, em 1936, 

contudo, teve suas atividades encerradas em 1937, quando a ditadura do Estado 

Novo pôs fim à organização. Apesar das diferenças ideológicas dos diferentes 

membros, a FNB foi uma das maiores expressões de organização nas primeiras 

décadas do século XX do negro na nossa sociedade. De acordo com Andrade 

(2007, p. 34), a FNB difere do movimento de períodos anteriores, pois “agrega um 

posicionamento político mais explícito”. 

De acordo com Nascimento (2008), o propósito da Frente Negra Brasileira era 

organizar seminários, desfiles, conferências e atos públicos com objetivo de 

protestar contra a discriminação racial no Brasil. A FNB tinha mais de vinte núcleos 

espalhados pelo interior do Estado de São Paulo e seu apelo se disseminou pelos 

Estados de Pernambuco, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. 

Nascimento (2008) enfatiza ainda que as mulheres tinham um papel fundamental na 

FNB. Eram participantes ativas na luta em favor do negro, “de forma que na Frente a 

maior parte eram mulheres” (p. 106). 

Antes mesmo de a FNB ser colocada na ilegalidade, outros movimentos 

foram surgindo como o Movimento Contra Preconceito Racial no Rio de Janeiro, a 

Associação dos Brasileiros de Cor em São Paulo, em 1938, e a União Nacional de 

Homens de Cor, também em São Paulo e, em Campinas, a Liga Humanitária de Cor 

(CAMARGO, 2005). Todos esses movimentos tinham o caráter de mostrar a 

importância e a luta do negro para a sociedade brasileira. Não podemos negar 

também que os movimentos negros brasileiros em diversos momentos estiveram 

associados a movimentos sociais de caráter mais amplo, buscaram a conquista da 

cidadania e, portanto, o acesso dos afro-descendentes aos bens culturais que ao 

longo do tempo lhes foram negados. 

Podemos apontar ainda que houve dissidência na Frente, a exemplo da 

criação da Frente Negra Socialista, fundada em 1933. Outro grupo denominado o 

“Clarim da Alvorada liderado por José Correia Leite fundou o clube Negro de Cultura 

Social” (NASCIMENTO, 2008, p. 106). 

Constatamos por meio da literatura, como já foi dito anteriormente, que em 

1944 foi criado no Rio de Janeiro o TEN - Teatro Experimental do Negro - fundado 
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por Abdias do Nascimento28 e que pretendia uma articulação profunda entre a ação 

sócio-cultural e a questão política. A educação era tomada como prioridade entre as 

propostas presentes no programa. Entre outras coisas, o TEN, em 1945, organizou a 

Convenção Nacional do Negro e a Constituinte de 1946. A Convenção Nacional do 

Negro, que aconteceu primeiramente em São Paulo e depois no Rio de Janeiro, 

procurou reunir diversas organizações do negro. No fim da convenção, o TEN votou 

e lançou um “Manifesto à nação brasileira”. O manifesto conclamava, entre outras 

questões, para os seguintes pontos: a) a necessidade de a Carta Magna do nosso 

país reconhecer a origem étnica do povo brasileiro; b) o imperativo de o preconceito 

de cor e de raça se tornar matéria de lei e ser considerado crime de lesa–pátria; c) a 

urgência da adoção de medidas governamentais visando à elevação do nível 

econômico de todos os brasileiros (NASCIMENTO, 2008). Algumas propostas do 

Manifesto têm sido conquistadas pela população negra brasileira recentemente, a 

exemplo, temos a Lei nº 10.639/2003. Em 1945, o Manifesto foi enviado a todos os 

partidos políticos e a Convenção recebeu cartas de apoio de várias entidades da 

época. 

Domingues (2006) esclarece que o TEN não se restringiu exclusivamente a 

desenvolver atividades culturais. Em 1948, funda o jornal Quilombo, que procurava 

divulgar as ideias do grupo e denunciar o preconceito contra o negro no Brasil. O 

jornal ainda mantinha diálogo com personalidades africanas e afro-americanas. Nos 

anos de 1950, o TEN “articulou a candidatura de Abdias do Nascimento para as 

eleições municipais no Rio de Janeiro”, como afirma Domingues (2006, p. 141), o 

que foi suficiente para provocar reações da imprensa da época. Nesse período, o 

TEN adquiriu sede própria, fundou o Museu do Negro e realizou concurso de beleza 

“Rainha das Mulatas” e da “Boneca de Pixe”. 

Já nos anos 1950/60, tivemos nesse período a Associação Cultural do Negro, 

fundada em São Paulo em 1956. Entre os representantes dessa Associação, 

tivemos como líderes José de Assis Barbosa, José Correia Leite, entre outros. 

“Henrique Antunes Cunha presidiu, entre 1963 e 1964, essa Associação, cujo 

                                                           
28

 Abdias do Nascimento, ícone brasileiro na luta pela igualdade racial e pelos direitos humanos, 
nasceu em Franca (SP) no dia 14 de março de 1914. Além de político ativista, destacou-se como 
dramaturgo, poeta, escritor e artista plástico. Em 1944, fundou o Teatro Experimental do Negro. 
Militante do movimento negro, foi o organizador do primeiro Congresso do Negro Brasileiro, em 
1950. As contribuições de Nascimento com o TEN visavam à organização de ações com 
significação cultural, valor artístico e função social, de modo a promover a recuperação da 
identidade espiritual e cultural dos negros perdida em seu passado. 
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principal legado tem sido as obras literárias de seus Cadernos de Cultura”, como 

afirma Nascimento (2008). 

Decorrente do exposto, vale ressaltar, ainda de acordo com Nascimento 

(2008), que o TEN fazia graves críticas às tradicionais abordagens científicas sobre 

o negro. Ele continuava sendo visto como exótico ou como espetáculo. Havia 

também muitas discussões entre pelo menos duas correntes dentro do TEN: a de 

dissidência teórica marxista, que compreendia a luta de classes como a legítima 

forma de organização e, por isso, de acordo com esse grupo o/a negro/a não teria 

como legítimas as reivindicações políticas ou sociais; a outra corrente, liderada por 

Guerreiro Ramos, fazia uma crítica original e profunda ao enfoque central na classe 

social como também a pretensa objetividade científica como postura ideológica em 

si mesma (NASCIMENTO, 2008). 

Havia, portanto, um intenso debate no Brasil em relação às questões étnico-

raciais. As produções realizadas em relação a essa temática no Brasil, muitas vezes, 

desconsideravam as lutas e as produções elaboradas pelos movimentos negros. Em 

1964, quando os militares tomaram o poder, muitos países africanos estavam na luta 

pela sua libertação. Internamente no Brasil apesar do clima de repressão, o TEN 

organizou cursos de Teatro ministrados no auditório do Teatro de Belas Artes no Rio 

de Janeiro, além do curso de Arte Negra, em 1968, na Faculdade de Direito de São 

Paulo, com um clima tenso e clandestino, pois suas atividades se realizavam às 

escondidas em certos espaços da instituição. Em 1968, o dirigente principal do TEN, 

Abdias do Nascimento, foi exilado e passou a morar nos Estados Unidos da América 

semanas antes da promulgação do Ato Institucional nº 5 (AI-5) (NASCIMENTO, 

2008). 

No âmbito internacional, havia também o movimento poético Negritude, criado 

por poetas africanos e antilhanos. Nascimento (2008, p. 149) esclarece que, no 

contexto brasileiro, “negritude representava toda a identidade de descendentes 

africanos, com sua origem, sobretudo a ligação dessa identidade com o 

compromisso de luta a favor do negro brasileiro discriminado e dos povos africanos 

e colonizados em todo mundo”. Assim, conforme a autora, havia também no âmbito 

internacional o movimento pelos direitos civis liderado por Martin Luther King e a 

organização denominada as Panteras Negras, nos Estados Unidos. Embora os 

negros brasileiros não necessitassem importar teorias e ideologias, estes não 

estavam alheios ao que estava acontecendo no mundo. 
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Nos anos 1970, enquanto a vanguarda de esquerda excluía o debate sobre a 

questão racial, surgiram no Brasil muitas organizações negras em diferentes 

espaços. Entre outros grupos, citamos, com base em Nascimento (2008), o Grupo 

Palmares de Porto Alegre; o Instituto de Pesquisa da Cultura Negra (IPCN); o 

Grêmio Recreativo de Arte Negra; o Grupo Afro-Americano do Jornal Versus, o 

Centro de Estudos Afro-Brasileiros de São Paulo e o Grupo Teatro Evolução em 

Campinas. É importante frisar que todas essas organizações não correspondem à 

totalidade dos movimentos que discutiam e estavam preocupados com a questão do 

negro na nossa sociedade. Mesmo em plena ditadura e com a repressão que o país 

vivia, as mobilizações da população negra eram efetivas em vários estados 

brasileiros. 

Já, em 1978, em São Paulo, foi fundado o Movimento Unificado Contra 

Discriminação Racial (MUCDR), agregando diversas entidades negras de vários 

estados brasileiros (NASCIMENTO, 2008). O aparecimento do movimento, 

entretanto, não foi assim tão simples. Além de todo movimento internacional, citado 

anteriormente, podemos afirmar que o embrião do Movimento Negro Unificado foi a 

organização marxista que nesse momento predominava no movimento. Havia, 

portanto, um grupo de militantes negros que compreendia que a luta anti-racista 

tinha que ser combinada com a questão de classe social. Segundo Domingues 

(2007), a política que conjugava raça e classe atraiu aqueles ativistas  que 

cumpriram um papel decisivo na fundação do Movimento Unificado. Domingues 

(2007) salienta que, na Primeira Assembléia Nacional de Organização e 

Estruturação da Entidade, foi adicionada ao nome do movimento a palavra negro, 

passando o mesmo a se chamar Movimento Negro Unificado Contra Discriminação 

Racial (MNUCDR). No Primeiro Congresso do Movimento Negro Contra 

Discriminação Racial, estabeleceu-se que seria apenas Movimento Negro Unificado. 

Em Pernambuco, por exemplo, antes do MNU havia toda a participação de 

ativistas da extinta Frente Negra Pernambucana e do Centro de Cultura Afro-

brasileiro, como Vicente de Lima, Solano Trindade entre outros. O Centro de Cultura 

Afro-Brasileiro (CCAB), dirigido por Vicente Lima, tinha como objetivo realizar 

estudos sobre as manifestações culturais negras de Pernambuco, além de se 

destacar o papel político que exercia. Solano Trindade foi um dos fundadores da 

Frente Negra Pernambucana e contribuiu para a criação do Teatro Experimental do 
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Negro com Abdias do Nascimento e, posteriormente, junto com Edson Carneiro, 

funda o Teatro Popular Brasileiro (LIMA, 2009).29 

Para Lima (2009, p. 169), houve também a criação do Centro de Cultura e 

Emancipação da Raça Negra (CECERNE). Este “teve uma vida relativamente curta, 

não mais do que uns poucos anos, mas ainda assim foi o suficiente para ser 

considerado ainda hoje por alguns militantes antigos como o precursor do 

movimento negro em Pernambuco”. 

O desejo do Movimento Negro Unificado era aglutinar todos os grupos negros 

que lutavam por um país com equidade, na distribuição dos direitos sociais, livre da 

discriminação racial. Desenvolveu-se, assim, a proposta de unificar a luta de todos 

os grupos anti-racistas do país. 

Interessante dizer que nesse período reapareceu a imprensa negra. Dentre os 

jornais da época destacamos SINB (1977), Africus (1982), Nizinga (1986), no Rio de 

Janeiro; O Saci (1978), Abertura (1978), em São Paulo; Negô, em Salvador (1981); 

Tição (1977), no Rio Grande do Sul (DOMINGUES, 2007). 

Diante desse contexto é mister afirmar que o debate sobre essa problemática 

aconteceu no bojo das discussões populares, sindical e do questionamento do 

endurecimento dos militares no poder. 

O Programa do Movimento Negro Unificado, entre outras questões, exigia da 

sociedade brasileira: a) a organização política da população negra brasileira; b) a 

luta pela introdução no currículo das nossas escolas da história da África e dos afro-

brasileiros e c) a luta contra a violência policial. 

Note-se que a luta pela implementação da História da África nos currículos 

das escolas brasileiras reaparece como bandeira fundamental para o movimento 

devido à necessidade da formação de uma geração mais consciente do seu papel. 

Vale salientar ainda que a questão educacional sempre foi prioridade do Movimento 

Negro e intelectuais no Brasil. A tônica era combinar as lutas do negro com as de 

todos os oprimidos. O movimento negro apregoava como palavra de ordem, nesse 

período: “o negro no poder”. 

                                                           
29

 Foi criado também em Pernambuco o Centro de Cultura Emancipação da Raça Negra (CECERNE) 
e o Movimento Negro do Recife. Ver a discussão em LIMA, Ivaldo Marciano de França. Negro, 
mostra sua cara! Movimento Negro em Pernambuco e suas expressões culturais. In: GUILLEN, 
Isabel Cristina; GRILLO, Maria Ângela de Farias. Cultura, Cidadania e Violência: VII Encontro 

Estadual de História da ANPUH de Pernambuco, Editora Universitária da UFPE, Recife, 2009. 
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Ao realizar uma análise mais apurada do período, verificamos que uma 

característica do movimento negro dessa geração era a preocupação com a 

identidade étnica específica do negro. Havia um discurso nesse momento da 

negritude e do resgate das raízes ancestrais. Se antes os negros eram, em grande 

maioria, formados por cristãos, agora passam a cobrar dos seus membros a filiação 

às religiões de matrizes africanas, em especial o candomblé. 

Outra luta importante do movimento dessa época diz respeito ao combate à 

mestiçagem. “A avaliação era de que a mestiçagem sempre teria cumprido um papel 

negativo de eliminação da identidade do negro no Brasil” (DOMINGUES, 2007, p.  

116). O movimento defendia, em consequência, os casamentos endógenos e a 

constituição da família negra. 

Para uma maior compreensão dessas problemáticas, reproduzimos na outra 

página o quadro elaborado por Domingues (2007) com o objetivo de apresentar a 

trajetória do movimento negro na república brasileira. 
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Quadro 6 – Comparativo do movimento negro na República. 

Movimento Negro 
Brasileiro 

Primeira fase 
(1889-1937) 

Segunda Fase 
(1945-1964) 

Terceira Fase 
(1978-2000) 

Tipo de discurso racial 
predominante 

Moderado Moderado Contundente 

Estratégia cultural de 
“inclusão” 

Assimilacionista Integracionista Diferencialista (igualdade 
na diferença) 

Principais princípios 
ideológicos e posições 
políticas 

Nacionalismo e defesa 
das forças políticas de 
“direita”, nos anos 
1930. 

Nacionalismo e defesa das 
forças políticas de “centro” 
e de “direita”, nos anos 
1940 e 1950 

Internacionalismo e defesa 
das forças políticas da 
esquerda marxista, nos 
anos de 1970 e 1980. 

Conjuntura 
internacional 

Movimento 
nazifascista e pan-
africanista 

Movimento da negritude e 
de descolonização da África 

Afrocentrismo, movimento 
dos direitos civis nos 
Estados Unidos e de 
descolonização na África 

Principais termos de 
auto-identificação 

Homem de cor, negro 
e preto 

Homem de cor, negro e 
preto 

Adoção “oficial” do termo 
“negro”. Posteriormente, 
usa-se também o “afro-
brasileiro” e o “afro-
descendente”. 

Causa da 
marginalização do 
negro 

A escravidão e o 
despreparo 
moral/educacional 

A escravidão e o 
despreparo 
cultural/educacional 

A escravidão e o sistema 
capitalista 

Solução para o racismo Pela via educacional e 
moral, nos marcos do 
capitalismo ou da 
sociedade burguesa 

Por via educacional e 
cultural, eliminando o 
complexo de inferioridade 
do negro e reeducando 
racialmente o branco, nos 
marcos do capitalismo ou 
sociedade burguesa 

Pela via política (“negro no 
poder”), nos marcos de uma 
sociedade socialista, a 
única que seria capaz de 
eliminar todas as formas de 
opressão, inclusive a racial 

Métodos de lutas Criação de 
agremiações negras, 
palestras, atos 
públicos “cívicos” e 
publicação de jornais 

Teatro, imprensa, eventos 
“acadêmicos” e ações 
visando à sensibilização da 
elite branca para o 
problema do negro 

Manifestações públicas, 
imprensa, formação de 
comitês de base, formação 
de um movimento nacional 
 

Relação com o “mito” 
da democracia racial 

Denúncia 
assistemática do 
“mito” da democracia 
racial 

Denúncia assistemática do 
“mito” da democracia racial 

Denúncia assistemática do 
“mito” da democracia racial 

Capacidade de 
mobilização 

Movimento social que 
chegou a ter um 
caráter de massa 

Movimento social de 
vanguarda 

Movimento social de 
vanguarda 

Relação com “a cultura 
negra” 

Distanciamento frente 
a alguns símbolos 
associados à cultura 
negra (capoeira, 
samba, religiões de 
matriz africana) 

Ambiguidade valorativa 
diante de alguns símbolos 
associados à cultura negra 
(capoeira, samba, religiões 
de matriz africana) 

Valorização dos símbolos 
associados à cultura negra 
(capoeira, samba, religiões 
de matriz africana) 

Como concebiam a 
questão da mestiçagem 

De maneira positiva 
(discurso pró-
mestiçagem) 

De maneira positiva 
(discurso pró-mestiçagem) 

De maneira negativa 
(discurso contra a 
mestiçagem) 

Dia da reflexão e/ou 
protesto 

13 de maio (dia da 
assinatura da Lei 
Áurea, em 1888) 

13 de maio (dia da 
assinatura da Lei Áurea, em 
1888) 

 20 de novembro ( dia da 
rememorização da morte de 
Zumbi de Palmares). 

Principais lideranças Vicente Ferreira, 
José Correia Leite, 
Arlindo Veiga dos 
Santos 

José Bernardo Silva, Abdias 
do Nascimento 

Hamilton Cardoso 
Lélia Gonzalez 

Fonte: Domingues (2007, p. 117).  

 

Esse quadro comparativo do supracitado autor é importante porque nos 

mostra a evolução do movimento negro no Brasil. Por sua vez, Machado (2004) vai 
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afirmar que o discurso sobre a temática racial foi se construindo aos poucos no 

Brasil. A primeira legislação antirracista do início dos anos 1950 foi a Lei nº 1.390/51, 

ou lei Afonso Arinos, como ficou conhecida. 

Se, no primeiro momento, o negro era culpado de certa forma pela sua 

marginalização devido à falta de educação ou pela questão moral, nos anos 1970, 

verifica-se que a questão do racismo está imbricada com os postulados da 

sociedade moderna, e claro, com o sistema capitalista. Além disso, o Movimento 

Negro Unificado passa paulatinamente a priorizar a identidade negra, as questões 

das diferenças e o debate sobre as sociedades multiculturais. Em outras palavras, 

dois outros elementos estão intimamente ligados à formação do Movimento Negro: 

O multiculturalismo e as políticas sociais (ANDRADE, 2007). 

Já, a década de 1980, marcada pelo processo de redemocratização do país, 

possibilitou, por meio de muitas reivindicações, avanços no que diz respeito ao 

tratamento às questões étnico-raciais. Foi fundado primeiramente o Memorial Zumbi 

que reunia inúmeros grupos dos movimentos negros. O Memorial Zumbi, por 

representar um espaço cultural e político, conseguiu o reconhecimento de Zumbi 

como Herói Nacional e o dia 20 de novembro como data comemorativa da 

consciência negra. No âmbito da reorganização dos partidos políticos brasileiros, 

tivemos o Partido Democrático Trabalhista (PDT) e o Partido dos Trabalhadores (PT) 

que elegeram candidatos negros, como por exemplo, a candidata Benedita da Silva 

que mais tarde seria Senadora, Governadora do Estado do Rio de Janeiro e Ministro 

do Estado. 

Em 1982, foi realizado o III Congresso de Cultura Negra das Américas e da 

Nova República. Em parte pela atuação e pelo trabalho do Memorial do Zumbi, 

neste período a imprensa passou a notificar as lutas e as reivindicações dos negros 

em nossa sociedade. Nesse período também, esses movimentos passaram a exigir 

políticas públicas voltadas para a população negra. 

Em 1984, aconteceu, em Uberaba, Minas Gerais, o Encontro Nacional de 

Militantes Negros, como mencionado a seguir: 

 

Foi o primeiro na história do movimento afro-brasileiro a contar com a 
participação de um deputado federal negro comprometido com a 
causa de seu povo, pois em nenhuma etapa anterior da organização 
da população afro-brasileira existiria um representante seu no 
Congresso Federal (NASCIMENTO, 2008, p. 159). 
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Nessa qualidade, Abdias do Nascimento pôde levar ao futuro presidente 

Tancredo Neves o documento elaborado nesse encontro. A partir desse momento 

foram criados nos diversos estados e municípios programas, assessorias, divisões, 

grupos de trabalhos em relação a essa temática. 

No Governo de Franco Montoro, do Estado de São Paulo, foi criado o 

Primeiro Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. A 

criação desse conselho marca de certa forma o início das políticas públicas voltadas 

para o negro na sociedade brasileira. 

Em âmbito federal, há algumas considerações que ainda precisam ser feitas. 

Ainda nesse período histórico, tivemos a criação da Assessoria para Assuntos Afro-

Brasileiros e da Comissão para o Centenário da Abolição da Escravatura, no seio do 

Ministério da Cultura, que de certa forma trouxe novas possibilidades para 

discussão. 

O cenário da Constituinte e o centenário da Abolição (1988) foram marcados 

pelo enfrentamento do Movimento Negro no Rio de Janeiro com o poder armado do 

exército que tenta impedir a marcha comemorativa do dia 20 de novembro. É 

importante dizer também que, nesse período, a TVE tinha organizado um debate 

sobre o racismo que não se realizou devido à interferência de escalões superior de 

quem estava no poder na época. Esse fato realça o medo da elite brasileira em 

enfrentar o preconceito racial em nosso país. 

Nos anos 1980 do século passado, outras leis são criadas e, nos anos 90, o 

Executivo Federal e lideranças dos diversos movimentos sociais começam a 

reivindicar políticas públicas voltadas especificamente para negros. Em 1996, o 

Presidente da República Fernando Henrique Cardoso inicia o Programa Nacional de 

Direitos Humanos no qual reconheceu o racismo no Brasil e sua persistência ao 

longo do tempo. 

A partir desse contexto, criou-se em Brasília um grupo de trabalho que tinha 

como objetivo ajustar alianças e elaborar propostas de políticas públicas que 

promovessem a valorização da população negra. Quinhentas proposições foram 

elaboradas e elencadas no primeiro “Seminário Internacional: Multiculturalismo e 

Racismo: o papel da ação afirmativa nos Estados Modernos e Democráticos 

Contemporâneos”, organizado pelo Departamento dos Direitos Humanos da 

Secretaria de Direitos da Cidadania do Ministério da Justiça. 



113 

Dentre as lutas dos/as Negros estão as participações dos parlamentares afro-

brasileiros que instituíram, por meio de muitas discussões, o Projeto de Lei nº 1.332 

apresentado ao Congresso Nacional em 1983. “Trata-se da primeira proposta de 

instituição de políticas públicas afirmativas para a população de origem africana”, 

afirma Nascimento (2006, p. 168). Essas políticas chamadas de políticas 

compensatórias até hoje são motivo de muito debate e discordância. 

É importante acentuar ainda que os Movimentos Negros realizaram nos anos 

1980 encontros estaduais e regionais culminando com o Primeiro Encontro Nacional 

de Entidades Negras (ENEN) realizado em São Paulo em 1991. 

Dentro desse embate de forças antagônicas, é mister afirmar que a 

Constituição Federal de 1988 incorporou alguns desses elementos e trouxe algumas 

conquistas que revelam avanços políticos e sociais para a comunidade negra. 

Assim, alguns pontos importantes podem ser destacados, a exemplo do conteúdo do 

inciso XLII do Artigo 5º do texto constitucional, através do qual a Lei estabelece que 

“a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de 

reclusão, nos termos da lei”. Além deste, realçamos que o parágrafo 1º do Artigo 215 

em reconhecimento à natureza pluricultural e multicultural da sociedade brasileira, 

garante que “o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas 

e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório 

nacional”. 

Além das conquistas constitucionais, a partir dos anos 2000, as lutas dos 

negros e das negras passaram a ter outras configurações. A entrada em cena do 

hip-hop – este sendo um movimento cultural inovador - vem adquirindo cada vez 

mais espaço em âmbito nacional. “É um movimento popular que fala a linguagem da 

periferia, rompendo com o discurso vanguardista das entidades negras tradicionais” 

(DOMINGUES, 2007, p. 119). Seus adeptos procuram resgatar a autoestima do 

negro e difundem o estilo sonoro rap no qual denunciam o problema racial e a 

questão social. Diante do exposto, podemos afirmar de forma enfática, para além do 

movimento rap há o papel da intelectualidade negra no Brasil ontem e hoje. Figuras 

tais como: Abdias do Nascimento, Solano Trindade, Kanbele Munanga, Valter 

Silvério, Henrique Cunha Junior, Nilma Lino, Eliane Cavalleiro, Ricardo Henriques, 

Roberto Martins, Inaldete Pinheiro, Petrolina Beatriz entre outros. As conquistas que 

tivemos em relação a essa questão em nosso país devem-se em grande parte às 

lutas desses intelectuais. 
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Recentemente tivemos a aprovação do Estatuto de Igualdade Racial (2010) 

movimento liderado pelo senador Paulo Pahim (PT-RS), que trouxe novas 

configurações para o cenário brasileiro. Entretanto, a sua aprovação não se deu sem 

embate e sem que muitas discussões fossem travadas. É importante dizer que a 

função do Estatuto de Igualdade Racial é oferecer a legalidade dos acordos 

realizados pelo Brasil no que foi discutido em Durban30 (GONÇALVES, 2004). O 

Estatuto, além de conceituar políticas de ações afirmativas, faz referência para a 

distribuição de recursos no nosso país. Assim, afirma a versão do documento de 

2006: 

 
Devemos lembrar dia 13 de maio de 1888 como uma data importante. A 
batalha dos abolicionistas não foi em vão. A partir da liberdade, pequenas 
conquistas foram avançando lentamente, passo a passo. Hoje já 
ultrapassamos mais de um século da Lei Áurea, contudo, infelizmente a 
batalha entre os que defendem os princípios abolicionistas e os 
escravocratas perdura. Foi por defender o princípio da igualdade que, em 
1951, tivemos a aprovação da Lei Afonso Arinos e em 1988, a Constituição 
declara em seu artigo 5º, inciso XLII, que “a prática do racismo constitui 
crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos 
da lei”. Em 1989, tivemos a Lei Caó que regulamenta o princípio 
constitucional para combater o racismo. Em 1997, aprovamos, por 
unanimidade, a Lei 9.459, de minha autoria, que, entre outras coisas, define 
os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, condena o nazismo 
e considera a injúria também crime inafiançável. Também foi por essa 
premissa que aprovamos no Senado Federal, Projeto de Lei nº 309/2004, 
de nossa autoria, que define os crimes resultantes de discriminação e 
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Matéria que cria um tipo 
genérico de crime racial, descrevendo mais detalhadamente o aspecto 
objetivo da ação discriminatória por acréscimo de outros verbos típicos, 
quais sejam, “negar”, “impedir”, “interromper”, “constranger”, “restringir”, 
“dificultar” o exercício de direitos por parte da pessoa discriminada (PAULO 
PAIM, PT/RS, 2006, s/p). 
 
 

O Estatuto de Igualdade Racial, apresentado ao Congresso Nacional na 

versão Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado, do Sr. Paulo Paim, sobre a 

                                                           
30

 A Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância 
Correlatas, mais conhecida como Conferência de Durban, que aconteceu em 2001 na África do Sul, 
promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU) e que teve uma nova edição em 2009 em 
Genebra. “Diferentemente das anteriores, em que se discutiu o apartheid na África do Su l, a 
Conferência de Durban tratou do racismo como um fenômeno existente em todas as regiões do 
globo. Teve o mérito de colocá-lo na agenda internacional no lugar que lhe cabe: como uma grave 
ameaça ao desenvolvimento, à paz, à estabilidade interna dos países e ao equilíbrio das relações 
internacionais”, afirma Edna Maria Santos Roland, brasileira que exerceu a função de Relatora do 
evento de 2001. Edna é psicóloga, presidente de honra da Fala Preta! - Organização de Mulheres 
Negras e coordenadora da Coordenadoria da Mulher e da Igualdade Racial da Prefeitura Municipal 
de Guarulhos. Para preparar o encontro de 2009, diversos atores da sociedade civil das Américas 
estiveram no mês passado, junho, em Brasília para discutir e levar à Genebra as principais 
questões educacionais. O Encontro da Sociedade Civil precedeu a Conferência dos Governos que 
ocorreu nos dias 17 a 19 de junho na capital federal. Disponível em http://nsae.acaoeducativa. 
org.br/observatorio/faisca/faisca43.html. Acessado em 22 de fevereiro de 2011. 
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instituição do Estatuto da Igualdade Racial, em defesa dos que sofrem preconceito 

ou discriminação em função de sua etnia, raça e/ou cor apresentava várias medidas 

que poderiam beneficiar a população negra no nosso país. Mais uma vez é 

interpretado pelas forças conservadoras como “um delírio racialista” e que iria 

oficializar o racismo no Brasil. O então Senador Demóstenes Torres (DEM-GO) 

chama o projeto de “texto aloprado” e aprova parecer ao projeto, fazendo alteração 

no documento. O termo raça em muitas partes do texto é o primeiro a ser retirado 

ficando o quesito cor. A questão das cotas e das terras das comunidades 

quilombolas também são questionadas e redimensionadas, ou seja, mais uma vez 

as lutas dos negros e das negras são vistas como impertinentes e incabíveis. 

Enfim, a Lei nº 12.28831 no Artigo 1º do Título I das disposições preliminares 

define que o Estatuto da Igualdade Racial é destinado a “garantir à população negra 

a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos 

individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de 

tolerância étnica”. Com vistas ao alcance desse objetivo maior, nos incisos I e II do 

parágrafo único do Artigo 1º, a Lei esclarece conceitos que são fundamentais para a 

interpretação do que seja discriminação racial ou étnico-racial e desigualdade racial 

 

I – discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição 
ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou 
étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou 
exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades 
fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em outro 
campo da vida pública ou privada. 
II – desigualdade racial: toda situação injustificada de diferenciação de 
acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e 
privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou 
étnica. 
 

 

Dessa forma, é importante dizer que embora as lutas dos/as negros/as 

tenham mudado ao longo do tempo, sua consolidação em nosso país aconteceu, 

principalmente, a partir do compromisso firmado pelo Brasil, em 2001, na III 

Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 

Intolerância Correlata, sediada em Durban, na África do Sul. Assim, após assinar a 

Declaração e o Programa de Ação de Durban em 2001, o Brasil se comprometeu a 

                                                           
31

 De acordo com sua ementa: a Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010 instituiu o Estatuto de 
Igualdade Racial: altera as Leis nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, nº 9.029, de 13 de abril de 1995, 
nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e nº 10.778, de 24 de novembro de 2003. 
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combater a discriminação e promover ações que pudessem elevar a qualidade de 

vida dos negros e de grupos que são historicamente excluídos na nossa sociedade. 

A partir dessa data, inicia-se no país uma agenda de compromissos que têm 

como ápice a promulgação da Lei nº 10.639/2003 e a elaboração das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, em 2004. Esses dispositivos 

têm como objetivo impulsionar em todos os Estados e Municípios a implementação 

de ações de reconhecimento dos diretos da população negra brasileira. A partir daí 

diversas diretorias, secretarias e Grupo de Trabalho (GTs) são criados com o 

objetivo de combater o racismo institucional. Ainda naquele ano, é promulgado o 

Decreto nº 4.886 (20/11/2003) que estabelece a Política Nacional de Igualdade 

Racial que poucas pessoas conhecem, conforme salientam Serrano e Waldman 

(2007). A partir dessas leis, diretrizes e decretos há um movimento nacional em 

favor das políticas de ações afirmativas e de combate ao racismo. São criados nas 

Universidades vários NEABs (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro) com o intuito de 

aglutinar o debate sobre as questões étnico-raciais. A exemplo, temos ainda na 

Prefeitura do Recife a criação da Diretoria de Igualdade Racial, na Secretaria dos 

Direitos Humanos e Segurança Cidadã, a Secretaria Municipal da Reparação, em 

Salvador, o GT Racismo do Ministério Público de Pernambuco e o GTERÊ (Grupo 

de Trabalho das Relações Étnico-Raciais) na Secretaria de Educação, Esporte e 

Lazer da Prefeitura Municipal do Recife. Em 2008, foi sancionada pelo Governo 

Federal a Lei nº 11.645 que obriga o ensino nas escolas da Cultura Indígena e a 

Cultura Afro-brasileira. Além disso, a criação de núcleos de estudos nas 

Universidades Federais gerou ações que têm interferido na sociedade como um 

todo. 

Enquanto o debate se desenvolvia, internamente o Brasil preparava sua 

participação na III Conferência Mundial Contra o Racismo, Discriminação Racial, 

Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância, já citado anteriormente. De certa 

forma, podemos perceber que a sociedade brasileira está em processo de mudança. 

Daí, a necessidade de estudarmos cada vez mais essas questões. 
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2.3 As relações étnico-raciais, racismo, preconceito e identidade 

 

O mito da democracia racial apoiava-se, e ainda se apóia, no 

embranquecimento do negro e do mulato. Esta seria a saída de emergência para 

termos uma população paulatinamente branca e capaz de promover o 

desenvolvimento. Essa concepção era reforçada por uma evidente diminuição do 

negro na sociedade que reproduzia em alguns momentos uma população 

gradualmente mais branca. O mito da democracia racial, o mito do senhor 

benevolente e o processo de embranquecimento trouxeram consequências para as 

relações étnico-raciais, em outras palavras, para a concepção ideológica e política 

construída no Brasil. Por tudo isso, muitos pardos e negros no Brasil procuram não 

se identificar como negros/as e, sempre que possível, tentam se aproximar do tipo 

estético do branco como, por exemplo, o cabelo liso. 

Não podemos desconsiderar, entretanto, que a luta do movimento negro no 

século XX tenha proporcionado à população a conscientização do valor da sua 

cultura e da necessidade de o negro/a se identificar com a sua raça/etnia, tanto que, 

a partir desse século, começa paulatinamente a valorização da identidade negra. 

Como já mencionado anteriormente, as práticas estão inseridas num contexto 

histórico de convivência entre negros e brancos, práticas essas reguladas pela 

ideologia do branqueamento e que teve seu ápice, no século XIX e século XX, 

marcada pela marginalização da população afro-descendente e do “racismo que se 

configura e persiste”, conforme salienta  Silva (2009, p. 3). Já para Oliveira (2008, p. 

1), 

 
A partir de enfoques teóricos que repensam os contextos educacionais com 
base numa leitura intercultural dos processos educativos veremos que as 
implicações para educação das relações étnico-raciais são muito mais 
complexas e tensas do que se possa imaginar. Ou seja, exigir dos docentes 
a aplicação das novas diretrizes que incluem nos currículos, histórias da 
África e das relações étnico-raciais em educação, significa mobilizar 
subjetividades, desconstruir noções e concepções apreendidas durante 
anos de formação inicial e enfrentar preconceitos raciais muito além dos 
muros escolares. 
 
 

Conforme já anunciado neste estudo, utilizamos o termo étnico-racial ao invés 

de apenas raça porque entendemos que ele representa, de forma mais ampla, os 

significados das relações que envolvem características culturais e fenotípico-

biológicas. Como afirma Corrêa da Silva (2009, p. 30), a expressão étnico-racial 
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torna-se mais apropriada como aponta o Parecer CNE/CP 003/2004, que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Nesse sentido, o 

Parecer afirma que 

 

[...] essas relações tensas devido a diferenças na cor da pele e traços 
fisionômicos o são também devido à raiz cultural plantada na ancestralidade 
africana que difere em visão de mundo valores e princípios das de origem 
indígena, européia e asiática (BRASIL, 2004, p. 13). 
 
 

Já para Cruz (2010, p. 3), o termo relações raciais advém das escolas 

sociológicas americanas que procuram interpretar a tensão das interrelações entre 

negros e brancos. Nesse sentido, a categoria etnia se refere ao universo de legados 

culturais dos grupos étnicos que configuram uma pluralidade de identidades. Em 

outras palavras, na etnicidade, a diferença se funda em aspectos religiosos e 

culturais que podem, inclusive, se contrapor ao conceito de raça. Assim, o referente 

biológico está presente de forma indireta. Por sua vez, o termo raça32 é um marcador 

de diferença social e física representado por elementos fenotípicos que conferem 

inteligibilidade no interior das relações. Por isso, as relações raciais implicam 

modificações, criações e jeito de ser e de viver dos grupos que travam convívios e 

conhecimentos em situações diversas. Esses convívios podem estar centrados em 

situações de opressão ou de solidariedade. Ainda no dizer de Cruz (2010, p. 40), 

 

Ambos os termos etnia e raça se constituem um universo também simbólico 
forjado em ingredientes por vezes, estereotipadas ou positivistas. É no 
cerne deste universo que mescla os conceitos de raça e etnia nos termos 
das relações étnico-raciais, responde estas densas e específicas formas de 
convivência e possibilita colocar a raça e a tensão das relações étnico-
raciais brasileiras, como problema de educação. 
 

 

É notório dizer, portanto, que a educação das relações étnico-raciais é um 

desafio pedagógico e político de todos e de todas que estão preocupados em 

construir uma sociedade mais justa e humana. A educação das relações étnico-

raciais se refere a processos de ensino e aprendizagem que tratam de identidades, 

de conhecimentos que situam o sujeito em contextos culturais, econômicos, políticos 

e sociais. Nesse sentido, a educação das relações étnico-raciais propõe que os/as 

                                                           
32

 Segundo o Parecer CNE/CP 003/2004, o termo raça é utilizado com frequência nas relações 
sociais entre brasileiros, para informar como determinadas características físicas, como a cor da 
pele, tipo de cabelo e outros elementos, influenciam o destino e o lugar social das pessoas. 
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professores/as promovam ações de reflexão que levem os estudantes a pensarem 

sobre as relações vividas no cotidiano. Assim, para entender as relações étnico-

raciais é importante fazer uma análise de outras questões que envolvem a temática 

tais como: o racismo, o preconceito e a discriminação. 

Deste modo, o racismo pode ser entendido enquanto ideologia que 

hierarquiza as pessoas tomando como conceito central a categoria raça. É preciso 

dizer que o racismo é algo complexo, pois envolve tensões e práticas sociais e, por 

isso, exige de nós um olhar cuidadoso (GOMES, 2005). A literatura revela que o 

racismo está presente na história da humanidade e trata-se de um comportamento 

social que se expressa de variadas formas em diferentes contextos e sociedades. 

No contexto da modernidade, o racismo pode ser compreendido na conjunção 

de crises e nas dificuldades de integrar a diferença, já que, nesse período histórico, 

a sociedade revelou dificuldades para conviver com a ambivalência e, em 

consequência, tendeu a transformar diferenças em desigualdades ( SILVA, 2009). 

O racismo pode se expressar de duas formas: individual e institucional. A 

primeira se manifesta por “atos discriminatórios cometidos por indivíduos”, como 

afirma Gomes (2005, p. 52). A segunda implica práticas discriminatórias realizadas 

pelo Estado. Estas se manifestam por tratamento desigual como o isolamento do 

negro em determinados bairros, pelos materiais pedagógicos como os livros 

didáticos em que o negro apareceria sempre em situações de desvantagem. Para  

Silva (2009, p. 31), 

 
o racismo consiste tanto em ideologia quanto nas forças estruturantes que 
mantém a dominação, que priva grande parte dos membros de 
determinados grupos étnico-raciais no caso do Brasil principalmente os 
negros e indígenas, dos direitos fundamentais. 
 
 

O uso da palavra racismo se deu a partir da década de 1960, antes se 

utilizava o termo preconceito de cor, como bem salienta Cunha Júnior (1996). Ainda 

é Cunha Júnior quem nos oferece uma definição do racismo de forma enfática. 

 

Racismos são formas de dominação criminosas, violentas, tal como o 
escravismo, baseadas nas diferenças étnicas. São criadoras de estruturas 
simbólicas e de ações responsáveis pela exclusão dos direitos da cidadania 
de um grupo social. Grupo portador ou não de características étnicas 
formalmente estabelecidas como pertinentes ao grupo racisado (aquele que 
é vítima de racismo). Exemplo, no Brasil, pela origem de formação 
escravista, o trabalho ficou associado ao negro, tornando o trabalhador em 
geral vítima de mecanismos racistas. Os sistemas de dominação racistas 
combinam e alternam violências psicológicas com violências culturais e 
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físicas. Cristalizam formas de desprezo social pelas etnias racisadas, 
produzem exclusões da competição do mercado de trabalho e quebram 
sistematicamente os direitos universais. Os racismos são a negação 
sistemática, simbólica e física, dos racisados. Os racimos matam, aniquilam, 
destroem a memória possível dos aniquilados (CUNHA JUNIOR, 1996, p. 
148-149). 

  

Como bem salientou o autor supracitado, o racismo além de dominar 

fisicamente o/a outro/a, procura criar formas de violências simbólicas que tentam 

justificar a referida dominação e a ideia de superioridade de raça. 

Já o preconceito é um conceito ou uma ideia, uma conclusão que alguém 

chega a ter antes de um conhecimento prévio. Seria um conjunto de crenças, 

valores aprendidos, que leva as pessoas a terem opiniões, tomadas de atitude a 

favor ou contra os membros de um determinado grupo, antes de se ter uma 

experiência com estes. 

É possível dizer que o preconceito é uma ideia que se formula 

antecipadamente sem conhecer a pessoa. Julga-se pela aparência física, sem uma 

prova consistente. Enfim, o preconceito é uma forma arbitrária de agir e pensar que 

separa as pessoas distanciando-as devido às diferenças. Assim, o preconceito não 

deixa de ser uma atitude negativa em relação a uma pessoa ou grupo. Em razão do 

preconceito, acabamos por discriminar a pessoa, fazendo distinção, tratando-a de 

forma que ela se sinta inferior e sem valor. Nesse processo, fortalecemos a nossa 

cultura em função do outro que discriminamos. 

Por isso, a noção de pertencimento étnico-racial está na base das relações 

étnico-raciais. O pertencimento se refere à identificação de fatores biológicos como 

também culturais. O pertencimento racial leva o sujeito ao engajamento no mundo 

africano. Nas práticas sociais, pertencer a um grupo significa compartilhar valores 

através de um processo constante de comunicação e de interação social 

promovendo assim o fortalecimento das identidades. As identidades por nunca 

estarem acabadas permitem um processo sempre de reconstrução do sujeito no 

mundo. É Corrêa da Silva (2009, p. 33-34) quem nos alerta ainda sobre essa 

questão: “o pertencimento não se refere apenas à identificação de fatores biológicos, 

mas também não é apenas cultural, pois tem elementos discursivos de ambos”. 

Dizendo isso de outro modo, a identidade étnico-racial se dá num processo 

dialético entre o biológico e o cultural no tocante às relações. Nesse sentido, é 
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possível dizer que quanto mais estão presentes padrões valorativos nos aspectos 

físicos e étnicos, mais forte é o vínculo de pertença (CORRÊA DA SILVA, 2009). 

Sabemos que, na Modernidade, as ideias de universalização juntamente com 

a concepção de eficácia da ciência e da razão trouxeram avanços enormes para a 

humanidade. Por outro lado, ficou clara a dificuldade do mundo ocidental em lidar 

com as diferenciações. Passou-se a valorizar a superioridade da cultura europeia a 

partir de uma pretensão científica, conforme vimos anteriormente. 

Corrêa da Silva (2009, p. 39) esclarece ainda que “essa estratégia de 

legitimação da superioridade cultural européia teve reflexos na cultura escolar, que 

por sua vez, atuou fortemente sobre as concepções de identidade e sobre o 

reconhecimento da diferenciação étnico-cultural de indivíduos e grupos”. Portanto, a 

função da escola tem sido garantir a identidade étnico-racial do dominante em 

detrimento das demais. 

Entre as noções de identidade apresentadas no dicionário Houaiss (2001), 

destacamos a que a define como um conjunto de características e circunstâncias 

que distinguem uma pessoa ou uma coisa da outra. Assim, a noção de identidade 

ainda pode ser associada a um conjunto de caracteres de uma pessoa desde seu 

nome, idade, sexo, estado, impressões digitais, etc. Podemos, então, daí inferir que 

a identidade ou as identidades são constituídas por vários traços. 

A temática da identidade tem-se constituído numa ferramenta importante nos 

estudos tanto da teoria social mais ampla como no campo educacional. A discussão 

da identidade remete à reflexão sobre quem somos, porque nos tornamos o que 

somos. Porque nos afastamos ou nos aproximamos de certos grupos sociais. Como 

diz Moreira, concordando com Gilroy (2008, p. 38), “a discussão teórica da 

identidade justifica-se, então, por iluminar a interação entre experiência subjetiva do 

mundo e os cenários históricos e culturais em que as identidades são formadas”. 

Assim, a identidade pode ser entendida como uma construção 

multirreferencial, portanto, construída por processos complexos que incluem ao 

mesmo tempo a objetividade e a subjetividade. A identidade de certa forma é uma 

construção permeada por representação social cultural e por meio da linguagem no 

intuito de organizar os dados da realidade para que a pessoa possa atuar sobre ela 

(LOBO, 2005). 

Nesse sentido, a identidade é uma síntese entre a relação com o espaço, o 

tempo, a história e o contexto social. A identidade também é uma construção interna 
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que se dá no processo de internalização dos conteúdos sociais historicamente 

situados.  

 

A identidade como metamorfose é o conjunto de possibilidade de 
assimilação, identificação diferenciação não metamorfose, até como a 
negação dos diversos modos de produção da identidade, personagens, ou 
seja, a tendência à fixidez que o indivíduo toma como espaço que lhe dá 
segurança em meio a transformações históricas (LOBO, 2005, p. 99). 
 

 

Tomada a partir da concepção acima mencionada, a identidade estabelece 

um caráter contínuo de sempre vir a ser, de um processo dinâmico de intercâmbios 

entre elementos endógenos e da relação com o outro. Por isso, a tendência atual 

não é tomar a identidade como algo definitivo e fixo totalmente reconhecível e 

previsível. Assim sendo, mesmo reconhecendo o peso do social na construção da 

identidade é cabível reconhecê-la como constituição interna, que envolve as 

diversas formas de os sujeitos estarem no mundo, imersos em condições materiais, 

culturais e políticas, conforme salienta Lobo (2005). 

Por outro lado, somos forçados a entender que a construção de uma 

identidade resulta de uma história. De uma história em que o sujeito vai se 

construindo como indivíduo a partir de suas experiências. No dizer de Munanga 

(2003, p. 38), “a identidade é, para os indivíduos, a fonte de um sentido e de 

experiência”. Portanto, o reconhecimento de si se dá numa relação e se trata de 

uma construção e não de uma descoberta. Dizendo de outro modo, a nossa 

identidade é formada também pelo reconhecimento ou não do outro. Daí que, uma 

pessoa pode sofrer restrições na construção do seu autoconceito devido a 

processos de depreciação que o sujeito vive ao longo da vida e aos quais não 

conseguiu reagir. 

Em termos práticos, a construção da identidade se inicia com o nascimento e 

se dá durante toda a vida de um sujeito. Constitui uma referência em torno da 

relação com a família, com grupos de amigos, com comunidades da escola, da 

religião, da mídia, entre outros. Ela é uma referência em torno da qual a pessoa se 

constitui a partir de modelos na vivência de processos interativos com o outro 

(SANTOS, 2008). 

A identidade inevitavelmente envolve a diferença. Somos o que somos a partir 

da relação com o outro. A identidade pode ser entendida como um processo de 



123 

construção de sentidos através de interação entre os indivíduos ou grupos. Desse 

modo, ao longo da vida, vamos nos identificando ou não com determinados grupos 

ou pessoas. É preciso entender também que a identidade relaciona-se com a 

capacidade de fazer escolhas, como também, reconsiderar certas escolhas já feitas 

ou conciliar demandas contraditórias e incompatíveis. Há sempre questões para 

explicar, negociar, oferecer, ressaltar, desculpar, esconder, esclarecer ou descobrir 

(BAUMAN, 2005). 

Em termos políticos, podemos dizer que determinados grupos identitários têm 

sido alvo de discriminações ao longo da história. Entre eles, incluem-se obviamente 

os negros. Ainda em termos políticos, a questão da identidade nacional sempre foi 

alvo de preocupação, principalmente da nossa elite social. 

Nesse sentido, é mister afirmar que não podemos deixar de reconhecer a 

mistura do nosso povo na qual estamos inseridos concretamente. Como diz 

Munanga (2003, p. 46), “salvo a realidade das sociedades indígenas com as quais 

não convivemos, penso que no Brasil contemporâneo existe um processo de 

transculturação inegável”. Visto desse jeito, em nossas veias, os sangues se 

misturam. Em outras palavras, a mestiçagem é um dado da realidade histórica. Se 

foi usada para legitimar o mito da democracia racial é um fato de ordem ideológica, 

isto é, da luta ideológica. Contudo, concordamos com esse estudioso quando afirma 

que nem por isso podemos sustentar a ideia de uma identidade mestiça, pois esta é 

uma espécie de identidade que legitima o mito da democracia racial. A identidade 

nacional é uma construção política que passa por outros fatores e não 

necessariamente pela mistura das raças, “o que torna artificial a busca de uma 

essência ou de uma alma nacional, ou ainda a redução de uma cultura a um código 

de condutas”, como afirma ainda Munanga (2003, p. 47). 

Na atualidade, a discussão sobre identidade nacional passa pelos 

antagonismos dos diversos grupos que compõem a nação brasileira. E, nesse 

sentido, a formação da identidade nacional na escola envolve as experiências que 

os estudantes vivenciam a partir dos livros didáticos trabalhados, das tarefas 

realizadas, das temáticas abordadas, enfim, das relações experimentadas. Nesse 

processo de busca de identidade, o que é vivido nas práticas curriculares cotidianas 

é a base de sustentação para o/a educando/a viver no mundo em permanente 

construção e contradição como o nosso (ZAMBONI, 2003). 
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Assim, o conceito de identidade aplicado à educação envolve, queiramos ou 

não, uma concepção de vida humana que queremos construir. É nesse contexto que 

as identidades culturais (identidade negra, branca, amarela, de gênero, 

homossexual, indígena) precisam ser pensadas. Ao mesmo tempo que 

necessitamos enfatizar as identidades culturais a partir da especificidade de cada 

grupo, iremos nortear a discussão para a construção de uma identidade nacional 

baseada na equidade social na qual todos e todas tenham vozes. 

Em relação à construção da identidade negra, não podemos deixar de 

compreendê-la dentro da dinâmica das relações de dominação que sempre 

existiram no país. Assim como as outras identidades, a identidade negra é 

construída a partir de diversas variáveis e sentidos. Para que ela tenha um sentido 

positivo é preciso que o negro no Brasil seja visto sobre outra lógica. Uma lógica que 

não esteja associada apenas à escravidão. Como afirma Gomes (2005, p. 43), 

 

A identidade negra é entendida, aqui, como uma construção social, 
histórica, cultural e plural. Implica a construção do olhar de um grupo 
étnico/racial ou de sujeito que pertence a um mesmo grupo 
étnico/racial, sobre si mesmo, a partir da relação com o outro. 
 

 

A esse respeito é oportuno lembrar que as práticas curriculares vivenciadas 

nas escolas por professores/as e estudantes podem ser compreendidas como um 

espaço de relações étnico-raciais no qual se dão as experiências. Afirmamos que, 

nas práticas curriculares, há probabilidades de o/a estudante discutir elementos da 

sua cultura e, portanto, confrontar as possibilidades de ser e de estar no mundo 

além de negociar possibilidades de construção de identidades que historicamente 

foram negadas e silenciadas. É de posse dessa assertiva que no próximo capítulo 

apontaremos o caminho que percorremos para a realização dessa pesquisa. 

Nos tempos atuais, uma das demandas primordiais diz respeito ao sentido do 

ato de educar. Será que educar é somente transmissão cultural dos conhecimentos 

da geração antiga para a nova? Ou constitui o pleno desenvolvimento humano? A 

compreensão da aprendizagem das relações étnico-raciais passa pelo próprio 

entendimento de educação. 

O ato de educar acontece no processo histórico de cada grupo social no qual 

são repassadas as tradições, mas também, os valores e normas no sentido de 

contribuir com a personalidade da criança e do jovem. Notadamente, educar vai 
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além de transmissão de conhecimentos. “É a forma de fornecer a alguém os 

cuidados necessários ao pleno desenvolvimento físico, intelectual e moral”, 

conforme registra o dicionário Hoauiss (2009, p. 269), é “promover o processo de 

formação do outro como ser humano integral”. 

Destacamos que a escola não é o único espaço na sociedade que promove 

processos educativos e que orienta a vivência de relações étnico-raciais. Ao 

contrário, a criança quando chega à escola traz experiências e concepções 

construídas na família e na comunidade. Tais experiências e concepções 

construídas, muitas vezes, entram em choque com os valores e normas 

estabelecidas pela escola. Cabe aos profissionais que lá atuam combater todo tipo 

de preconceito e de exclusão que estão postos na sociedade. 

De acordo com o Parecer/CP 003/2004 (BRASIL, 2004, p. 6), “[...] a educação 

das relações étnico-raciais impõe aprendizagens entre brancos e negros, trocas de 

conhecimentos, quebra de desconfiança, projeto conjunto de construção de uma 

sociedade justa, igual, equânime”. Sendo assim, a educação das relações étnico-

raciais envolve um conjunto de processos educativos que orientam as relações dos 

sujeitos no mundo vivido, portanto, com as outras pessoas. Daí, a necessidade de 

professores/as e estudantes discutirem no mundo contemporâneo o problema da 

identidade. 
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CAPÍTULO 3 CAMINHOS POR ONDE ANDAMOS: NOSSA TRAJETÓRIA DE 

PESQUISA 

 

Buscar na memória o tempo passado e vivido é algo fascinante e ao mesmo 

tempo assustador. Assustador, por acharmos que não daremos conta de narrar todo 

o processo vivido, e fascinante porque a cada lembrança e registro nos sentimos 

felizes pelo amadurecimento e aprendizagem pelos quais passamos. Nesse 

repensar, percebemos que a escolha de um tema para uma pesquisa não nasce por 

acaso; faz parte de um fragmento da nossa própria história, da nossa experiência 

enquanto ser individual e profissional que procura respostas sobre a realidade em 

que estamos inseridos (AMORIM, 2004). 

Assim, este capítulo representa o esforço de apresentar o caminho teórico 

metodológico que trilhamos no decorrer de todo o processo, desde a construção do 

objeto da nossa pesquisa, a negociação para a nossa entrada no campo, a análise 

dos dados, passando pela escolha dos sujeitos participantes da pesquisa. Nesse 

processo de reflexão, de investimentos em diferentes ordens e de tentativa de 

compreender a realidade, estabelecemos nossas próprias ideias sobre o assunto 

pesquisado, mas sempre com base em discursos dos autores analisados e de 

diversos mediadores desse processo de reflexão (AMORIM, 2004). 

Entendemos que toda pesquisa tem uma história que vale a pena ser contada 

e recuperada. Ela nasce de um projeto33. Projeto esse que tem muito a ver com os 

sonhos da pesquisadora e com sua luta política. Como não poderia deixar de ser, 

sua história de vida norteia o caminho percorrido. O assunto, a temática, o problema 

e os objetivos não nascem somente de leituras bibliográficas ou do trabalho de 

campo realizado. A leitura de mundo, como diz Freire (1988), é que nos ajuda a 

delinear e elaborar nossa questão de pesquisa e o caminho que iremos trilhar.  

Em outras palavras, o objetivo desta parte do trabalho é apresentar, 

descrever e discutir de forma contextualizada o caminho trilhado, a filiação teórica 

que fizeram parte do escopo do nosso estudo. Nosso desafio, em meio a tantos 

outros, é apontar e explicar as escolhas metodológicas, desde a opção teórica e a 

seleção dos sujeitos da pesquisa, as observações realizadas até a elaboração e a 

                                                           
33

 Não estamos nos referindo ao projeto de pesquisa e sim ao projeto de vida. Este trabalho nasceu 
do chão da escola, dos problemas vividos por nós como professora do Ensino Fundamental, como 
já foi colocado anteriormente. 
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realização das entrevistas e questionários, além da análise dos dados. Nesse 

sentido, queremos enfatizar que uma pesquisa pode trilhar muitos caminhos e 

possibilidades. A que ora apresentamos é apenas uma dentre tantas outras formas 

interpretativas. 

Feitas essas considerações, é crucial afirmar que o referido estudo tem como 

marca o chão de uma escola pública da Rede Municipal do Recife. Como não 

poderia deixar de ser, não olhamos para esta instituição de ensino sem as lentes 

que olham o mundo, que procuram interrogar a sociedade. Como todos sabem, a 

escola não é uma ilha. Aquilo que se passa nela não deixa de fazer parte das 

questões postas pela sociedade. Por isso, nesse trabalho de pesquisa procuramos 

estudar as questões macro e micro com as quais estão emaranhados o currículo da 

Rede Municipal de Ensino do Recife e a educação das relações étnico-raciais 

vivenciadas nas práticas curriculares cotidianas. Dessa forma, esperamos cumprir os 

nossos propósitos. 

 

3.1 A Relação Macro/Micro: algumas reflexões  

 

As pesquisas, desde os anos trinta do século XX, vêm demonstrando a 

impossibilidade de se estudar a prática docente e a prática pedagógica isoladas do 

contexto social, econômico, político e cultural em que as mesmas acontecem, ou  

seja, do contexto em que a sociedade está imersa. Nessa perspectiva é que se 

rejeita um modo de fazer pesquisa que ora estuda, a partir do nível macro, a política 

educacional, ora analisa, no nível micro, a escola, sem fazer articulações com as 

questões políticas nas quais as secretarias de educação estão envolvidas e a 

próprias instâncias de atuação do Ministério da Educação (MEC). 

Partindo desse pressuposto, salientamos que as escolas são lócus de 

produção de saberes e não apenas reproduzem o que está posto, mas recriam 

novos conhecimentos e realidades a partir dos significados atribuídos pelos sujeitos 

às ações e aos projetos estabelecidos como prioridades. Por outro lado, as escolas 

recontextualizam os discursos, uma vez que não estão alheias às determinações 

políticas estabelecidas pelos órgãos gestores, mas também não as acatam 

integralmente e de forma passiva. 

Nessa linha de reflexão, nossa pesquisa tenta recuperar o fazer das práticas 

curriculares cotidianas sem deixar de compreender o movimento complexo das 
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políticas que, de uma forma ou de outra, influencia as práticas. É importante dizer 

que este tipo de pesquisa pelo seu enfoque teórico-metodológico apresenta muitas 

possibilidades; por outro lado, há limites no entendimento de algumas questões além 

de ser uma pesquisa arriscada, inclusive para pesquisadores com grande 

experiência. 

Muitas vezes, esse tipo de pesquisa é pensado numa perspectiva dual. Em 

outras palavras, a investigação sobre as macroestruturas é vista como espaços 

apenas de determinação, lugares de elaboração de leis, normas, currículos oficiais. 

Em contraposição, os espaços de micro contingências, que envolvem sujeitos, 

ações e instituições, voltados para a aplicação do que foi produzido no cotidiano, 

são vistos como lugares apenas de materialização das determinações gerais. 

Esses discursos dualistas estão alicerçados nos princípios da modernidade 

que, revelando seus limites para compreender as “relações entre estrutura e ação, 

totalidade e fragmento, transcendência e contingência”, busca de diferentes formas 

a constituição de totalidades orgânicas e unificadas (LOPES, 2006, p. 621). Em 

contraposição a esses discursos, a autora entende ser possível “construir um debate 

que favoreça a superação da dicotomia ainda presente na forma de algumas 

pesquisas entenderem a relação macro/micro”. Assim sendo, entendemos que as 

instâncias macro e micro na pesquisa não devem ser interpretadas de forma 

dicotômica, pensando a autonomia de uma em relação à outra, ou ainda, numa 

relação de causa e efeito. Tal complexidade afasta muitos/as pesquisadores/as 

dessa perspectiva. No dizer ainda de Lopes (2006, p. 626), “é significativa, contudo, 

a existência de tão poucos estudos que enfrentam as dificuldades de articular, em 

uma mesma pesquisa, as duas dimensões”. 

Entendemos ser significativo também compreender não apenas se as 

propostas oficiais (federais, estaduais, municipais) são implementadas na prática, ou 

ainda, apontar os limites e possibilidades para implementação das propostas 

curriculares na escola, mas entender como as redes do cotidiano são construídas, 

que saberes práticos e teóricos são ressignificados, como e por que são 

recontextualizados. É notável compreender os momentos de participação dos 

professores nas propostas, como também a participação de membros dos 

movimentos sociais, se estes se fizeram ou estão presentes na constituição dos 

processos de mudança em curso. 
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Há notoriamente dificuldades de compreender as dinâmicas produtivas do 

cotidiano, quando apenas se tenta dizer como a escola deve ser, como os 

comportamentos precisam ser regulados, sem que se entenda porque são do jeito 

que são e como se constituem no cotidiano das relações sociais concretas, quais as 

direções políticas, culturais e econômicas (LOPES, 2006). 

As novas perspectivas sugerem que o nível micro tem intensa relação com o 

nível macro. Contudo, o nível micro por envolver normalmente pequeno número de 

pessoas no mesmo espaço concede às mesmas a possibilidade de se observarem 

mutuamente. A interação face a face caracteriza-se por envolver pessoas, ações, 

padrões de comportamentos que mesmo representando situações específicas não 

estão desvinculadas da totalidade. Por isso, é mister dizer que convém ao 

pesquisador(a) não reduzir sua atenção a determinados aspectos da cena social. 

Dentro desse cenário, faz-se necessário ficarmos atentos às ações das 

pessoas. Às vezes, em determinada ocasião, elas podem não se apresentarem 

como a melhor referência para a leitura e a interpretação da realidade, mas é 

preciso ficarmos atentos às experiências anteriores, aos diferentes contextos 

institucionais que foram esquecidos ou perdidos no vai e vem do cotidiano confuso, 

complexo, cheio de acertos e de erros também. Recuperar outros contextos vividos 

também é muito importante para entender a dinâmica do momento presente. 

O macro e o micro, numa perspectiva de interação, seriam sempre 

considerados hipotéticos e incompletos, devido à complexidade das relações. É 

preciso entender que o mundo das experiências tem uma capacidade enorme de 

recriação e de construção de novas formas de interações que desembocam em 

ações e intercâmbios diversos. As práticas têm suas próprias lógicas e saberes sem 

deixarem, contudo, de estar implicadas com as demandas gerais da sociedade e 

com as políticas educacionais. 

É com essa perspectiva que o nosso olhar se direciona, primeiramente, para 

os documentos curriculares escritos da Rede Municipal de Ensino do Recife, 

entendidos como instrumentos das políticas curriculares e, portanto, inseridos na 

dimensão macro. No entanto, também se debruça sobre os sujeitos e as ações 

vivenciadas nas práticas curriculares cotidianas, associando as dimensões 

macro/micro com vistas a compreender de que forma essas práticas curriculares em 

uma escola da Rede Municipal de Ensino do Recife estariam vivenciando a 

educação das relações étnico-raciais. 
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Para tanto, entendemos ser necessário explicitar os caminhos escolhidos e as 

teias tecidas ao longo do percurso. 

 

3.2 A Trilha Metodológica: os caminhos escolhidos e os rumos trilhados  

 

É comum no capítulo destinado à metodologia colocarmos, entre outras 

coisas, a opção metodológica, a teoria que norteia o trabalho e o objeto já lapidado.  

Nessa pesquisa, escolhemos fazer o movimento anterior. Relatar um pouco os 

percalços nesse transcorrer, desde a elaboração do primeiro esboço do projeto até 

chegarmos ao “término” desse trabalho. Sabemos de antemão que é quase 

impossível recuperar todos os momentos vividos. Muitas coisas se perdem ao longo 

da estrada percorrida nos quatro anos de um curso de doutorado. Contudo, é 

importante salientar que vale a pena discorrer sobre alguns aspectos vividos e 

pensados. Os novos pesquisadores poderão, de posse do trabalho, encontrar algum 

alento. 

Até chegarmos à delimitação do objeto que ora apresentamos - a educação 

das relações étnico-raciais nas práticas curriculares cotidianas em uma escola da 

Rede Municipal de Ensino do Recife – foi vivido um processo intenso de 

reformulação e de andanças. 

No momento da seleção do doutorado, nossa preocupação estava 

relacionada à questão curricular no ensino de história e à construção da identidade 

dos docentes e discentes. Nesse momento da pesquisa, elaboramos como objetivos 

de trabalho os seguintes: 1) compreender a construção das identidades à luz dos 

estudos culturais e da psicologia social; 2) apreender dos conteúdos das falas dos 

docentes e discentes as manifestações identitárias que formam os sujeitos 

estudados; 3) descrever como os educadores vêm trabalhando as diferenças no 

cotidiano escolar; 4) analisar se o currículo formal de História expresso através da 

proposta curricular da Rede Municipal do Recife é influenciado pelas teorias críticas 

e pós-criticas do currículo e como apresenta as discussões em relação ao 

multiculturalismo e ou interculturalismo. 

No decorrer da leitura, direcionamos o olhar para a questão da diferença em 

vez da identidade. A partir de outros estudos, entendemos que não poderíamos 

estudar todas as diferenças e escolhemos fazer outro recorte. 
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Dessa vez, procuramos entender a questão das relações étnico-raciais 

através do debate sobre a diferença. A nossa formulação na qualificação dizia 

respeito “às práticas curriculares e às políticas de ações afirmativas face aos 

estudantes considerados diferentes no cotidiano escolar da Rede municipal do 

Recife”. O nosso olhar voltava-se para como essa diferença era percebida pelos 

docentes e de que forma as práticas curriculares estavam preocupadas com as 

questões étnico-raciais. Mediante a amplitude do trabalho, fomos orientados na 

qualificação a delimitar melhor o nosso objeto de pesquisa. Sendo assim, nossa 

pergunta foi delineada da seguinte forma: de que forma as práticas curriculares 

cotidianas dos educadores e estudantes da Rede Municipal do Recife têm 

incorporado questões relacionadas com as relações étnico-raciais, as políticas de 

ações afirmativas e o multiculturalismo mediante os desafios e tensões vividos no 

cotidiano escolar? Por fim, o nosso problema de pesquisa tomou a subsequente 

configuração: de que forma as práticas curriculares em uma escola da Rede 

Municipal de Ensino do Recife estariam vivenciando a educação das relações 

étnico-raciais? 

Outro dilema que nos acompanhou dizia respeito à metodologia. Que 

caminhos trilhar mediante a problemática levantada? Mais uma vez, a 

fundamentação teórica foi o alicerce para guiar nossas escolhas. Por outro lado, a 

escolha metodológica num trabalho dessa natureza exigia novos postulados. Como 

afirma Costa (2007, p. 18), 

 

A fragilidade intelectual e emocional que nos acomete quando temos que 

enfrentar as metodologias, em nossas investigações, é fruto do 

endeusamento desse tipo de pensamento a que denominamos ciência e 

que está impregnado de “parâmetros” que enquadram a todos, 

homogeneízam tudo, definindo o certo e o errado, o bom e o mau, o falso e 

o verdadeiro etc. Quando ficamos paralisados/as ao tomar decisões 

metodológicas, devemos ter claro que o problema certamente não é nosso 

despreparo na utilização de instrumentos técnicas ou métodos, mas sim a 

incapacidade ou inadequação dos métodos, supostamente disponíveis para 

dar conta de formas emergentes de Problematização. A episteme moderna 

engendrou lentes e luzes tão ardilosamente dispostas que apenas podemos 

vislumbrar algo se usarmos um determinado tipo de óculos. Tudo o mais 

são outros que mal e mal se movem na obscuridade. 

 

Nesse turbilhão de possibilidades, o caminho precisava ser vivido e muitas 

dúvidas estiveram presentes do início ao fim da pesquisa. Por esse pequeno relato é 
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fácil perceber o quanto um trabalho de pesquisa exige investimento e como o 

processo de lapidação da produção vai se dando aos poucos, através de um 

processo que comporta frequentes idas e vindas. É claro que cada investigação 

apresenta suas próprias características e que, no nosso caso, estávamos diante de 

um objeto de estudo considerado complexo seja pela configuração social que 

assume, seja pelas escolhas teórico-metodológicas engendradas. Isso porque 

entendemos, como Costa (2007), que para cada novo conhecimento a ser produzido 

faz-se necessário procurar novos caminhos, abrir novos ferrolhos e buscar novas 

portas e janelas. 

Assim, além da dificuldade de delimitação do objeto, enfrentamos o problema 

de filiação a determinadas perspectivas filosóficas que de certa forma rompem com 

a vertente marxista. A produção do mestrado embora também estivesse ligada à 

questão curricular estava vinculada à teoria crítica do currículo. Daí se deduz o 

quanto foi necessário irmos à busca de novos horizontes que nos oferecessem as 

ferramentas necessárias para encontrar a resposta à questão central dessa 

investigação, qual seja: de que forma as práticas curriculares em uma escola da 

Rede Municipal de Ensino do Recife estariam vivenciando a educação das relações 

étnico-raciais? 

Ademais, acreditamos que se queremos compreender o mundo na 

contemporaneidade é preciso utilizar outras lentes que ampliem a nossa visão para 

o que ainda não foi visto ou pensado. É com esse intuito que iremos, na próxima 

seção, discutir esses novos horizontes. 

 

3.3 O Pós-Estruturalismo e os Estudos Culturais: conexão e contexto da 

pesquisa 

 

Conforme já foi apontada no decorrer desse trabalho, é notável a centralidade 

que a cultura assume nas pesquisas das ciências sociais no século em que estamos  

vivendo. Salientamos, mais uma vez, que não é possível compreender os problemas 

que assolam o mundo se os analisarmos desvinculados dos estudos sobre os 

diferentes modos de viver das pessoas e dos grupos sociais. Assim, nessa parte do 

texto, iremos analisar as discussões sobre o pós-estruturalismo e sobre os Estudos 

Culturais e tentar explicar a vinculação entre essas linhas de pensamento e a nossa 

pesquisa. 
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Como o pós-modernismo, o pós-estruturalismo constitui uma categoria 

ambígua e indefinida, possuindo filiação teórica com diferentes autores. Como diz 

Silva (2000, p. 120), “a lista invariavelmente inclui, desde Foucault e Derrida 

passando por Deleuze e Lacan entre outros”. Alguns estudiosos apontam que sua 

gênese encontra-se em Nietsche e Heidegger. 

O pós-estruturalismo pode ser compreendido como uma reação ao 

estruturalismo34 e, ao mesmo tempo, inclui a rejeição à dialética, seja hegeliana ou 

marxista (SILVA, 2000). Grosso modo, o pós-estruturalismo se limita a teorizar sobre 

a linguagem. Define-se, ao mesmo tempo, como continuidade e transformação do 

estruturalismo. 

Em termos gerais, Silva (2000, p. 121) define estruturalismo como uma 

categoria que “privilegia a noção de estrutura”. A estrutura pode ser entendida como 

aquilo que se mantém numa determinada construção. A língua, por exemplo, é uma 

estrutura na medida em que tem um sistema abstrato de regras sintáticas e 

gramaticais. Ainda de acordo com Silva (2000, p.122-123), 

O pós-estruturalismo continua, e ao mesmo tempo, transcende o 

estruturalismo. O pós-estruturalismo partilha com o estruturalismo a mesma 

ênfase na linguagem como um sistema de significação. Na verdade, o pós-

estruturalismo até amplia a centralidade que a linguagem tem no 

estruturalismo, como se pode observar, por exemplo, na preocupação de 

Foucault com a noção de “discurso” e a de Derrida com a noção de “texto”. 

O pós-estruturalismo efetua, entretanto, um certo afrouxamento na rigidez 

estabelecida pelo estruturalismo. 

 

 

Nesse sentido, destacamos como um elemento importante para o pós-

estruturalismo a noção de poder de Foucault. Para Foucault, o poder não é algo fixo 

que se possui e nem é algo que parte do centro para as periferias, como assim o 

entendia o marxismo. O poder está em toda parte, circula em todas as direções e se 

constitui como um exercício. O poder se exerce, não se detém como um bem. 

Ademais, “saber e poder são mutuamente dependentes”. Assim, “não existe saber 

que não seja a expressão de uma vontade de poder”, como afirma Silva (2000, p. 

120). 

                                                           
34

 O estruturalismo foi um movimento linguístico que teve origem no Cours de linguistique générale de 
Ferdinand de Saussure e se disseminou como método nas análises da língua, da filosofia, da 
cultura, da matemática e da sociedade na segunda metade do século XX. 
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Outro conceito importante no pós-estruturalismo é o de diferença. O pós-

estruturalismo radicaliza essa noção, “a ponto de parecer que não existe nada que 

não seja a diferença” (SILVA, 2000, p. 123). 

Foi Derrida que contribuiu para a evolução dessa noção. Sua contribuição 

pode ser sintetizada a partir do conceito de “différance”. Derrida utilizou esse termo 

por radicalizar o referido conceito. É importante dizer que, de acordo com Silva 

(2000, p. 121), não há em francês “nenhuma diferença de pronúncia entre as 

palavras différance e différence”. No entanto, para esse autor, Derrida quis alargar o 

conceito, combinando em um só significante – différance – os significados de 

diferença e adiamento, uma vez que este remete à ideia de diferir, de adiar (SILVA, 

2000). 

Silva (2000) argumenta ainda que Derrida queria chamar atenção para a 

tradição filosófica ocidental que faz uma oposição entre linguagem oral e linguagem 

escrita. Assim, para Derrida, “a linguagem oral é já, e sempre, exactamente tal como 

a linguagem escrita, significante” (p. 126). 

Dentro desse debate não se pode falar em teoria pós-estruturalista do 

currículo. Contudo, há uma atitude pós-estruturalista que ajuda a pensar o currículo. 

Devido ao caráter de incerteza e indeterminação que norteia a concepção pós-

estruturalista, esta passa a questionar o próprio conhecimento. O importante é 

examinar e entender o poder envolvido na produção do mesmo. Há, portanto, uma 

desconfiança das definições tomadas como verdadeiras que moldam o 

conhecimento e consequentemente o currículo. Isto é, abandona-se a ênfase na 

verdade absoluta. A questão não é, pois, saber se algo é verdadeiro, mas sim, 

compreender porque razão se tornou verdadeiro. Sendo assim, o currículo numa 

perspectiva pós-estruturalista tentaria a desconstruir o binarismo adotado ao longo 

dos séculos, e, principalmente, na modernidade e que permeia o conhecimento e 

consequentemente o currículo, a partir de pares dicotômicos tais como: 

homem/mulher; branco/preto; ciência/senso comum. Assim, o pós-estruturalismo 

não deixa de questionar o sujeito autônomo, centrado e racional que norteia todo o 

empreendimento pedagógico e, por conseguinte, a ação curricular. 

Por sua vez, os Estudos Culturais têm experimentado nos últimos anos uma 

explosão extraordinária no número de investigações produzidas sob esse enfoque, 

conforme aponta a literatura, e vem se apresentando como uma promessa no 

campo das pesquisas, na medida em que tenta atravessar os interesses sociais e 
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políticos e, ao mesmo tempo, descortinar questões emergentes no cenário 

contemporâneo. Assim, questões voltadas para as políticas da diferença – racial, 

sexual, cultural - passam a ser combinadas com as indagações de ordem material e 

econômica (NELSON et al., 1995), isso porque, de acordo com as autoras, 

 

[...] nos Estudos Culturais, a política da análise e a política do trabalho 
intelectual são inseparáveis. A análise depende do trabalho intelectual; para 
os Estudos Culturais, a teoria é uma parte crucial desse trabalho. Entretanto 
o trabalho intelectual é, por si mesmo, incompleto, a menos que retorne ao 
mundo do poder e da luta política e cultural, a menos que responda aos 
desafios da história. Os Estudos Culturais, pois, são sempre parcialmente 
dirigidos pelas demandas políticas de seu contexto e pelas exigências de 
sua situação institucional; uma prática crítica não é determinada apenas por 
sua situação – ela é responsável por ela (NELSON et al., 1995, p. 17-18). 
 

 

Por serem antidisciplinares, os Estudos Culturais não têm nenhuma base 

tradicional estável e, portanto, filiam-se a diversos campos do saber, apontando 

novas “janelas” para compreender a complexidade dos novos tempos. Segundo 

Nelson et al. (1995, p. 9), “trata-se, agora, de uma alquimia que aproveita dos muitos 

campos principais das teorias das últimas décadas, desde o marxismo e o 

feminismo, até a psicanálise, o pós-estruturalismo e o pós-modernismo”. 

Os Estudos Culturais (EC) representam empreendimentos diversificados que 

abarcam várias metodologias e técnicas. Surgidos na Inglaterra, no final dos anos 

195035, estão abertos às novas e variadas possibilidades metodológicas. Assim, os 

EC, tomados como uma produção que não está presa a qualquer doutrina ou 

metodologia, são concebidos como altamente contextual. 

Por outro lado, se nos anos 1960, a ênfase e a filiação marxista se faziam 

presentes e as relações de classe eram plenamente compatíveis com o foco na 

cultura popular estudada, não podemos dizer a mesma coisa nos anos 1970. Na 

década de 1970, liderado por Stuart Hall, o centro do interesse de pesquisa dos 

Estudos Culturais se desloca. A releitura de Gramsci e os estudos de gênero e raça 

foram importantes para a mudança na interpretação do termo cultura. A partir dos 

anos 1980, os Estudos Culturais passam a estudar a cultura popular não como um 

                                                           
35

 O grupo de intelectuais da nova esquerda (formado por marxistas e não marxistas) inicia o estudo 
em relação à cultura da classe operária. A discussão discorre em torno do embate entre alta cultura 
e cultura de massa (popular). Foi através dos estudos de dois autores ingleses que esse debate se 
iniciou. Raymond Williams com o estudo “Cultura e Sociedade” e E. P. Thompson com “A formação 
da classe operária inglesa” reconceptualizam o significado do termo cultura (MENDES, 2007). Nos 
Estados Unidos, foi Edward B. Tylor com o estudo “Cultura primitiva” (1871) quem primeiro criou 

uma acepção conceitual de cultura, como apontamos no capítulo anterior (MENDES, 2007). 
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mero veículo ideológico e sim como um campo de conflitos e resistências (MENDES, 

2007). Assim, 

 

Nos anos 80, o foco do centro mudava, passando a ver a cultura popular 
como um local de resistência e conflito potencial, ele se concentrava em 
desenvolver uma „história da hegemonia‟ tal como ela se manifestava em 
expressões culturais como a música reggae e as revistas dirigidas a 
adolescentes [...] (SCHULMAN, 2006, p. 179). 
 

 

Como projeto intelectual, segundo Schulman (2006), os EC buscavam 

investigar os significados das experiências humanas na medida em que eles se 

efetivam na linguagem e, consequentemente, nas relações com os outros, de forma 

a analisar as práticas institucionais e os movimentos políticos contemporâneos. 

Os pesquisadores dos Estudos Culturais procuram analisar o histórico do 

conceito de cultura buscando debater a diversidade dos significados, tanto no 

aspecto simbólico como no aspecto material. Os Estudos Culturais problematizam a 

relação entre a cultura da elite e a cultura popular, entre cultura e poder, estando 

preocupados com o terreno do cotidiano das pessoas. Nesse sentido, a importância 

do popular, do que é fabricado pelos sujeitos ordinários (da vida cotidiana) emerge 

como elemento fundante para a compreensão da sociedade. 

 

Na tradição dos estudos culturais, pois, a cultura é entendida tanto como 
uma forma de vida – compreendo ideais, atitudes, linguagens, práticas, 
instituições e estruturas de poder – quanto toda uma gama de práticas 
culturais: formas, textos, cânones, arquitetura, mercadorias produzidas em 
massa, e assim por diante (NELSON et al., 1995, p. 14). 
 

 

A cultura, entretanto, é tomada a partir da compreensão política sobre os 

efeitos da linguagem, sobre a textualidade através de análises das conjunturas, 

questionando o viés naturalizador do termo cultura. Os Estudos Culturais são 

sempre contextuais e preocupados com as complexas formas como as identidades 

são construídas. 

Nos EC, a cultura passa a ser central para o entendimento das relações  

humanas. É importante dizer que os ataques às proposições economicistas e o lugar 

por elas ocupado no interior do projeto iluminista acarretaram críticas severas ao 

campo totalizador da teoria marxista, contudo, isso não significa o fim da política 

como pensam muitos. “Os Estudos Culturais emergiram como forma de pesquisa 

radical, que ia contra o reducionismo e o economicismo que ia contra a metáfora da 
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base e da superestrutura e que registra a noção de falsa consciência” 

(MACROBBIE, 1995, p. 141). É importante salientar que não dá para pensar uma 

sociedade sem conflitos e tampouco pensá-la com o colapso do marxismo ou o fim 

da política socialista. O que temos hoje são oportunidades de uma democracia 

pluralista que dia a dia tem se fortalecido em algumas partes do planeta. 

Nas pesquisas com base nos Estudos Culturais, há possibilidades de se 

entender a vida cotidiana, bem como a forma como os sujeitos, a partir das relações 

com os outros, questionam a construção de suas identidades. Enfim, no dizer de 

Giroux (1995, p. 88), “os Estudos Culturais estão cada vez mais interessados na 

questão do saber, tendo em vista o objetivo de expansão das possibilidades de uma 

democracia radical”. 

Na tentativa de definição dos Estudos Culturais, Richard Johnson (2004) 

aponta a existência de três modelos de análise nas pesquisas em Estudos Culturais. 

O primeiro corresponde à produção, o segundo ao texto e o terceiro às culturas 

vividas. Para o autor, essas três formas de fazer pesquisa apresentam-se 

inadequadas para descrever a realidade em sua totalidade, uma vez que a cada 

uma corresponde uma visão diferente da política cultural, ao mesmo tempo em que 

se observa a ausência de diálogo entre as mesmas. 

No esforço de tentar superar a falta de diálogo entre os modelos de análises 

das pesquisas em Estudos Culturais, conforme aponta Johnson, buscamos nessa 

investigação compreender elementos do discurso pedagógico contidos nos 

documentos do currículo e que representam as políticas curriculares. Ao mesmo 

tempo, procuramos interpretar as práticas curriculares cotidianas com vistas a 

compreender de que forma essas práticas experienciadas em uma escola da Rede 

Municipal de Ensino do Recife estariam vivenciando a educação das relações 

étnico-raciais. 

O encontro do objeto da nossa pesquisa com os Estudos Culturais e com o 

pós-estruturalismo se deu por dois caminhos que se complementam. Primeiramente, 

estamos realizando um estudo acerca das práticas curriculares cotidianas que está 

imerso na cultura escolar, na vida ordinária das pessoas, na lógica dos 

micropoderes. Em segundo lugar, esse trabalho representa o esforço de 

compreender a educação das relações étnico-raciais no âmbito da escola, logo a 

partir da análise das ações dos sujeitos materializadas nas práticas, através das 

quais é possível entender a linguagem como forma de dominação e de poder. 
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A influência da Psicologia Social, da Psicanálise e do Pós-estruturalismo 

sobre os Estudos Culturais ajudou a aprofundar a partir, principalmente, dos anos 

1990 duas categorias de análise: identidade e subjetividade. “No entanto, estas não 

são concebidas como sinônimas, muito menos como sendo fixas e uníssonas, antes 

são situadas numa outra dimensão – a da produção e alteração” (MENDES, 2007, p.  

51). A subjetividade é entendida como sendo a forma como o sujeito se vê e se 

perfila, passa a ser uma categoria importante no sentido de compreender como os 

sujeitos, a partir das diferenças culturais, vão fabricando suas formas de ser e de 

compreender o mundo. 

Partindo da concepção de cultura dos EC, o currículo escolar passa a ser 

problematizado, da mesma forma que a apropriação e a legitimação dos saberes. 

Portanto, a organização curricular deveria cruzar com o objetivo de orientar o diálogo 

entre professores/as e estudantes de forma que pudessem negociar e participar da 

seleção dos conteúdos vivenciados e os interesses dos diversos grupos pudessem 

ser considerados e refletidos. Em relação ao currículo na perspectiva dos EC, 

Mendes (2007, p. 83) afirma o seguinte: 

[...] mas há outros caminhos, outras saídas direções onde o currículo não só 

reproduz e reforça. Silva destaca a necessidade de uma teoria pedagógica 

que descreva e explique o processo de produção do conhecimento, que crie 

estratégias, instrumentos e mecanismos que questionem, que discutam 

como as identidades e diferenças são fabricadas. Que levem os estudantes 

a “explorar” as possibilidades de perturbação, transgressão e subversão das 

identidades existentes e estimule o “impensado, o arriscado, o inexplorado e 

o ambíguo” que deixe a diferença continuar fazendo seu trabalho [...] 

 

 

Os dizeres acima nos causam estranhamento e até certo ponto medo, pois 

estamos acostumados com uma lógica monocultural. É importante dizer que a 

cultura não é algo estático, único, antes constitui significados diversos e híbridos 

permeados pela condição histórica, política e social do sujeito. Assim, o que 

chamamos de realidade, sob o prisma culturalista é construído por diversas 

interpretações e subjetividades.  

Sob a ótica dos EC, “as sociedades capitalistas são lugares de desigualdades 

no que se refere à etnia, sexo, gerações e classes, sendo a cultura o lócus central 

em que estão estabelecidas e contestadas tais distinções” (COSTA; SILVEIRA; 

SOMMER, 2003, p. 38). As músicas de um grupo de rap, um livro didático, as 

culturas juvenis não são apenas expressões de manifestações de uma dada cultura; 
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são lutas pela significação, são espaços de poder, de resistências em que os 

significados são “negociados” e fixados. 

As culturas (e não a Cultura) são artefatos produtivos, imprevisíveis, são 

práticas de representação, são jogos simbólicos permeados por forças diversas que 

estruturam e hierarquizam as coisas nas sociedades. Portanto, o currículo tomado 

como campo de luta lança mão da teoria cultural como uma das formas de entender 

a sociedade contemporânea. O cotidiano tem muito a nos ensinar sobre os 

significados do que entendemos a respeito do mundo e sobre como transformá-los 

de acordo com as nossas experiências. 

 

3.4 O Estudo do/no Cotidiano: o (in)visível nas práticas curriculares  

 

Nesta parte do trabalho, a nossa conversa discorre em torno da escola, do 

mundo das experiências, dos desejos e das necessidades dos sujeitos que lá estão.  

Estudar o cotidiano é pensar numa instância paradoxal e complexa em vista de suas 

imensas possibilidades e dos limites que a vida nos impõe. Na concepção do 

cotidiano, estão contidos os sintomas da estabilidade e ao mesmo tempo da 

transformação. São as ações, condutas, expressões e reações do dia a dia 

rotinizadas, repetitivas, recriadas, problematizadas que induzem, ora à conservação 

e até a uma certa calmaria, ora ao processo de produção/recriação. Estudar o 

cotidiano é se colocar com humildade diante da complexidade das relações vividas 

nos determinados espaços. É procurar entender uma rede em labirintos que não 

sabemos bem aonde vai dar. 

Ao estudar as práticas curriculares cotidianas, faz-se necessário adentrar o 

campo preservando certa abertura para as possibilidades do que se poderá 

encontrar. Mergulhar no cotidiano de uma escola é adentrar numa instância 

contraditória, paradoxal e complexa tendo em vista as contingências.  

Compreendemos que todas as nossas ações, atitudes, iniciativas, hábitos e 

costumes fazem parte do cotidiano, logo ninguém pode viver sem nele estar imerso. 

Zaccur (2003, p. 179) chama-nos a atenção quando afirma que o sentido próprio do 

cotidiano denota estar a “cada dia aberto a encontros e desencontros, ao previsível 

e ao imprevisível, ao repetível e ao irrepetível”. O que aparentemente se repete, 

recria-se, se torna único e singular. A vida social é permeada pelo pluralismo de 

situações e sentimentos que dão sentido à existência humana. Por sua vez, 
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Maturana (2006, p. 129-130) afirma que “é a emoção sob a qual agimos num 

instante, num domínio operacional que define o que fazemos naquele momento 

como uma ação de um tipo particular naquele domínio operacional”. Isto é, nas 

operações cotidianas os sentimentos brotam e, de certa forma, regem os rumos que 

tomamos diante dos fatos e das coisas. Esse cotidiano, contudo, pode ser 

interpretado a partir de várias perspectivas dependendo o ângulo a ser tomado como 

foco. 

Assim, ao realizarmos uma primeira abordagem à literatura, encontramos pelo 

menos três correntes que estudam o cotidiano. As correntes marxistas, as 

fenomenológicas e as sócio-antropológicas. A primeira tem como representantes 

principais Lefèbvre e Heller. A ideia central desse grupo é que o trabalho produz a 

alienação e, nesse sentido, a crítica urgida na vida cotidiana contribui para a 

transformação da sociedade. 

 

A vida cotidiana é a vida de todo homem. Todos a vivem, sem nenhuma 
exceção, qualquer que seja seu posto na divisão do trabalho intelectual e 
físico. Ninguém consegue identificar-se com a atividade humano-genérica a 
ponto de poder desligar-se inteiramente da cotidianidade. E, ao contrário, 
não há nenhum homem, por mais “insubstancial” que seja, que viva tão-
somente na cotidianidade, embora essa o absorva preponderantemente 
(HELLER, 2004, p. 17). 
 

 

Em suma, o trabalho, como uma das ações do cotidiano, provoca a alienação 

do trabalhador e como tal o condiciona à aceitação do status quo. “Os dominados 

vivem um cotidiano de alienação, porque pelas suas condições de trabalho, são 

submetidos e automatizados acriticamente através de rotinas que obscurecem todas 

as suas capacidades de percepção [...]” (VALONES, 2003, p. 82). 

O segundo grupo – os teóricos da fenomenologia – está preocupado com os 

sentidos dados às coisas e aos acontecimentos. Para esse grupo, a construção da 

subjetividade tem um peso preponderante na arte de fazer as coisas e é nas práticas 

cotidianas que se analisam as relações intersubjetivas e se compreendem os 

sentidos das relações e da vida em sociedade. Nesse grupo, temos como expoente 

principal Goffman. 

Os estudos de Goffman estão voltados para a compreensão de como as 

pessoas orientam suas ações na vida cotidiana e, para isso, utiliza o conceito de 

definições. Isto é, diante de uma situação as pessoas definem suas ações com base 
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na interpretação dada ao contexto. Entretanto, essas definições são elaboradas a 

partir das relações de poder vividas na sociedade (GASTALDO, 2008). 

O terceiro grupo de estudos do cotidiano está alinhado à antropologia e à 

questão cultural. Entre os diversos estudiosos que estão nesse grupo destacamos 

Michel de Certeau. A invenção do cotidiano: a arte de fazer, sua obra prima, procura 

analisar as práticas microbianas, singulares e plurais. Os estudos do/no cotidiano 

buscam recuperar os aspectos singulares e qualitativos do real, o não controlável, e 

o faz por meio de estudos que buscam romper com as regularidades. 

Ao estudarmos o cotidiano estamos tratando de algo efêmero, incontrolável, 

caótico e imprevisível. Nesse sentido, trazer a vida cotidiana para um roteiro de 

classificação é complicado, pois, conforme Ferraço (2005), terminamos por 

aprisionar através de categorias o mundo das experiências. 

Essa teoria defende o cotidiano como uma compreensão do ambiente em que 

as práticas sociais são vividas, mas que também sofre influências exteriores. A 

lógica das práticas cotidianas não se apresenta apenas no que é realizado num 

determinado espaço, mas é uma rede de significações que são operacionalizadas e 

que estão envolvidas com as relações de força e de poder. 

É na imersão da cultura que os conflitos são vividos, nas tensões em que os 

equilíbrios simbólicos são efetivados, forjados de maneira mais ou menos 

temporária. “As táticas do consumo engenhosidades do fraco para tirar partido do 

forte vão desembocar então numa politização das práticas cotidianas” (CERTEAU, 

1994, p. 45). 

No cotidiano, os produtores desconhecidos conduzem as situações e 

produzem as práticas de forma aparentemente insignificante. Elas desenham 

caminhos através das astúcias, de interesses diversos e dos desejos que não são 

captados pelos sistemas, pois não podem ser quantificados por meio de estatísticas 

e registros diversos, uma vez que as estatísticas levam em conta classificação, 

cálculos e dados que quase nada dizem sobre o fazer cotidiano. 

Alves (2003) mostra que existem diversas vertentes nos estudos do/no 

cotidiano e que estas conduzem a leituras diferentes, dependendo do caminho 

escolhido. A referida autora faz um breve histórico das pesquisas realizadas tendo 

como base o estudo do cotidiano. 

A primeira tendência de estudos do/no cotidiano inicia-se nos Estados Unidos 

e nela o cotidiano é visto como uma caixa preta. Com essa metáfora, os que faziam 
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pesquisa com base nessa concepção procuravam saber o que, de fato, se passava 

no interior das escolas. Outra tendência, tendo como base as discussões da Escola 

de Frankfurt, via nos estudos sobre o cotidiano escolar a necessidade de pensar os  

problemas cotidianos em consonância com as questões amplas que se passavam 

na sociedade. Metodologicamente, os pesquisadores entendiam a necessidade da 

participação ativa dos sujeitos através de reuniões e dos movimentos sociais 

organizados. Mais adiante, com base na leitura de estudos que tratavam sobre 

questões relativas ao tema professor pesquisador, as pesquisas do/no cotidiano 

passam a ter como princípio que são os próprios/as professores/as que podem fazer 

modificações no cotidiano a partir da reflexão provocada pelas pesquisas realizadas. 

Destacamos que esses estudos possibilitam compreender que mais do que 

descrever as práticas cotidianas escolares de forma negativa, o que importa é 

estudar as escolas na sua realidade, sem julgamentos, procurando compreender o 

que nela se faz e se produz (ALVES, 2003). 

A partir dessa tendência, há uma crítica ferrenha à concepção de ciência da 

sociedade moderna, uma vez que nela o senso comum é visto como aquele que no 

máximo tem alguns saberes, sendo assim, o conhecimento do cotidiano é um 

conhecimento do senso comum, sem valor nenhum. Diante disso, destacamos que o 

uso do termo ordinário nesse estudo toma como referência os estudos de Certeau 

(1994) e não é tomado com o sentido pejorativo como, muitas vezes, é comumente 

usada na nossa Língua. 

Para Certeau (1994), o cotidiano agrega estratégias e táticas e o que 

diferencia as estratégias das táticas são as operações realizadas. Enquanto a 

primeira mapeia, produz e impõe regras, a segunda somente pode utilizá-las, 

manipulá-las ou alterá-las. As táticas reconstroem os espaços em que estão 

envolvidos os sujeitos. 

  

Chamo de “estratégia” o cálculo das relações de forças que se torna 
possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder é 
isolável de “um ambiente”. Ela postula um lugar capaz de ser circunscrito 
como próprio e, portanto capaz de servir de base a uma gestão de suas 
relações com uma exterioridade distinta. A nacionalidade política, 
econômica ou científica foi construída segundo esse modelo estratégico. 
Denomino, ao contrário, “tática” um cálculo que não pode contar com um 
próprio, nem portanto com uma fronteira que distingue o outro como uma 
totalidade visível. A tática só tem por lugar o do outro. Ela se insinua, 
fragmentariamente, sem apreendê-lo por inteiro, sem poder retê-lo à 
distância. Ela não dispõe de base onde capitalizar seus proveitos, preparar 
suas expansões e assegurar uma independência em face das 
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circunstâncias. O “próprio” é uma vitória do lugar sobre o tempo (CERTEAU, 
1994, p. 46). 
 

 

Desse modo, nas estratégias as pessoas que estão ocupando determinado 

posto elaboram leis, normas, conceitos, saberes científicos. Por sua vez, quem está 

nas práticas cotidianas age por meio de táticas, simulam situações, aproveitam as 

circunstâncias para dar um “golpe”, não no sentido de enganar os outros, mas na 

vontade de resguardar a sua sobrevivência. No dizer de Coutinho (2004, p. 24), “as 

táticas surgem muito mais sutis porque são dependentes do tempo, dos momentos e 

das oportunidades”. 

É a partir dessa concepção que os estudos culturais no/do cotidiano ampliam 

o nosso entendimento sobre os processos sociais e de produção de conhecimento 

realizado pelos sujeitos “ordinários” que vivem e estão no cotidiano escolar. Com 

base nas ideias de Certeau buscamos compreender como se dá “a trama da cultura” 

da escola estudada nas múltiplas realizações dos praticantes, fazendo uso de 

observações, entrevistas e análise de diversos documentos. 

Para isso, utilizamos como guia para o nosso trabalho, além do que já 

apontamos a partir da literatura da área (CERTEAU, 1994, ALVES, 2003, 

ESTEBAN, 2003; FERRAÇO, 2005; ZACCUR, 2003, COUTINHO, 2004) os 

seguintes indicadores: 

1 – A pesquisa no/do cotidiano não pretendeu apenas descrever os 

fenômenos encontrados, mas aprofundar a compreensão da realidade através do 

cuidado adotado na utilização dos procedimentos, a fim de que estes não viessem a 

congelar o movimento dos sujeitos no momento captado pela pesquisadora; 

2 – A tensão entre o individual e o coletivo dos sujeitos que estavam vivendo 

o cotidiano percorreu todo o processo de pesquisa, evitando que o outro se 

constituísse como mera ilustração na pesquisa. 

3 – A indagação sobre os processos de ocultação, observados nas práticas 

produzidas nas relações sociais foi indispensável, pois a análise do cotidiano se 

desenvolve por meio de perguntas que vão dando luz à interpretação dos processos 

complexos vividos pelos sujeitos. 

4 – Os conceitos de “deriva” e “deriva estruturada” formulados por Maturana 

(2006) foram noções importantes para compreender a complexidade do cotidiano. 

De acordo com Maturana (2006, p. 81), “a palavra deriva faz referência a um curso, 
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que se produz momento a momento, nas interações do sistema e suas 

circunstâncias”. A deriva estruturada se refere, por sua vez, às mudanças de um 

organismo nas interações com o meio. 

5 – A busca de indícios referentes à conexão entre as vivências curriculares e 

o objeto pesquisado foi permanente. Ao realizar o estudo do e no cotidiano escolar 

foi preciso aguçar a sensibilidade para a procura de pistas, de fatos e de situações 

que nem sempre se mostravam claramente, uma vez que não há um caminho único 

no estudo do cotidiano. “Metodologias do cotidiano, como se percebe, enredam 

muitos fios”, como afirma Zaccur (2003, p. 178).  

Zaccur (2003, p. 178) ainda vai nos dizer que cotidiano significa “cada dia, 

aberto a encontros e desencontros, ao previsível, ao imprevisível”. Por isso, muitas 

vezes ao observar as práticas curriculares, o sentimento de confusão tomava conta 

dos nossos pensamentos. O cotidiano é construído pela imprevisibilidade, pelo 

“sem-importância”, pelo fragmentado e repetitivo. Mas também pela riqueza e pela 

complexidade. Segundo Esteban (2003), os opostos se cruzam, se aproximam e se 

distanciam. 

Nessa perspectiva, os educadores e as educadoras possuem saberes que 

são construídos no cotidiano e, como afirma Tardif (2002, p. 11): “o saber dos 

professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa e a identidade deles”. 

Está relacionado “com a sua experiência de vida, com a sua história profissional, 

com as suas relações com os alunos em sala de aula e com outros atores escolares 

na escola”. Enfim, é um saber plural oriundo de uma multiplicidade de fatores e de 

interações sócio-culturais. Entre os saberes docentes, Tardif (2002) enumera os 

seguintes: os saberes disciplinares, os saberes curriculares e os saberes das 

experiências que serão discutidos no Capítulo 4 e 5. 

 

3.5 As Experiências Cotidianas Escolares: A Rede Municipal de Ensino do 

Recife 

 

Como já foi anunciado, a constituição do campo de pesquisa nessa 

investigação não aconteceu de forma aleatória. A escolha pela Rede Municipal de 

Ensino do Recife (RMER) se deu por dois motivos principais: em primeiro lugar pela 

nossa atuação como professora em turmas do 1º e 2º ciclos de aprendizagem na 

referida Rede durante mais de uma década. Em segundo lugar, a atuação como 



145 

supervisora da Secretaria de Educação também na RMER nos levou a acompanhar 

os questionamentos dos docentes no tocante à complexidade de educar nos dias 

atuais com o modelo de escola que temos. Estes questionamentos surgiam ora na 

formação continuada, ora no dia a dia da escola quando lá estávamos para orientar 

o trabalho docente. 

Além disso, a escolha pela Rede Municipal do Recife se deve também à 

magnitude e à relevância do trabalho que a mesma desenvolve no cenário 

educacional em âmbito nacional ou local. Trata-se de uma rede de ensino que 

comporta um número expressivo de escolas e de educadores e dentro do contexto 

de Pernambuco foi e é referência para outros municípios no que concerne ao 

esforço empreendido com vistas à democratização da escola pública, bem como à 

elaboração e à inovação das propostas pedagógicas e curriculares. 

Por outro lado, a construção do objeto de estudo e a definição do problema de 

pesquisa a ser respondido também direcionaram o nosso interesse em ter como 

campo de pesquisa uma escola da rede municipal. Aliás, a nossa questão de 

pesquisa mesmo embrionária e ainda pouco lapidada nasceu a partir das vivências 

com os nossos pares em diferentes espaços e contextos da escola municipal. 

Assim, compreendemos que o trabalho de campo nesta pesquisa assume o papel 

de articular os dados teóricos na análise da realidade, buscando esclarecer os 

caminhos que a escola pública tem encontrado para dar conta da educação das 

relações étnico-raciais nas suas práticas curriculares. 

Como já foi mencionada anteriormente, a referida pesquisa, por abranger a 

relação entre a estrutura macro e micro, necessitou de grupos diferentes de 

informantes que nos ajudaram a entender a complexidade do fenômeno a ser 

estudado. 

Diante desse contexto, estudamos as propostas pedagógicas da Rede, 

editadas em 1996 e 2002, e os documentos curriculares complementares. Além 

disso, se fez necessária a realização de entrevistas e a aplicação de questionários 

com assessores/as lotados na Secretaria de Educação, com assessores/as que 

fazem parte do Grupo de Estudo das Relações Étnico Raciais (GTERÊ) e com 

professores/as em atuação na escola. Aplicamos também questionário à 

coordenadora da escola e realizamos entrevistas com estudantes. Todas essas 

pessoas permitiram que nos aproximássemos do nosso objeto de pesquisa. 

Conforme salientam Ludke e André (1986, p. 11), “a pesquisa qualitativa supõe o 
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contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e situação que está 

sendo investigada, via de regra através do trabalho intensivo de campo”. Como 

sabemos, na realização de uma pesquisa científica é necessário promover o 

confronto entre os dados, as evidências e as informações coletadas (LUDKE; 

ANDRÉ, 1986). 

No decorrer do trabalho foi necessário fazer também uma pesquisa 

exploratória, explicada em outro tópico, que era na verdade ainda um plano 

incipiente e que aos poucos foi se delineando mais claramente na medida em que 

avançamos no estudo. A partir do estudo exploratório algumas questões foram 

sendo mais bem explicitadas, enquanto outras foram reformuladas ou abandonadas 

na medida em que se mostravam ineficientes para o trabalho. 

Assim, compreendemos que o trabalho de campo assume um papel 

preponderante na composição dos dados de investigação já que nem a entrada do 

pesquisador e nem o próprio campo são neutros. Assim, os elementos das práticas 

curriculares foram estudados em uma escola da RMER que teve sua escolha 

baseada nos seguintes critérios: 

 com vistas a uma maior articulação entre as dimensões macro/micro na 

pesquisa, buscamos aproximação com uma escola que estivesse perto do centro de 

onde emanam as políticas curriculares (Secretaria de Educação) para que as 

informações estivessem circulando mais rapidamente na escola e a 

recontextualização dos discursos pudesse ser mais rapidamente observada. Por 

outro lado, essa proximidade com a instância central do poder possibilita aos 

educadores facilidades no acesso ao discurso institucional, bem como aos órgãos 

gestores dos processos educacionais em sua dimensão macro; 

 uma outra razão da escolha pela escola investigada disse respeito ao fato 

de que a mesma oferece as várias etapas e modalidades de educação da 

escolaridade básica e está situada na parte central da cidade, logo acolhe 

estudantes dos vários bairros e agrega uma ampla diversidade de sujeitos – 

estudantes, professores e professoras – em termos de comunidade, idade, gênero e 

raça/etnia; 

 um terceiro critério para escolha da escola teve referência no grupo de 

professores/as de 3º e 4º ciclos que atua na mesma. Trata-se de um grupo bastante 

diverso em termos de sua atuação nas várias instâncias da rede municipal, incluindo 

docentes que atuam com uma parte de sua carga horária na regência de turmas e 
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outra parte nas gerências de ensino. Dessa forma, entendemos que a própria 

constituição do corpo docente da escola, ao se apresentar híbrido em relação às 

atividades docentes desempenhadas, favoreceria a ruptura com a dualidade da 

investigação entre o macro e as microcontingências, envolvendo os diferentes tipos 

de sujeitos. 

Por conhecer a rede, não foi difícil fazer a escolha da escola. A escola 

escolhida apresenta muitos problemas e dificuldades que são desafiantes para os 

educadores que estão atuando no seu dia a dia. 

É importante dizer também que a Rede Municipal do Recife é formada por um 

quadro de 5.000 professores e professoras, além dos estagiários que respondem 

pelas atividades desenvolvidas em diversos setores. Em termos de estruturas 

físicas, há escolas bem equipadas enquanto outras apresentam problemas na 

estrutura física. No quadro abaixo reproduziremos o total de escolas da rede 

municipal. 

Quadro 7 – Escolas da Rede Municipal de Ensino do Recife36 

Etapa da escolaridade oferecida Nº de escolas 
Escolas com 1º e 2º ciclos de aprendizagem 218  

Escolas com 3º e 4º ciclos de aprendizagem 35  
Total 253  

 

Em se tratando de localização, as escolas da Rede Municipal do Recife estão, 

na quase totalidade, nos espaços mais pobres da cidade. Nos bairros de melhor 

poder aquisitivo, como Boa Viagem ou Ilha do Leite, atendem a um público que vive 

em áreas em condições precárias de saneamento básico e moradia. 

Em relação aos docentes de 3º e 4º ciclos de aprendizagem, podemos afirmar 

que eles têm formação inicial em diversas áreas de conhecimentos. Em geral, 

apresentam um nível de escolarização elevado, mas, em contrapartida, muitos 

apresentam lacunas importantes na formação pedagógica que se refletem nas 

concepções de ensino e de aprendizagem. Em consequência, a prática usual, 

muitas vezes, se apresenta na forma de transmissão de conteúdos, desvinculados 

da realidade dos estudantes. Os quadros a seguir (quadro 7 e quadro 8) sintetizam 

em números a distribuição dos/as professores/as e estudantes da rede de ensino 

tomada como campo da nossa pesquisa. 

 

                                                           
36

 Nos dados informados, não estamos incluindo creches e escolas da educação infantil. 
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Quadro 8 - Docentes de 3º e 4º ciclos de aprendizagens em 200837 

Disciplina 
Docentes por sexo 

Total 
Feminino Masculino 

Língua Portuguesa 101  47  148  

Arte 46  24  70  

Língua Estrangeira 19  12  31  

Educação Física 19  31  50  

Matemática 30  87  117  

Ciências da Natureza 44  39  83  

História 27  46  73  

Geografia 24  29  53  

Ensino Religioso 5  2  7  

 

Quadro 9 - Estudantes de 3º e 4º ciclos de aprendizagens em 200838 

Ciclo de aprendizagem Estudantes matriculados  

Estudantes de 3º ciclo 11.741  

Estudantes de 4º ciclo 8.719  

Total de estudantes nos 3º e 4º ciclos 20.450   

 

Ao analisarmos o quadro 7 acima, fica visível que, nos componentes 

curriculares Matemática, Educação Física, História e Geografia, a maioria dos 

docentes é do sexo masculino, enquanto nos outros componentes predomina o sexo 

feminino. 

 

 

 

 

                                                           
37

 Dados coletados em julho de 2008. 
38

 Dados coletados em julho de 2008. 
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Quadro 10 - Número de docentes de 3º e 4º ciclos de aprendizagens em 201039 

Disciplina 
Docentes por sexo 

Total 
Feminino Masculino 

Língua Portuguesa 48  25  73  

Arte 22  04  26  

Língua Estrangeira 09  07  16  

Educação Física 13  20  33  

Matemática 21  51  72  

Ciências da Natureza 23  18  41  

História 23  33  56  

Geografia 14  28  42  

Ensino Religioso 3  2  5  

 

Por outro lado, no quadro 9 fica evidente que o número de professores de 3º 

e 4º ciclos sofreu redução de 2008 para 2010, por motivo de aposentadoria, de 

abandono da profissão por alguns professores e professoras que deixaram a 

profissão ou se afastam por outros motivos. Em outras palavras, os dados 

demonstrados são significativos, pois indicam redução do quadro de professores 

de 3º e 4º ciclos e nos levam a indagar: qual a política da Rede Municipal do Recife 

no tocante à saúde dos/as professores/as e quais as condições de trabalho que 

eles enfrentam no cotidiano escolar?40 Por sua vez, em relação aos estudantes da 

rede temos na próxima página: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 Dados coletados em 2010. 
40

 Não aprofundamos esse debate por fugir ao nosso objeto de pesquisa. Outros pesquisadores 
poderão se debruçar sobre o assunto. 
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Quadro 11 - Levantamento de Estudantes por Ciclos e RPA
41

 2010 

RPA Escolas Estudantes por ano de ciclos  Total Por RPA 

3.1 3.2 4.1 4.2 Alunos E.M. 

01 

Padre Antônio Henrique 17 19 73 34 143   

Pedro Augusto 46 67 69 49 232   

José da Costa Porto 180 220 108 84 592   

Reitor João Alfredo 134 162 92 76 464 1.431 04 

02 

Antônio Heráclio do Rego 144 147 84 128 473   

Mário Melo 130 125 70 0 325   

Olindina Monteiro 108 116 100 56 380   

Paulo VI 333 322 360 174 1.189 2.367 04 

03 

Nadir Colaço 230 160 155 105 650   

Octávio de Meira Lins 114 126 50 49 333   

Poeta Joaquim Cardozo 320 320 120 200 960   

Aderbal Galvão 88 101 130 84 403   

Nilo Pereira 100 162 59 81 402   

São Cristóvão 188 202 219 171 786   

Gilberto Freire 90 90 60 40 280   

Almerinda de Barros 180 187 121 114 612 4.426 08 

04 

Arraial Novo B. Jesus 70 140 57 63 330   

Divino Espírito Santo 50 65 48 48 219   

Municipal da Iputinga 131 90 62 50 333   

João XXIII 96 121 111 106 434   

Rodolfo Aureliano 245 138 125 86 594 1.910 05 

05 

André de Melo 74 134 58 52 318   

Antônio Farias Filho 155 155 180 180 670   

Dom Bosco 105 169 264 157 697   

Hugo Gerdau 70 105 47 0 222   

Antônio de Brito Alves 205 203 153 75 626   

Municipal de Tejipió 97 74 78 57 306 2.837 06 

06 

Cícero Franklin Cordeiro 137 202 89 83 545   

Karla Patrícia 94 103 54 37 317   

Luiz Vaz de Camões 167 188 126 96 577   

Maria Sampaio de Lucena 245 271 148 120 784   

Osvaldo Lima Filho 120 122 51 59 352   

Florestan Fernandes 238 305 110 161 914   

Vila Sésamo 91 161 122 88 462 3.951 07 

 Totais 4792 5272 3753 2969 16.924  34 

 

Pelo quadro acima fica claro que a Rede Municipal do Recife educa um 

número elevado de jovens e adolescentes e por isso apresenta muitos “projetos – 

Grupos” concebidos e planejados para exercerem funções pedagógicas no interior 

das escolas e na própria formação continuada tais como: o Grupo de Trabalho das 

Relações Étnico Raciais (GTERÊ), o Grupo de Estudo de Orientação Sexual (GTOS) 

e a COMVIDA (Comissão do Meio Ambiente e Qualidade de Vida). Estes grupos 

desenvolvem atividades e acompanhamentos nas escolas no sentido de melhorar a 

qualidade do ensino. 

                                                           
41

 RPA – a Rede Municipal de Ensino do Recife é divida por Região Política Administrativa. 
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Em linhas gerais, a escola escolhida apresenta características comuns às 

outras escolas da Rede já citada anteriormente. Entretanto, tem especificidades que 

a fazem diferir de outras escolas da rede. Ela é uma escola de grande porte, com 

estrutura vertical com dois andares, o que dificulta a comunicação e um maior 

“controle” por parte dos funcionários em relação aos estudantes. Recebe estudantes 

de pelo menos dois bairros que são, muitas vezes, estigmatizados como bairros que 

comportam um número expressivo de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e 

outros crimes. A escola tem um atendimento especial para estudantes com 

necessidades educativas especiais que tanto podem estar matriculados em salas 

comuns como em sala especial para um período de adaptação. Possui biblioteca, 

laboratório de informática, sala de professores, cozinha e espaço para refeições.  

Enfim, em termos de estrutura, tem uma estrutura física razoável. 

 

3.5.1 O Estudo Exploratório, o Tempo e a Inserção no Campo da Investigação: 

reflexões sobre as observações na Rede Municipal do Recife  

 

No processo de delimitação do nosso objeto de pesquisa, procedeu-se a um 

estudo de natureza exploratória que objetivou o contato direto com o campo e 

proporcionou a relação entre a teorização educacional e a prática escolar. Esse 

estudo exploratório ofereceu elementos para a tomada de decisões em relação à 

escolha dos procedimentos metodológicos e as escolhas das técnicas de pesquisa.  

O estudo exploratório foi importante pelo fato de representar a primeira 

aproximação com as práticas cotidianas, além do levantamento e catalogação dos 

documentos que serviram de análise ao nosso trabalho de pesquisa. Também 

ajudou a entender o movimento curricular que a rede viveu nos últimos tempos e 

que fez parte dos nossos dados no momento da qualificação. O tempo dedicado ao 

estudo exploratório foi de aproximadamente quatro meses. 

Naquele momento, realizamos entrevistas com os membros da equipe 

pedagógica e aplicamos questionários aos membros do GTERÊ, além de 

realizarmos observações em duas escolas da Rede Municipal do Recife. Na 

ocasião, tínhamos o entendimento de que iríamos fazer o estudo em duas escolas. 

No entanto, por motivos de compatibilidade com o tempo da pesquisa, resolvemos 

fazer o estudo na segunda escola observada, por ser a que mais se aproximou da 

caracterização necessária à realização da investigação. 
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Destacamos que realizar observações não constitui tarefa fácil em qualquer 

que seja o espaço uma vez que requer clareza sobre aquilo que deverá ser 

observado, bem como sobre os objetivos da investigação e, no nosso caso, o objeto 

de estudo eram as práticas curriculares e nestas a educação das relações étnico-

raciais. Ademais, quando a pesquisa está voltada para o estudo do e no cotidiano 

escolar, apreender os fazeres e dizeres das experiências cotidianas requer certa 

preparação por parte do pesquisador e pesquisadoras42. 

O cotidiano tem suas ciladas, seus “truques” e, muitas vezes, não sabemos 

como vamos apreendê-lo. Quando estudamos a escola, temos dificuldade de 

entender que caminhos seguiremos, pois, nesse ambiente, acontecem muitas coisas 

ao mesmo tempo. 

As práticas cotidianas, ao contrário do mundo da ciência moderna em que 

quase sempre as coisas são selecionadas, ordenadas e classificadas, apresentam, 

para além da sua organização, quantificação e classificação, circunstâncias 

complexas através de palavras, situações, formas discursivas marcadas pelo modo 

de ser e de pensar das pessoas que estão construindo suas histórias (OLIVEIRA, 

2005). 

Na vida cotidiana ocorrem atos, usos, práticas, regras, significados. 

Constituem-se acordos, desacordos em conjunturas plurais. Os opostos se cruzam, 

se aproximam, se afastam e convivem. Cria-se um movimento difícil de ser 

percebido, acompanhado, apreendido, interpretado, compreendido e vivido. O 

cotidiano não é apenas rotina do dia a dia, não é repetição, nem apenas o lugar do 

senso comum. É um lugar/espaço em que se constroem saberes, táticas e 

estratégias para sobreviver. Enfim, o cotidiano é entendido como espaço em que as 

práticas curriculares se definem, são ressignificadas e redefinidas. 

A escolha pelo estudo do cotidiano se deu pelo caminho percorrido na 

elaboração do nosso objeto. Oportunamente, nosso trabalho consiste em 

compreender as “artes de fazer” dos que estão na escola no que se refere às 

práticas curriculares referentes às relações étnico-raciais. Nesse sentido indagamos: 

quais as saídas e desafios vividos por esses “sujeitos ordinários” (CERTEAU, 1994), 

consumidores que criam e recriam os espaços vividos utilizando “taticamente” os 

                                                           
42

 Ver capítulo 5. 
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produtos que lhes são oferecidos no sentido de resolver questões cotidianas da 

escola? 

Nessa perspectiva, almejamos responder com essa investigação de que 

forma as práticas curriculares em uma escola da Rede Municipal de Ensino do 

Recife estariam vivenciando a educação das relações étnico-raciais? Para isso, o 

tempo no campo correspondeu a duas fases, como já anunciamos anteriormente. A 

primeira exploratória e a segunda com estudos mais aprofundados de outubro de 

2009 a outubro de 2010. Assim, nossa permanência no campo empírico foi guiada 

por dois objetivos elaborados a partir dos objetivos da nossa pesquisa: a) analisar as 

práticas curriculares no tocante à implementação da Lei nº 10.639/2003 e b) 

descrever as táticas e estratégias utilizadas pelos 

sujeitos/professores/as/educadores nas suas práticas. 

O nosso trabalho esteve apoiado na realização de observações na escola 

como um todo e também em salas de aulas, nas conversas informais com 

professores, estudantes, coordenadores e outros atores que atuam na escola, no 

registro de situações em caderno de campo, na análise de documentos, na 

realização de entrevista com professores e estudantes e na aplicação de 

questionário à coordenadora da escola, como já foi dito anteriormente. 

Apesar de termos definido inicialmente o tempo de seis meses para 

permanência na escola, compreendemos a necessidade de permanecer um tempo 

maior. O trabalho de pesquisa no campo teve a duração de um ano, prolongando-se 

de outubro de 2009 a outubro de 2010. No geral, as observações foram realizadas 

duas vezes por semana em turnos alternados de três a quatro horas diárias. Quando 

percebemos que os dados estavam se repetindo e entrando na fase de saturação 

em relação às relações étnico-raciais que estavam sendo observadas, decidimos 

pela finalização do nosso tempo na escola. Assim, a saturação dos dados foi o que 

definiu o término das atividades de coleta de campo. 

No diário de campo, tentamos descrever as situações das ocorrências, 

impressões e sentimentos, notas para futuras informações e ideias analíticas e 

inferenciais sobre a presença ou não nas práticas curriculares da educação das 

relações étnico-raciais. 

As observações realizadas no cotidiano da escola estudada tinham o intuito 

de estabelecer um contato pessoal e estreito da pesquisadora com o fenômeno 

estudado. Nosso intuito foi tentar apreender situações do/no cotidiano que nos 
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ajudassem a solucionar o nosso problema de pesquisa. Nesse sentido, destacamos 

que não foi tarefa fácil chegar às respostas para a nossa questão. Não acreditamos 

na existência de um único caminho e nem de uma única possibilidade de 

interpretação. Como já foi mencionado anteriormente, a escola encontra-se numa 

encruzilhada e desvendá-la não é um processo simples. Contudo, observar as 

tensões nesse cotidiano também não foi algo tão difícil, pois são visíveis os entraves 

e as contradições que atravessam as práticas curriculares cotidianas. Assim, se na 

atualidade a escola enfrenta muitos desafios e todos ao mesmo tempo, não 

podemos desconsiderar que há também muitas possibilidades. 

Queremos enfatizar também que embora os relatos e análises contidas no 

capítulo 5 tenham uma sequência, os fatos narrados necessariamente não 

correspondem a uma ordem cronológica. O estudo do cotidiano é muito complexo 

porque muitos acontecimentos se dão ao mesmo tempo, porém, as situações 

observadas suscitaram certo ordenamento para torná-las inteligíveis. 

É importante registrar que a observação ocorreu uma ou duas vezes por 

semana durante dozes meses. Em cada observação, o tempo variou de três a 

quatro horas diárias. Procuramos nos revezar nos três turnos em que a escola 

funciona, embora no último turno (o horário da noite) tenham sido realizadas poucas 

observações, pois nesse momento a escola funciona com turmas de Educação de 

Jovens e Adultos, que não se constituíam foco da nossa observação.43 

Confessamos que tivemos muito medo da nossa entrada no campo. Não 

sabíamos muito bem como agir. Entretanto, a entrada na escola se deu de forma 

tranquila. Quando chegamos à referida instituição, fomos bem recebidas por uma 

professora que nos deu um abraço caloroso, pois em tempos passados já havíamos 

trabalhado na escola. Esperamos o diretor que estava circulando pela escola para 

ver se estava tudo bem e fomos conversar com ele. Falamos sobre o nosso objetivo 

de pesquisa e a escolha da escola como campo de investigação.  

Após o diálogo com a direção, fomos conversar com a professora que atua 

como apoio administrativo no turno da manhã. Apresentamos a pesquisa que 

pretendíamos realizar e a partir daí iniciamos o estudo na escola. Imediatamente o 

gestor se colocou à nossa disposição. 

                                                           
43

 Há quatro anos a escola tinha uma quantidade enorme de turmas à noite, inclusive turmas sem 
serem de jovens e adultos. Hoje ela não passa de 4 turmas de jovens e adultos nesse período. 
Uma professora comentou que até no turno da tarde tem turma com poucos estudantes, pois estes 
têm desistido. 
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3.5.2 Algumas Considerações sobre o Caderno de Campo 

 

Não é comum num trabalho final de pesquisa descrever a relação do/a 

pesquisador com o caderno de campo. Gostaríamos, entretanto, de esclarecer ainda 

algumas questões que muitas vezes não são claras para quem está iniciando uma 

pesquisa científica. 

Embora tivesse bem definido a partir dos estudos teóricos sobre o que anotar 

no referido caderno, salientamos que na hora das anotações ficávamos confusas, 

como e o que anotar? Se tantas coisas acontecem ao mesmo tempo, como dar 

conta de todos os acontecimentos? Como deveriam ser as nossas interpretações 

diante dos fatos? O que realmente é a realidade? É o que estamos vendo? Ou 

existem múltiplas realidades ou pelo menos formas diferentes de interpretar a 

realidade? Foram muitas questões que precisavam ser respondidas. 

Foi necessário apontar alguns encaminhamentos para a nossa investigação. 

Com base em Ludke e André (1986, p. 30), estabelecemos alguns direcionamentos 

sem esquecer o nosso foco das relações étnico-raciais. Assim, em relação aos 

registros e aos conteúdos das observações, anotamos os seguintes aspectos: a) 

descrição dos sujeitos – se fossem importantes eram registradas as características 

físicas – como modo de vestir, falar e de agir; b) reconstituição dos diálogos e da 

situação – situações essas relacionadas com nosso objeto de pesquisa; c) descrição 

de locais – foram descritos os ambientes onde foram feitas as observações; d) 

descrição de eventos especiais - as anotações incluíram as ocorrências dos 

eventos. 

Após as observações, geralmente quando chegávamos em casa, ou em 

outros lugares mais sossegados, realizávamos reflexões analíticas, isto é, 

anotávamos as nossas impressões e conclusões provisórias, além de catalogar os 

registros em pastas para arquivo. Ao longo do estudo, fomos tendo uma impressão 

diferente em relação à escola e também fomos mudando ao longo da pesquisa. A 

fundamentação teórica foi o nosso guia. 

3.5.3 A Análise Documental  

 

A escolha por fazer análise documental se deveu à própria natureza do nosso 

objeto. Sendo assim, fez-se necessário analisar as duas últimas propostas 
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curriculares elaboradas pela rede municipal além de documentos complementares 

com intuito de recuperarmos o movimento pelo qual a rede vem passando a partir 

dos anos 1990 em termos de políticas curriculares. 

Por isso, analisamos duas propostas produzidas em momentos diferentes, 

mas que mostram a efervescência das políticas curriculares do município do Recife, 

além dos instrumentos legais de âmbito federal que tratam das relações étnico- 

raciais. Como afirmam Ludke e Andre (1986, p. 39), “persistindo ao longo do tempo 

os documentos podem ser consultados várias vezes e inclusive servir de base a 

diferentes estudos, o que dá mais estabilidade aos resultados obtidos”. 

Para a análise documental, decidimos no primeiro momento quais seriam os 

documentos analisados e o que iríamos buscar em cada um deles. A princípio íamos 

estudar apenas as duas propostas da rede44, mas a partir do desencadeamento e do 

aprofundamento da pesquisa, verificamos que era necessário analisar também 

documentos mais recentes, pois estes indicavam o processo de mudança que as 

políticas curriculares estavam passando, ou seja, retratavam o movimento dessas 

políticas. Verificamos, por exemplo, que havia uma valorização maior da prática 

docente, que passa a ser o eixo central dessas políticas. 

Para tanto, no estudo documental utilizamos a análise de conteúdo. Partimos 

de dois tipos de unidades – a unidade de contexto e a unidade de registro. No 

primeiro caso, analisamos o contexto em que uma determinada unidade ocorreu e, 

no segundo caso, selecionamos o tema ou a palavra específica do conteúdo a ser 

estudado. No decorrer da análise documental, primeiramente fomos fazendo 

anotações à margem do próprio material, para depois montarmos diagramas e 

esquemas com objetivo de síntese e construção das categorias. 

Depois que organizamos o material, realizamos as inúmeras leituras e 

releituras tentando detectar temáticas mais frequentes relacionadas com o nosso 

objeto de estudo. Na elaboração das categorias procuramos encontrar os aspectos 

recorrentes que apareciam e reapareciam em contextos variados com certa 

regularidade. Após essa etapa procuramos fazer uma análise dessas categorias, 

buscando o sentido que elas tinham para nossa pesquisa a partir do confronto com o 

aporte teórico adotado. 

                                                           
44

 Em 1996, foi lançada a proposta curricular “Tecendo a Proposta Pedagógica”, e em 2002, 
“Construindo competências”, que serão analisadas no Capítulo 4. 
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Em termos gerais, seguimos os seguintes passos no sentido de guiar nossa 

análise: leitura fluente do documento, produção de quadros comparativos e de 

esquemas. Cada questão do documento analisado foi marcada com cores diferentes 

com o objetivo de facilitar a análise. Os estudos dos documentos tomaram como 

referência a análise temática visando compreender os núcleos dos documentos 

interpretados. Desse modo, foi preciso recortar do texto o tema, cujos significados 

eram importantes para nossa pesquisa. Por sua vez, esse tema foi adotado como 

análise de registros, e como unidades de contextos foram considerados os princípios 

norteadores das propostas e os textos introdutórios das áreas de conhecimentos. 

Assim, como análise de registro, selecionamos o tema Identidades culturais e 

relações étnico-raciais. 

Assim, o olhar para o cotidiano escolar também nos ajudou a pensar a análise 

dos documentos escritos. Procuramos entender o currículo formal numa perspectiva 

de relação com o currículo em ação. Como afirma Macedo (2006, p. 294), “o 

universal que exige uma negociação, na prática, entre tradições que não são apenas 

antagônicas, mas a marca mais forte da sua própria incompletude e da 

impossibilidade de um universal acima do particular”. O currículo em seus diferentes 

níveis precisa ser pensado como espaço tempo de negociações culturais, de 

misturas, de lutas que levam a diferentes lugares. 

 

3.6 Os Sujeitos da Pesquisa, as Técnicas e os Instrumentos de Coleta dos 

Dados  

 

No nosso trabalho, a técnica de observação foi combinada com outras, 

inclusive para entender melhor a complexidade das práticas curriculares cotidianas. 

Assim, realizamos entrevistas com vários grupos com o intuito de analisar a relação 

entre a dimensão macro e micro. 

A escolha dos sujeitos da investigação se deu entre estudantes, 

professores/as e assessores. Os assessores pesquisados atuam no GTERÊ ou 

como membros das antigas equipes técnicas que atuavam por disciplinas e que 

contribuíram para a elaboração das propostas pedagógicas analisadas. 

A escuta desses professores foi essencial para entender os caminhos 

trilhados na produção dessas propostas. Esses docentes estavam tanto em sala de 

aula como produzindo os documentos orientadores dos trabalhos dos educadores 
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da Rede como um todo. Tinham a função de acompanhar e ajudar na 

implementação das propostas no âmbito escolar. A inserção desses profissionais 

nesses duplos espaços facilitou a comunicação e o diálogo entre a Secretaria de 

Educação e as escolas da rede, favorecendo, assim, um intenso debate. 

No caso dessas entrevistas realizadas com os assessores, colaboradores na 

elaboração dos documentos, é possível afirmar que, embora houvesse um roteiro de 

questões para realização da entrevista semi-estruturada, à medida que o diálogo 

avançava outras questões emergiam na conversa. A realização das entrevistas 

ocorreu com base em algumas reflexões, tais como: processo de discussão da 

produção da proposta, o contexto da produção dos documentos, a preocupação com 

as questões da diversidade étnico-racial, a discussão do multiculturalismo, a questão 

da formação continuada em relação a essa temática. 

Em relação à escuta dos professores e professoras que estão na escola, 

podemos afirmar que foi essencial para o nosso trabalho pela relevância que estes 

assumem na materialização das práticas curriculares. Nesse sentido, entendemos 

que o currículo compreende não apenas aquilo que é vivido em sala, mas diz 

respeito às vivências nos diversos espaços da escola e até fora dela. Assim, os 

relatos dessas práticas possibilitaram uma melhor compreensão das múltiplas 

possibilidades do currículo. 

Nesse grupo de professores e professoras, a entrevista iniciou com questões 

mais gerais sobre o processo educativo na atualidade e foi se afunilando para as 

questões próprias ao nosso objeto de estudo. As questões gerais foram importantes 

porque sabemos da necessidade de pensar a problemática da educação das 

relações étnico-raciais dentro do dilema (contexto) que a escola atual enfrenta. Os 

docentes na atualidade precisam dar conta da resolução de muitos problemas ao 

mesmo tempo. 

Não escolhemos os professores e professoras da escola para realização das 

entrevistas. Ao contrário, a participação dos mesmos se deu por adesão. Assim, 

tivemos a garantia de que aqueles/as que conseguiram disponibilizar horár io para 

sua escuta, o fizeram por entender a relevância de sua participação para esta 

pesquisa. Por outro lado, os docentes que participaram das entrevistas, de modo 

geral, têm participação nos projetos da rede da mesma forma que têm o próprio 

trabalho realizado na escola reconhecido, pois, no geral, os/as estudantes apontam 

estes educadores como bons professores e professoras. Assim, como os outros 
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grupos, estes também responderam questionário com o intuito de complementar as 

informações. Abaixo, no quadro 11, apresentamos o número de docentes da escola. 

 

Quadro 12 - Professores e estagiários da escola estudada45 

Corpo Docente  
Em atuação 
na escola 

Participante da 
pesquisa 

Professores/as de 3º e 4º ciclos de aprendizagem 16 05 

Estagiários de 3º e 4º ciclos de aprendizagem 18 00 

Totais 34 05 

 

Pelo quadro anteriormente exposto, fica visível como há um número 

significativo de estagiários em regência na escola investigada. Da mesma forma, 

também fica claro que dentre os/as professores/as, nem todos fizeram parte da 

nossa pesquisa. Não escolhemos os estagiários como sujeitos da pesquisa em 

razão da rotatividade desse grupo na rede, considerando que esse fato dificultaria a 

análise do processo de continuidade desses docentes/estagiários em relação às 

políticas e práticas curriculares. 

Em relação ao Grupo de Trabalho que trata da Educação Étnico-Racial - 

GTERÊ, tínhamos a preocupação de saber sobre o surgimento do grupo, sua 

composição, a atuação do grupo em relação à implementação da Lei nº 

10.639/2003. Aplicamos também com esse grupo questionários que nos ajudaram a 

complementar as questões. Entretanto, nesse grupo, o questionário serviu de base 

para selecionar aqueles que iriam participar da entrevistas. 

Em relação aos estudantes que participaram da pesquisa por meio de 

entrevista, não houve um critério geral que norteasse a escolha. Tivemos um total de 

20 participantes que se dispuseram a participar do trabalho espontaneamente, o que 

exemplifica a disponibilidade de participação desse grupo. 

É importante dizer que optamos pela entrevista como instrumento para coleta 

dos dados dessa investigação por sua adequação aos objetivos do estudo tanto no 

que diz respeito à descrição dos processos vividos como à compreensão das 

crenças em relação à problemática da referida pesquisa. Essa conversa com os 

diferentes sujeitos nos permitiu chegar o mais próximo possível da realidade, além 

                                                           
45

 Dados colhidos em setembro de 2010. 
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de propiciar a escuta dos sujeitos que estão vivendo e participando das políticas 

curriculares. Em relação às entrevistas, vejamos o texto a seguir: 

 

A entrevista como fonte de informação pode nos fornecer dados 

secundários e primários de duas naturezas: a) os primeiros dizem respeito a 

fatos que o pesquisador poderia conseguir por meio de outras fontes, como 

censos, estatísticos, registro civis, documentos, atestados de óbitos e 

outros; b) os segundos – que são objetos principais de investigação 

qualitativa – referem-se a informações diretamente construídas no diálogo 

com o indivíduo entrevistado e tratam de reflexão do próprio sujeito sobre a 

realidade vivenciada (MINAYO, 2007, p. 65). 

 

 

Dessa forma, a entrevista é uma técnica privilegiada de interação que 

proporciona a comunicação e o entendimento dos fenômenos da vida cotidiana, dos 

significados e sentidos a eles atribuídos, tornando-se um elemento revelador de 

modelos culturais internalizados. Enfim, a entrevista não se resume apenas a uma 

técnica de coleta de dados, constitui um momento de atuação e de troca entre 

sujeitos e pesquisadores. 

 

3.7 Tratamento e Análise dos Dados  

  

A análise dos dados para este estudo aconteceu em dois momentos. O 

primeiro iniciou-se com os estudos exploratórios dos documentos oficiais 

selecionados, como as Propostas Pedagógicas da Rede Municipal do Recife de 

1996 e de 2002, em consonância com os registros das entrevistas transcritas e 

realizadas com os assessores/docentes elaboradores dessas propostas e que, no 

decorrer da pesquisa, foram retomados. No segundo momento, foi realizado um 

estudo aprofundado na escola a partir das observações das práticas curriculares  

cotidianas e das entrevistas com educadores sujeitos da nossa pesquisa. 

Assim sendo, os documentos, como os dados das observações, foram pré-

analisados em primeira instância, ou seja, foi realizada uma leitura “flutuante” geral, 

objetivando obter contato com os dados para o reconhecimento das mensagens 

explícitas e implícitas, para depois irmos construindo as categorias empíricas. Nessa 

perspectiva, contamos com apoio teórico da análise de conteúdo com ênfase 

qualitativa dos dados obtidos no campo empírico. Segundo Bardin (1997, p. 96), 

“pouco a pouco a leitura vai-se tornando mais precisa, em função das hipóteses 

emergentes, da projeção das teorias adaptadas sobre o material, e da possível 
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aplicação das técnicas utilizadas com os materiais análogos”. Afastamo-nos, 

portanto, da perspectiva clássica dos anos 1940, da análise do conteúdo que 

considerava a mensagem como algo estático, cujo foco centrava-se nos dados 

quantitativos.46 

Entendemos que toda técnica apresenta limites e como tal pode ser pensada 

e complementada com outros encaminhamentos. Nessa perspectiva, as unidades de 

contexto nos ajudaram a interpretar os dados. Como o nome induz, as unidades de 

contexto podem ser obtidas mediante o recurso a dados que exemplifiquem o 

contexto da produção, tai como: condição de produção das propostas pedagógicas e 

princípios que nortearam a produção das mesmas. 

As unidades de contexto do nosso trabalho foram importantes para tentarmos 

esclarecer certos significados dos processos educativos embutidos no vocabulário 

educacional. Utilizamos mapas com objetivo de categorizar os dados, sempre 

acompanhados de suas devidas análises. 

Ao demarcamos o gênero dos documentos sobre os quais realizaríamos a 

análise, tivemos clareza que eles não podiam ser compreendidos isoladamente, por 

isso, entendemos a necessidade de recorrer à constituição de um corpus.47 Por isso, 

utilizamos, com base na literatura, as seguintes regras: a) a exaustividade, ou seja, 

foram considerados na análise todos os elementos componentes do corpus; b) a 

representatividade que sinaliza a análise de um volume significativo de material em 

relação ao universo da pesquisa; c) a homogeneidade: as escolhas dos 

documentos, das técnicas e dos temas foram realizadas a partir de técnicas 

semelhantes. 

Destarte, compreendemos que a inferência foi um elemento imprescindível 

em nossa pesquisa na medida em que, tal como arqueólogos, trabalhamos com 

vestígios e pistas para descobrir o que ainda não se apresentava claro na descrição 

dos dados (BARDIN, 1997). Nessa perspectiva, a descrição (enumeração das 

características do objeto pesquisado) e a interpretação (o sentido e o significado 

concedido às características) vêm intermediadas pela inferência, uma vez que, de 

acordo com Franco (2003, p. 25), 

                                                           
46

 A análise de conteúdo é um procedimento de pesquisa que se situa em um delineamento mais 
amplo da teoria de comunicação e que tem como ponto de partida a mensagem. O investigador ao 
analisar as mensagens vai fazendo inferências sobre elas, buscando as características dos textos e 
os efeitos de comunicação (AMORIM, 2004). 

47
 “O corpus é um conjunto de documentos tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos 
analíticos”. A sua constituição implica escolhas, seleções e regras (BARDIN, 1997, p. 96). 
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Produzir inferência é, pois, la raison d’ etre da análise de conteúdo. É ela 
que confere a esse procedimento relevância teórica, uma vez que implica, 
pelo menos uma comparação, já que a informação puramente descritiva 
sobre o conteúdo, é de pequeno valor. Um dado sobre o conteúdo de uma 
mensagem (escrita, falada e/ou figurativa) é sempre um sentido até que 
seja relacionado a outros dados. O vínculo entre eles é representado por 
alguma forma de teoria. Assim, toda análise de conteúdo implica 
comparações; o tipo de comparação é ditado pela competência do 
investigador no que diz respeito a seu maior ou menor conhecimento acerca 
de diferentes abordagens teóricas. 
 

 

A partir da inferência, procuramos analisar, ler ou ouvir discursos, 

compatibilizando a estes explicações teóricas dadas pelos estudiosos. Assim, 

fizemos comparação de uma única fonte em diferentes situações e momentos e 

comparações de conteúdos das comunicações em tempos diferentes. Reiteramos 

que, de uma forma ou de outra, produzir inferências pressupõe a comparação de 

dados com pressupostos teóricos a que estamos filiados. 

As categorias teóricas desta pesquisa foram tecidas em meio a um árduo 

caminho de reflexão sobre o campo teórico e os dados do campo. Vale salientar que 

o caminho percorrido levou-nos a buscar direções, em cujo centro estava o conceito 

de cultura que abarca a pluralidade do termo. Assim, a composição do percurso 

teórico-metodológico da nossa investigação levou-nos a tratar com categorias e 

conceitos que ajudaram a compreender a dimensão que a concepção de cultura 

aqui adotada assume nas “artes de fazer” cotidianas dos professores e professoras 

em suas práticas curriculares. Dessa forma, práticas curriculares, 

recontextualização, hibridismo, cotidiano, cultura, poder, relações étnico-raciais 

constituíram em categorias centrais dessa investigação. A partir dessas, outras 

categorias e outros conceitos foram sendo tecidos como: identidade, educação das 

relações étnico-raciais e subjetividade, e formando o quadro conceitual que deu 

suporte à nossa investigação. 

Ao longo do trabalho, essas categorias, compreendidas como elementos 

centrais em torno de um conceito (GOMES, 2002), ajudam a reafirmar a força e a 

pertinência dos nossos argumentos na constituição do nosso objeto de pesquisa. Na 

elaboração das categorias empíricas destacamos, a partir das conversas com os /as 

estudantes, a concepção sobre o continente africano, o ideal de branqueamento, o 

preconceito e a relação com o outro, a construção da identidade e da subjetividade 

dos e das estudantes. 



163 

O currículo é um campo de disputas e negociações e, portanto, precisa ser 

entendido sob múltiplas perspectivas e dimensões. 
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CAPÍTULO 4 AS PROPOSTAS CURRICULARES DA REDE MUNICIPAL DO 

RECIFE E A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

 

Como já foi anunciado no capítulo anterior, o objetivo principal desta parte do 

trabalho é fazer uma análise das propostas pedagógicas48 da Rede Municipal do 

Recife apontando o movimento curricular da rede nos últimos anos. Nesse capítulo, 

estamos atendendo a um dos nossos objetivos de pesquisa, traduzido da seguinte 

forma: analisar elementos presentes nas propostas curriculares de RMER de 1996 e 

de 2002 que evidenciam aproximação e/ou distanciamento com as questões étnico-

raciais. 

É claro que, nesta investigação, o estudo acerca das práticas curriculares 

cotidianas teve como eixo central o olhar para a educação das relações étnico-

raciais, por isso, é importante dizer que a análise das propostas curriculares da 

RMER é central para entendermos o processo de mudança que vem se efetivando 

tanto nas propostas como no cotidiano escolar. Como não poderia deixar de ser, as 

categorias teóricas apoiaram a busca de respostas para a seguinte indagação: de 

que forma as práticas curriculares em uma escola da Rede Municipal de Ensino do 

Recife estariam vivenciando a educação das relações étnico-raciais? 

Como já debatemos em capítulos anteriores dessa tese, a escola encontra-se 

numa encruzilhada e nesse contexto vem por meio dos seus profissionais buscando 

respostas, nem que sejam provisórias, para questões postas pela 

contemporaneidade, entre as quais estão aquelas relativas às relações étnico-

raciais. O caminho não é fácil, pois há muitos labirintos, mas muitas possibilidades 

também. 

A questão de pesquisa, como não poderia deixar de ser, guiou todo o 

percurso vivenciado ao longo da investigação. Ademais, esse capítulo procura 

cumprir a primeira parte das análises anunciadas na introdução e na metodologia 

desse trabalho, sendo assim, nessa parte se pretende articular o campo teórico com 

dados do campo. Por isso, fizemos o levantamento do conjunto de documentos que 

compõem a proposta pedagógica da Rede Municipal do Recife com vistas a 

selecionar os materiais que serviriam de subsídios para compreender nosso objeto 

de estudo. Os documentos analisados como veremos a seguir compõem as 

                                                           
48

 Estamos tomando proposta pedagógica como sinônima de proposta curricular embora saibamos 
que há diferenças conceituais nesses dois termos. 



165 

propostas da Rede Municipal do Recife de 1996 e 2002. No entanto, no decorrer da 

pesquisa verificamos que, se deixássemos de analisar outras produções da rede 

que complementam a proposta curricular de 2002, estaríamos deixando de lado 

elementos essenciais para a nossa discussão e compreensão do objeto investigado. 

Dessa forma, na primeira parte desse capítulo apresentamos algumas 

considerações sobre os caminhos percorridos no tocante às leituras dos 

documentos. Na segunda parte, realizamos a interpretação do material a partir de 

um eixo articulador que permeia a análise documental. Nesse sentido, buscamos a 

partir do tema apontado intercalar a análise dos documentos com as falas coletadas 

através das entrevistas realizadas no decorrer da pesquisa. O nosso propósito foi 

relacionar os dizeres de alguns entrevistados/as com a análise das referidas 

propostas curriculares. 

4.1 Os Caminhos Traçados na Leitura dos Documentos 

 

Esclarecemos que os documentos analisados compõem um conjunto de 

materiais produzido pela Rede Municipal de Ensino do Recife ao longo de mais de 

uma década. A referida rede em relação aos outros municípios esteve sempre como 

referência em termos de políticas curriculares. Registramos ainda que a partir do 

documento de 2002 vários livros foram produzidos com o intuito de aprofundar as 

discussões curriculares na rede, mas sempre mantendo os princípios norteadores da 

proposta. É possível dizer que os princípios norteadores foram tomados como 

elementos instigadores para a melhoria da qualidade de ensino, embora, no 

cotidiano das práticas curriculares escolares, muitos entraves sejam enfrentados 

pelos professores e professoras para efetivaram tais políticas. 

Abordamos, a seguir, uma complexa e instigante leitura dos princípios e 

elementos constitutivos dos documentos analisados. Apresentamos, na página 

seguinte, o quadro 13,  que estabelece um comparativo entre as propostas 

analisadas.  
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Quadro 13 – Comparação entre as estruturas das Propostas Pedagógicas de 1996 e 2002. 

Categorias analisadas Proposta Pedagógica de 1996 Proposta Pedagógica de 2002 

1) Organização geral do 

documento 

Formada por oito cadernos  

 Introdutório: que contém os 
princípios orientadores da 
proposta

49
. 

 Volume 1 - Língua Portuguesa 

 Volume 2 - Matemática 

 Volume 3 - Arte 

 Volume 4 - Geografia 

 Volume 5 - História 

 Volume 6 - Ciência 

 Volume 7 - Educação Física 

Formada inicialmente por três 

cadernos. 

 Os ciclos de Aprendizagem e 
a organização escolar 
publicado no início de 2002

50
. 

 Construindo competências 

 Olhares sobre as práticas nas 
escolas municipais 

 2) Organização interna 

(curricular) do 

documento. 

Por disciplina Por área de conhecimento: 

1. Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias; 

2. Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias; 

3. Ciências Humanas e suas 
Tecnologias; 

3) Princípios e 

conceitos 

estruturadores  

Reinvenção democrática e 

cidadania; 

Currículo organizado por 

conceitos 

Paradigma da Modernidade; 

Culturas, diferenças e 

diversidades; 

Construção de um novo projeto 

social; 

Identidade; 

Multiculturalidade; 

Subjetividade – relação homem e 

mulher no mundo; 

Interatividade; 

Interdisciplinaridade; 

Economia, globalização 

Projeto de sociedade - 

transformação social – inclusão  

Currículo organizado por 

competências 

Princípios éticos 

Solidariedade 

Liberdade 

Justiça social 

Educação sob a ótica do direito, 

cultura, identidade e vínculo 

social 

Ciências, tecnologia, qualidade 

de vida coletiva 

Multiculturalidade 

Diversidade 

Fontes: Propostas Pedagógicas da Rede Municipal do Recife de 1996 e 2002. 

                                                           
49

 Esse conjunto de documentos é chamado “Tecendo a proposta pedagógica”. O documento 
introdutório é denominado “Perplexidades, proposições e utopias”. 

50
 Após revisão e aprofundamento, esse caderno foi ampliado e transformado no livro “Tempos de 
aprendizagem” que será um dos documentos analisados. 
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No exame dos textos das propostas de 1996 e 2002, buscamos identificar 

interesses a serem atendidos, demandas sugeridas, principalmente no que se refere 

às discussões sobre as relações étnico-raciais e sobre as identidades culturais. O 

exame teve apoio em vários autores, dentre os quais, Moreira (2004, 2005), 

Pacheco (2004), Kramer (1999), Ball (2001, 2006), Santos e Nunes (2003) Bernstein 

(1996), Lopes (2005, 2006, 2009). 

Nas análises dos textos, procuramos entender se os pressupostos da 

educação das relações étnico-raciais, como expressão de políticas de ações 

afirmativas, estavam ou não presentes nos documentos. E se estavam, de que 

forma foram tratados. Ou ainda, se esses pressupostos foram colocados de modo 

indireto, embrionário, implícito nos documentos. 

A Rede Municipal do Recife produziu vários documentos não selecionados 

pelos nossos critérios de escolha, pois fogem aos objetivos da nossa pesquisa. 

Destacamos, por outro lado, que o olhar para as produções posteriores ao conjunto 

de documentos de 2002 mostrou-se importante, pois os materiais produzidos 

representam uma tentativa de consolidar as discussões e os princípios que 

permeiam o referido documento, além de oferecer um maior apoio para o 

embasamento teórico dos e dos professores e professoras. 

Nosso olhar sobre os documentos das propostas pedagógicas elegeu como 

tema Diversidade, identidades culturais e relações étnico-raciais: olhares para a 

proposta curricular da Rede Municipal do Recife, e sua análise foi conduzida de 

maneira interligada e contextualizada. Assim, no quadro 13, na outra página, 

caracterizamos os documentos produzidos após o ano de 2002 e tomados como 

objeto de análise da nossa investigação.  
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Quadro 14– Produção da Rede Municipal do Recife após a elaboração e o lançamento da proposta 

pedagógica de 2002. 

Ano de 
Produção 

Título da obra Caracterização da obra Temáticas aproximadas com a 
nossa pesquisa 

Questionamentos 
levantados para pensar 

as práticas curriculares 

cotidianas. 

2003 Tempos de 

Aprendizagens, 

identidade cidadã e 

organização da 

educação em ciclos 

Produção de sete artigos de 

Professores da Universidade 

Federal de Pernambuco. 

Cultura, identidade e vínculo 

social do professor Paulo 

Henrique Martins 

Políticas públicas, escola e 

direitos multiculturais do 

professor Michel Zaidan Filho 

Quais identidades estão 

sendo silenciadas? 

Quais conteúdos são 

privilegiados? 

2007 Respeitando as 

Diferenças no Espaço 

Escolar 

Material dividido em duas 

partes – a primeira uma 

produção mais teórica e a 

segunda composto por 

relatos de experiências 

 Gênero, raça/etnia e 
diversidade nas escolas 

municipais do Recife:produção 
institucional. 

 Por uma educação anti-racista 
no cotidiano escolar: 

discutindo uma pedagogia da 
afetividade e da indignação a 

partir das interrelações. 

 A questão racial na escola 
Poeta Paulo Bandeira da Cruz 

de Daisy Rodrigues. 

 Relações raciais; conhecendo 
e respeitando as diferenças de 

Elizama Pereira Messias.  

 Convivendo com a diversidade 
de Ginalva Costa de Sousa. 

Como romper com a 

reprodução das relações 

binárias vivenciadas no 

interior da escola tais 

como: homens e 

mulheres; brancos e 

pretos? 

  

2007 Diário de classe com 

parte das orientações 

para o trabalho com a 

educação das relações 

étnico- raciais e da 

disciplina História 

Orientações para uma 

prática pedagógica para a 

educação das relações 

étnico-raciais. 

Orientações curriculares para 

educação das relações étnico-

raciais 

O que deve ser ensinado 

sobre a África e sobre os 

afrodescendentes? 

2008 Educadores em Rede: 

articulando a 

diversidade e 

construindo a 

singularidade 

Produção de dez capítulos 

de autoria de formadores da 

UFPE, e professores da 

Rede Municipal do Recife 

 Educação inclusiva: direito à 
diversidade  

 Formação e diversidade 

 Identidades e formação de 
educadores 

Há possibilidade de 

construir uma nova 

escola? 

2008 I Encontro de 

Socialização das 

práticas pedagógicas de 

3º e 4º ciclos de 

aprendizagens Vol.5 

Material dividido em três 

partes: a primeira teórica e a 

segunda formada por 

resumos expandidos dos 

relatos de experiências de 

professores e professoras 

por RPA e por escola. A 

última parte apresenta 

projetos vivenciados pela 

Gerência de 3º e 4º ciclos de 

aprendizagem com o 

objetivo de ajudar na 

implementação da proposta. 

 Quem somos? Quem 
queremos ser? 

 Juca – Movimento, juventude, 
cultura e arte dessa escola 

faço parte.  

 Como melhorar as relações 
interpessoais no ambiente 

escolar diante das atuais 
adversidades? 

 

É possível romper com a 

lógica disciplinar e dos 

conteúdos hegemônicos? 

2008 As escolas do Recife 

descobrindo-se negras 

Vol. 2 

Produção com relatos de 

experiências de projetos 

vivenciadas por seis escolas 

da RMER  

Todos os relatos de experiências 

Dizem respeito a nossa temática. 

As práticas e políticas 

curriculares são tomadas 

como território de poder? 

 2008 As escolas tecendo a 

proposta pedagógica da 

rede Vol. 2 – Cadernos 

de educação Municipal 

Discussão sobre a proposta 

pedagógica da rede com 

resgate histórico dos 

documentos produzidos e 

experiências exitosas 

vividas no cotidiano escolar. 

Projetos:  

 Eu e o outro na construção de 
um mundo melhor através das 

lentes de Chaplin 

 Da África ao Brasil 

 Racismo no cotidiano escolar 

 Exercendo a cidadania no 
cotidiano escolar: uma ação de 
respeito às diferenças 

O que deve conter numa 

proposta pedagógica? 

Fonte: Produções da Rede Municipal do Recife diversas entre os anos 2003 e 2008. 
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É importante ainda dizer observando o quadro acima que entre a primeira 

produção de 2003 e a segunda produção de 2007 passaram-se quatro anos. É, 

portanto, no segundo mandato do PT (Partido dos Trabalhadores) que se 

concentram essas produções. Passamos adiante examinando os documentos por 

meio desse tema. 

 

4.2 Diversidade, identidades culturais e relações étnico-raciais: olhares para a 

Proposta Curricular Tecendo a Proposta Pedagógica 

 

A proposta pedagógica de 1996a – Tecendo a proposta pedagógica – no seu 

caderno introdutório apresenta questões reflexivas a partir de três palavras: 

perplexidades, proposições e utopias. O título desse documento sugere que os 

profissionais da educação encontram-se diante de uma situação não esperada. Uma 

pessoa perplexa significa um ser humano tomado de espanto. Não se espera uma 

dada situação e, diante dos fatos novos, necessita-se buscar outros caminhos. 

Assim, o espanto leva-os em busca de novas saídas, na medida em que ainda se 

tem utopias e, somente por isso, se pode propor novas situações. O discurso desse 

documento se contrapõe a muitos dos postulados da Modernidade. 

Dessa forma, a parte introdutória do conjunto dos documentos anuncia, logo 

na apresentação, que o objetivo do movimento político-pedagógico deve se dar na 

“perspectiva de instaurar uma escola propositiva, geradora da capacidade de 

resolver problemas, tomar decisões, conviver com a diversidade e apropriar-se do 

que é necessário à crítica do instituído”(1996a,p.6). Embora o documento busque a 

fundamentação teórica principalmente no campo da Psicologia – Piaget e Vygotsky -

e eleja o construtivismo como princípio fundante da proposta, não deixa de lado os 

questionamentos do campo da Sociologia por meio de leituras de Corneluis 

Castoriadis. 

O cerne da discussão é o questionamento de alguns postulados da 

Modernidade e a reinvenção de uma nova democracia com base na equidade e 

formação cidadã. Questiona-se a razão instrumental51, critica-se a ideologia do 

                                                           
51

 Segundo Chauí (2009), a razão instrumental é a razão técnico-científica, que faz da ciência e das 
técnicas não um meio de liberação dos seres humanos, mas um meio de intimidação, medo, terror 
e desespero. Ao contrário, a razão crítica é aquela que analisa e interpreta os limites e os perigos 
do pensamento instrumental e afirma que as mudanças sociais, políticas e culturais só se realizarão 
verdadeiramente se tiver como finalidade a emancipação do gênero humano. 
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progresso a todo custo e o “mundo dilacerante do valor da troca” (RECIFE, 1996, p.  

11). Afirma o documento ainda que “muitos desencontros e frustrações aconteceram 

e a modernidade tem hoje seus emblemas questionados”. Por isso, sugere que os 

educadores tenham outras relações com o conhecimento e pensem a cultura e a 

diversidade como elementos formadores da reinvenção da democracia. De acordo 

com o texto introdutório da Proposta, 

 

O envolvimento das pessoas é que possibilita o rompimento com o cerne da 
crise, que possibilita pensar a cultura como uma das maneiras dos homens 
conviverem, onde as diferenças e a diversidade não justifiquem a 
consolidação da igualdade. A pedagogia é o território fundamental da 
cultura, nela comportamentos e símbolos são criados, contestados ou 
mesmo sacralizados (RECIFE, 1996, p.11-12). 
 

 

A questão da diversidade é apresentada sem complexidades e pautada, 

principalmente, nos aspectos voltados para a questão da aprendizagem. Embora 

haja essa fragilidade, a cultura é tomada como elemento central do campo da 

pedagogia e, consequentemente, do currículo.  

Com base em Ball (2001; 2006), entendemos a política curricular como 

processo de produção e como um contínuo complexo entre contextos diferentes e 

interrelacionados. Como salientamos no Capítulo 1, esse autor sugere que as 

políticas devem ser analisadas em pelo menos três contextos: o contexto da 

influência, o contexto da produção do texto político e o contexto da prática. Além 

desses contextos serem complexos e interligados é preciso pensar que apresentam 

especificidades e dinâmicas próprias. 

Sendo assim, a proposta de 1996 apresenta como argumento principal para 

mudanças na sociedade o trabalho do educador e da educadora. Salienta ainda a 

necessidade de os professores e professoras manterem acesas as utopias para que 

possam galgar paulatinamente mudanças nas práticas curriculares. 

No tocante à área das Ciências Humanas – embora o documento não esteja 

estruturado dessa forma –, encontramos um discurso que se aproxima do nosso 

objeto de estudo. Na disciplina de Artes, por exemplo, verificamos que o documento 

inicia com questionamentos importantes para pensar o campo curricular e o campo 

da cultura. Dentre as questões estão: o que é arte? Arte se ensina? Para quê? Arte 

serve para alguma coisa? Essas questões sugerem o questionamento do 

conhecimento monocultural em que as disciplinas estão configuradas. Entre os 
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princípios norteadores dessa proposta destacamos os pontos a seguir: a) “o da 

construção coletiva nas relações pessoais, na perspectiva de transformação social e 

cultural;” b) “o da multiculturalidade resultante de diferentes concepções e 

representações do mundo” (RECIFE, 1996b, p. 7-8). 

Ao fazermos a leitura desse documento e a partir da análise desses 

princípios, encontramos marcas de uma abordagem que tenta destacar a 

diversidade. Outra marca sobre tal abordagem se faz presente quando situa o lugar 

das pessoas no mundo, presente na afirmação de que 

 

[...] todo artista e todo cidadão deve rejeitar são os valores fundados na 
intolerância, nas neuroses, na repressão, nos vários tipos de segregação, 
nas desigualdades, na negatividade, no maniqueísmo, na punição, na 
ausência de solidariedade e liberdade (RECIFE, 1996, p.16). 

 

 

Além disso, o texto ainda acrescenta que “a dimensão dialógica... é 

respaldada na impossibilidade de haver construção do conhecimento sem que haja 

diálogo com o mundo da natureza, o mundo social, o mundo cultural” (RECIFE, 

1996, p.12). O questionamento do saber escolar, sendo uma característica marcante 

do debate pautado na diversidade, faz-se presente quando este referencial aponta 

novas configurações para pensar as temáticas a serem abordadas em sala de aula. 

Assim, o princípio da multiculturalidade afirma que 

 

O Brasil, desde 500 anos, é um país que se plasma na diversidade e nas 
diferenças. É formado por culturas indígenas, africana e européia num 
território de dimensões continentais, com todos os problemas, que isso 
acarreta marcado pela mais variadas formas de colonialismo, dependência 
e dominação, o país ainda busca, com muita resistência firmar-se como 
nação culturalmente independente (RECIFE, 1996, p.18). 
 

 

Observamos assim que a centralidade do texto curricular da proposta de Arte 

está no questionamento ao conhecimento padronizado transmitido pela escola como 

único e verdadeiro. A dimensão cultural, mais uma vez, é enfatizada quando o texto 

discute a necessidade de pensar a construção da identidade do e da estudante. 

Deduz-se, então, que “o currículo como porção da cultura em termos de conteúdos e 

práticas” produz e reproduz a cultura na qual estamos inseridos (VEIGA-NETO, 

2004, p. 52). A proposta questiona também a separação entre cultura popular e 

erudita enfatizando a necessidade da análise crítica das mais variadas formas de 

estar, pensar e ser no mundo. Para Moreira e Candau (2003, p. 158), a cultura 
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precisa ser pensada em diferentes dimensões. Assim, dizem os referidos autores 

que 

 

A importância da cultura no mundo contemporâneo tem sido enfatizada por 
autores de diferentes tendências. No âmbito do pensamento pós-moderno, 
a cultura adquire cada vez mais um papel significativo na vida social: hoje, 
tudo chega mesmo a ser visto como cultural [...]. No campo da educação, 
Michael Apple (1999) um dos mais renomados autores da teoria crítica do 
currículo, sustenta que lutas e conflitos culturais não constituem meros 
epifenômenos, mas sim eventos reais e cruciais na batalha por hegemonia. 
Desse modo, as explicações centradas na cultura, na política e na ideologia 
assumem hoje papel de destaque no cenário social, adicionando-se as 
análises dos fenômenos menos complexos e contraditórios que se 
desenvolvem ao nível econômico. 

 

 

Nesse sentido, observamos que a proposta de 1996 da Rede Municipal do 

Recife induz os professores e professoras a pensarem na necessidade de rever a 

cultura escolar, pois em nossas salas de aulas têm chegado estudantes de 

diferentes grupos sociais e culturais, antes ausentes nesse espaço, advindo daí a 

perplexidade dos professores e professoras.  

No entanto, o texto da proposta, no nosso entender, apesar de dar 

centralidade à cultura, não deixa de valorizar as questões políticas e econômicas, 

principalmente em alguns componentes curriculares. Sendo assim, entendemos que 

foi feita uma leitura em que o espaço tempo da política não foi pensado como o 

cruzamento de várias fronteiras, daí ser necessário perceber as relações entre as 

características globais do capitalismo e as especificidades locais e o processo de 

construção de subjetividades a partir das situações vividas. 

No tocante às disciplinas de Geografia e História, podemos afirmar que há um 

certo distanciamento das questões culturais. O centro do debate passa a ser a 

dimensão econômica e a política, principalmente no caderno de Geografia. Não há 

indícios de discussões aprofundadas sobre diversidade. No componente curricular 

História nas turmas da Educação Infantil e do 1º ao 5º ano, encontramos o trabalho 

por conceito e o trato com elementos culturais, enquanto em turmas do 6º ao 9º ano 

percebemos ainda a História na perspectiva quadripartite francesa, da Pré-História à 

História Contemporânea. Por outro lado, é nos conteúdos para Educação de Jovens 

e Adultos que encontramos, além da questão de classe social, a referência à relação 

entre etnia e raça de modo embrionário e quase imperceptível, embora na 

concepção sobre o ensino de História o texto afirme que 
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O reconhecimento de que a história é um processo de cuja construção 
participam professores e alunos, enquanto sujeitos históricos e produtores 
de conhecimento, marca a renovação do ensino de história. O resgate do 
cotidiano, da cultura, dos novos atores na cena social vem contribuindo para 
a compreensão do homem múltiplo (RECIFE, 1996 c, HISTÓRIA, p. 8). 
 

 

Apesar dessas considerações, o texto parece denunciar que no momento de 

sua elaboração não se tinha clareza de como fazer um currículo que abarcasse a 

perspectiva das identidades culturais. O estudo da África esteve praticamente 

ausente na Proposta, na qual não aparece sequer o processo de colonização ou 

descolonização daquele continente, fazendo parecer que o mesmo nem existiu na 

história da humanidade. Nos conteúdos destinados à 8ª série, hoje 9º ano, fala-se 

sobre descolonização sem fazer referência a que parte do continente52 se está 

tratando. 

A base teórica do caderno de Geografia foi buscada junto aos estudos da 

teoria crítica e estão pautados na perspectiva de leitura marxista. O texto da 

Proposta faz uma análise do sistema capitalista, dando ênfase à questão da 

globalização, do processo de colonização e do imperialismo. O documento salienta 

que “o triunfo da racionalidade financeira, erigida em valor supremo da sociedade, 

pode ser identificado com o neoliberalismo, a ideologia dominante da globalização”. 

(RECIFE, 1996d, p. 7). Apresenta ainda uma discussão sobre os estudos da 

modernização do Brasil e sobre o espaço escolar. Nesse último ponto é que 

encontramos implicitamente o debate sobre o currículo escolar da escola capitalista. 

O documento de Geografia afirma o seguinte: 

 

Os trabalhadores perceberam que esse modelo de escola reforçava as 
diferenças entre classes, constituindo-se como teoricamente igualitária – 
possuía o mesmo currículo, mesma carga horária, mesmo conteúdo. 
Ressaltando o princípio liberal de reclassificação social dos indivíduos 
através da escolarização, a escola procura mostrar que os indivíduos são 
iguais e possuem as mesmas oportunidades, porém a qualidade dessas 
escolas “iguais” é diferenciada conforme a classe social atendida. Dessa 
maneira fica ideologicamente evidenciado que o fracasso dos alunos da 
classe popular deve-se às suas próprias deficiências, pois oportunidades 
lhes foram dadas. Hoje, busca-se a elaboração de uma síntese cultural, 
onde o povo necessita engajar-se com projetos político-pedagógicos que o 
conduzam a cidadania. (RECIFE, 1996 d, p. 15). 

 

 

                                                           
52

 Estes conteúdos estão no Caderno de História V, p. 18. 
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Ao analisarmos a concepção teórica do documento de Geografia fica evidente 

que os conteúdos são organizados, principalmente, de forma a priorizar a 

perspectiva de leitura das relações econômicas. Verificamos uma única referência à 

África quando apresentados entre os conteúdos para a 8ª série: “os conflitos 

africanos”. As questões das identidades culturais e da diferença estão praticamente 

ausentes do texto curricular. Quando este discute, principalmente, a globalização, 

não faz referência nenhuma às sociedades multiculturais. 

Em síntese, a proposta de Geografia nesse momento histórico, embora faça a 

relação com o espaço do cotidiano, tem como foco o aspecto econômico. Afirma 

trabalhar com novos conteúdos e conceitos, mas quando avaliamos o todo da 

proposta, não verificamos mudanças importantes em relação à Geografia tradicional.  

Por outro lado, a disciplina de Língua Portuguesa aponta alguns 

encaminhamentos para pensar a diversidade e as identidades culturais. 

Explicitamente, aborda como princípios norteadores os eixos abaixo selecionados. 

 

a) O da subjetividade, considerando-se a identidade/particularidade dos 
sujeitos históricos, as múltiplas dimensões do homem e os limites do 
conhecimento racional e objetivo. b) O da diversidade resultante de 
diferentes concepções e representações do mundo (RECIFE, 1996 e, p. 8). 
 

 

Nessa perspectiva, procura trazer à tona a humanização do sujeito no mundo. 

De acordo com o texto, o estudante não é apenas um ser considerado em sua 

dimensão cognitiva. Ao contrário, por ser humano apresenta uma dimensão 

histórica, afetiva, cultural e subjetiva. Assim, o papel da educação escolarizada é 

olhar para o estudante em seus diferentes aspectos. O documento afirma ainda que 

 

O papel da escola tem sido exatamente o de negando a diversidade, 
perpetuar a desigualdade lingüística, impondo um modelo de língua a todos 
os falantes. Por essa razão se quisermos romper com essa lógica e 
reinventar a democracia, haveremos de levar em conta a multiplicidade de 
discursos construídos na sociedade (RECIFE, 1996, p. 9). 
 

 

Essas considerações nos remetem à reflexão sobre uma sociedade em que a 

diversidade deixa sua marca por meio das diferenças. E as diferenças precisam ser 

reconhecidas como construções históricas. Assim, 
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Multiculturalismo, justiça multicultural, direitos coletivos, cidadanias plurais 
são hoje alguns dos termos que procuram jogar com as tensões entre as 
diferenças e igualdade, entre exigência de reconhecimento da diferença e 
da redistribuição que permita a realização da igualdade. Essas tensões 
estão no centro das lutas de movimentos e iniciativas emancipatórias que, 
contra as reduções eurocêntricas dos termos fundamentais (cultura, justiça 
direitos cidadania), procuram propor noções mais inclusivas e 
simultaneamente, respeitadoras da diferença de concepções alternativas da 
dignidade humana (SANTOS; NUNES, 2003, p. 25). 
 

 

Em vista disso, o documento de Língua Portuguesa enfatiza a necessidade de 

pensar a linguagem como espaço de criação de diferentes culturas, questionando as 

verdades absolutas e instituindo a heterogeneidade cultural (RECIFE, 2006). Já o 

documento de Educação Física faz referência, principalmente, ao tratamento ao 

estudante da educação especial. 

Embora a proposta curricular, Tecendo a Proposta Pedagógica, não afirme 

ser multicultural, dependendo da disciplina, são encontrados discursos que fazem 

alusão à diversidade, como verificamos em várias passagens. Enquanto isso, em 

outros componentes as discussões sobre as identidades culturais estão ausentes ou 

são rapidamente pontuadas, como é o caso das disciplinas de Ciências e de 

Matemática, sugerindo que esse fato se deve, talvez, à pretensa objetividade das 

áreas das Ciências Exatas e da Natureza. 

Como já salientamos, a análise dos princípios, conteúdos e conceitos 

estruturadores da proposta de 1996 nos revelou que a educação das relações 

étnico-raciais está praticamente ausente na referida proposta. Em relação à cultura 

afrodescendente, não evidenciamos nenhum conteúdo ou orientação didática 

registrada, suscitando que nos perguntemos sobre o porquê de tal ausência. E, 

nesse caso, o próprio contexto de produção do documento responde a esta questão. 

À época de elaboração da proposta, tanto na academia como no campo da 

legislação, estávamos dando os primeiros sinais de início de um debate que 

provocasse a colocação da questão étnica no centro das políticas e práticas 

curriculares, embora historicamente os movimentos negros desde o início do século 

XX viessem apresentando à sociedade brasileira a necessidade de inserir essas 

discussões no campo da educação. 

Dessa forma, o texto curricular naquele momento ignorava que a educação 

das relações étnico-raciais é fundamental para ajudar na formação de pessoas 

solidárias humanas, que não discriminem o outro pela questão da cor da pele ou por 
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outros motivos. Discutir sobre o racismo e o preconceito na nossa sociedade é 

entender que precisamos transformar esse país, como é apresentado na campanha 

“Onde você guarda seu racismo”. É preciso pensar sobre essas questões. 

 

[...] pela razão mais óbvia. O racismo existe, faz mal e se manifesta de 
diferentes formas. Às vezes são atitudes discretas, sutis, quase 
imperceptíveis. Outras vezes são agressões, presentes em um olhar, um 
comentário, uma “piada” ou uma reação física. Os Diálogos Contra o 
Racismo têm a missão de combinar propostas de mudanças de atitudes 
com a divulgação consistente de informações nos meios de comunicação 
(IRACI et al., 2004). 

 

Assim, a qualidade do ensino passa por um ambiente propício para a 

aprendizagem com base em um projeto curricular em que, além de respeitar a 

diferença, as relações entre as pessoas passem a ser questionadas, que o diálogo 

promova a reflexão sobre ser e estar no mundo de diferentes formas. O livro 

Igualdade das relações étnico-raciais na escola, ao citar o Conselho Nacional de 

Educação, Resolução nº 1, de 17 de julho de 2004, esclarece que 

 

A educação das Relações Étnico-Raciais tem por objetivo a divulgação e 
produção de conhecimentos, bem como de atitudes posturas e valores que 
eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes 
de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, 
respeito aos direitos legais e valorização da identidade, na busca da 
consolidação da democracia brasileira. O Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana tem por objetivo o reconhecimento e valorização da 
identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, bem como a garantia de 
reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da nação 
brasileira, ao lado das indígenas, européias, asiáticas (SOUZA; CROSO, 

2007, p. 15). 
 

 

No livro acima citado (2007, p. 35), ao realizar a pesquisa com professores, 

professoras e equipe pedagógica no sentido de compreender suas justificativas para 

o estudo da história e da cultura afro-brasileira, os pesquisadores ouviram dos 

sujeitos entrevistados o seguinte argumento em relação a essa discussão: “entender 

a história do Brasil, valorizar a cultura africana, entender a história da África, 

promover a reeducação das relações étnico-raciais e compreender a formação da 

identidade nacional” é essencial para a formação das pessoas. Essas respostas 

indicam que esses educadores não demonstraram resistências em relação à 

aplicação da Lei nº 10.639/2003. 
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No tocante à rede RMER aqui estudada, a situação descrita, no entanto, 

carece de outras explicações. Vimos que as questões relativas à identidade e à 

diversidade, quando aparecem, estão colocadas pontualmente, principalmente em 

alguns componentes curriculares. Contudo, é importante esclarecer em primeiro 

lugar, que o centro de uma proposta pedagógica que se diz inclusiva, deveria ser um 

currículo que oferecesse elementos para um trabalho pedagógico voltado para a 

diversidade social e cultural. Em segundo lugar, é necessário entender que o 

currículo constrói identidades como já foi mencionado ao longo do nosso trabalho. 

Assim, como diz Silva (1996, p. 79): “o currículo deve ser visto não apenas como 

expressão ou representação ou reflexo de interesses sociais determinados, mas 

também como produzindo identidades e subjetividades sociais determinadas”. 

Enfim, o currículo faz as pessoas. O currículo deve ser tomado como prática cultural 

que sinaliza uma dada realidade, um dado contexto. Aproximando-se desse sentido, 

Pacheco (2005, p. 75) afirma que 

 

o currículo como facto é uma expressão utilizada por Young (1998), quando 
refere que o currículo necessita de ser visto não como algo imposto aos 
professores, mas como uma realidade social específica e histórica em que 
os professores actuam. 
 

 

É pelo fato de o currículo contribuir com a construção das identidades das 

pessoas que precisamos pensar as práticas curriculares. Sabemos que as pessoas 

estão no mundo inseridas em contextos históricos, políticos, econômicos, sociais e 

culturais. Contudo, o processo histórico não é linear, mas sim, uma dinâmica 

marcada por continuidades e descontinuidades, por lutas e pela construção de 

novas utopias. 

Não obstante as lacunas identificadas no documento analisado, concluímos 

que a Proposta Curricular de 1996, de todo jeito, foi inovadora, pois é anterior aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais lançados pelo Ministério da Educação em 1998 e 

que vão trazer as discussões sobre a pluralidade cultural. Esse fato mostra que no 

momento da produção do documento a inserção dessas temáticas no debate escolar 

estava a depender da força e do papel de grupos engajados com essas discussões 

e do fato de essas temáticas terem tratamento pontual ou contínuo, tanto na 

academia como no âmbito da escola. 
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4.3 Diversidade, identidades culturais e relações étnico-raciais: olhares para a 

proposta curricular Construindo Competência e do diário de classe 53 da Rede 

Municipal do Recife  

 

Como já apontamos em quadro anterior, a Proposta Curricular da Rede 

Municipal do Recife de 2002 é constituída de três documentos, a saber: 1) Os Ciclos 

de Aprendizagem e a Organização Escolar, produzida no início de 200254; 2) 

Construindo Competências, do final de 2002 e 3) Olhares sobre as práticas nas 

Escolas Municipais do Recife, publicado em 2004. 

Os documentos da Proposta Curricular da Rede Municipal do Recife 

apresentam como princípios norteadores a igualdade, o reconhecimento das 

diferenças, a inclusão e a autonomia (RECIFE, 2003). Assim, o documento afirma a 

necessidade de “[...] respeitar a diversidade e os diferentes tempos para aprender, já 

que a aprendizagem é uma construção social e, portanto, passível de mudança”. 

Vale salientar que em algumas partes do documento a diversidade e o 

reconhecimento das diferenças são tratados muito mais em relação aos ritmos de 

aprendizagem e não necessariamente ao direito de ser diferente sob qualquer ótica.  

No documento Construindo Competências (RECIFE, 2002, p. 5), verificamos 

que esses princípios são reforçados quando o texto afirma que o princípio ético deve 

ser “expresso por meio da solidariedade, liberdade, participação e justiça social”. 

Embora o discurso dos referidos documentos recaia sobre a inclusão também na 

perspectiva econômica, não se pode dizer que a questão cultural, a subjetividade, a 

identidade e a diferença estejam ausentes das discussões. Assim, destaca-se no 

documento a afirmação de que “é necessário acrescentar, ainda, que, nesta 

concepção, se destaca a importância do aspecto cognitivo, emocional, social e 

cultural como dimensões indissociáveis no processo de desenvolvimento dos alunos 

e definidoras de suas diferentes construções” (RECIFE, 2002, p. 5). 

Quando analisamos o conjunto de documentos que fazem parte da Proposta 

Curricular da Rede, editada em 2002: “Construindo Competências” (2002), “Tempos 

de Aprendizagem: identidade cidadã e organização da educação escolar em ciclos” 

(2003), “Olhares sobre as práticas nas escolas municipais: leituras complementares” 

                                                           
53

 Escolhemos fazer a análise de alguns aspectos da caderneta nessa parte do trabalho pela 
necessidade de relacionar com as questões presentes no documento de 2002. 

54
 Como o próprio nome indica, discute a política de ciclos na rede e após revisão e ampliação foi 
chamado Tempos de Aprendizagens, publicado em 2003. 
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(2004), verificamos55 um hibridismo teórico e um processo de recontextualização de 

vários discursos educacionais e curriculares em circulação, seja nos dispositivos 

legais ou de produções acadêmicas veiculadas nas últimas décadas. 

Com base em Lopes (2005), é possível compreender que o princípio 

recontextualizador de Bernstein é formado pelo discurso recontextualizador oficial – 

que é criado e dominado pelo Estado – e o discurso recontextualizador pedagógico, 

que é elaborado pelas escolas, universidades, bem como por produtores de 

literatura especializada. Assim, entendemos que o processo de reinterpretação é 

inerente à circulação de textos e que estes, ao serem reinterpretados, podem propor 

modificações ou, ao contrário, assegurar a reprodução dos ideais, a exemplo dos 

ideais neoliberais. “Mas talvez o aspecto mais produtivo do conceito de 

recontextualização para o entendimento das políticas de currículo seja a busca de 

uma constante articulação macro-micro” (LOPES, 2005, p. 55). 

A ideia de uma mistura de lógicas globais, nacionais e locais sempre 

recontextualizadas e incorporadas pela categoria hibridismo implica levar o 

entendimento do currículo não como política que apenas seleciona, produz, 

reproduz, distribui conhecimento, mas como política cultural (LOPES, 2005). É ainda 

Lopes que nos afirma que 

 

Defendemos, diferentemente, que, se a cultura é compreendida como 
processo de significação e a política como as disputas contingentes pelo 
poder de hegemonizar determinadas significações, a separação entre 
política e cultura não se sustenta. Principalmente se considerarmos que o 
currículo é uma produção cultural, um jogo marcado pela negociação entre 
discursos em que resistências e dominação não ocupam posições fixas, 
nem se referem a sujeitos ou classes sociais específicas. Lutas 
simultaneamente políticas e culturais, nas quais se disputa a possibilidade 
de significar o mundo, produzem o currículo nas escolas (2009, p. 6). 
 
 

Sendo assim, na contingência das nossas lutas no campo das polít icas e 

práticas curriculares, muitas significações são vividas nas relações entre as pessoas 

e, nesse sentido, o currículo é tomado como instância e território de negociação e 

disputas. Nessa perspectiva, a seleção de conteúdos e de metodologias a serem 

vivenciadas por professores/as e estudantes acarreta embates diversos. 
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 Apesar do título, é um documento que esclarece sobre a trajetória e desafios dos ciclos escolares 
no país. Discute a noção de competência, apresenta o debate sobre o processo de avaliação e da 
progressão escolar na Rede Municipal do Recife. Não tem por objetivo descrever e analisar as 
práticas curriculares que estão sendo desenvolvidas nas escolas. 
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Há, nesse sentido, na proposta de 2002, uma reapropriação do discurso do 

campo da Psicologia por meio das teorias construtivistas, da discussão da 

interdisciplinaridade, do discurso da competência, da questão da identidade, do 

multiculturalismo, da diferença, da democracia, da inclusão, relacionando todos 

esses dizeres de acordo com os próprios princípios da Rede. Nesse sentido, Lopes 

(2005, p. 57) argumenta que, 

 

[...] particularmente nas atuais políticas do currículo no Brasil, as mesclas 
entre construtivismo e competências, currículo interdisciplinar ou por temas 
transversais e currículo disciplinar, valorização dos saberes populares, dos 
saberes cotidianos e dos saberes adequados à nova ordem mundial 
globalizada são exemplos de construção híbridas que não podem ser 
entendidas pelo princípio de contradição. 
 

 

Em outras palavras, a competência é associada às tendências construtivistas 

visando à superação do conhecimento enciclopédico, em nome do desenvolvimento 

de atividades interdisciplinares e contextualizadas. Por outro lado, trata-se de uma 

forma de regulação tanto dos professores como dos estudantes na perspectiva de 

atingir metas e garantir o controle. Esse discurso não deixa de estar em sintonia com 

as orientações do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), agência 

internacional de fomento, que é um dos principais financiadores das reformas 

curriculares no mundo (LOPES, 2004). A ação do contexto de influências apresenta 

determinadas associações que, muitas vezes, torna difícil escapar do 

estabelecimento de contratos. Entretanto, como Lopes (2004), acreditamos que há 

espaços para interpretação, para recontextualização da agenda global em sua 

conversão para o local. São, portanto, discursos ambíguos que não deixam de ser 

originais, mas também não apagam as interconexões com outros existentes. Ainda 

no dizer de Lopes (2009, p. 26-27), 

 

O modelo de Bernstein busca uma análise de “baixo para cima”, ou seja, 
das escolas para contextos mais amplos, seja das políticas oficiais, seja 
para os educadores, que contribui para questionar modelos exclusivamente 
de “cima para baixo”. Ball incorpora a concepção de recontextualização de 
Bernstein associada ao hibridismo das teorias pós-coloniais e dos estudos 
culturais. Esse autor investiga as políticas educacionais compreendendo as 
articulações estabelecidas em diversos contextos, porém sem que as 
hierarquias entre eles sejam estabelecidas. Isto é possível quando o autor 
pensa nos contextos de influência, de definição de textos e da prática como 
não-hierarquizados e sujeitos sempre aos processos de recontextualização. 
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 Enfim, o hibridismo das propostas está associado a outros contextos, 

principalmente, ao contexto da academia, ao contexto da influência e, de certa 

forma, ao contexto da prática no sentido de buscar mudanças nas práticas 

curriculares cotidianas. A nosso ver, todo esse hibridismo teórico, em certo sentido, 

acarretou, muitas vezes, mais confusões que esclarecimentos. Por exemplo, a 

noção de competência, apesar do mérito em procurar combater um currículo 

fragmentado e uma escola livresca, está associado ao mercado capitalista e pautado 

na eficiência e eficácia, que se expressariam na busca pelo desenvolvimento da 

capacidade de resolução de problemas. 

Assim, a utilização da competência dentro do contexto das estruturas das 

escolas da Rede Municipal56 e da organização curricular por disciplina exigiria, no 

mínimo, um professor e uma professora com larga fundamentação teórica no campo 

da pedagogia, além de tempos longos para estudos e para acompanhamento aos e 

às estudantes. Como afirma Ramos (2004, p. 72), “as disciplinas científicas e 

escolares possuem uma história e uma identidade epistemológica, de modo que 

suas fronteiras não se dissolvem por simples opção metodológica”. 

Entendemos, dessa forma, que romper com essa lógica disciplinar não é algo 

simples. Até porque, observamos que algumas competências anunciadas na 

proposta de 2002 deverão ser construídas pelo/a estudante ao longo de sua vida. O 

componente curricular de História, por exemplo, expressa a seguinte competência: 

“identificar-se como ser histórico, escrevendo a própria história e considerando as 

histórias individuais como parte integrante das histórias coletivas”.57 A dificuldade 

maior parece incidir sobre como as experiências escolares podem ser planejadas 

para construir competências e como avaliar essas competências no âmbito de 

atividades estritamente escolares (MACEDO, 2002). 

Não queremos dizer que são discursos contraditórios e sim ambivalentes que 

se configuram entre as políticas curriculares do mundo globalizado e as políticas 

curriculares nacionais e locais. Esse hibridismo não se caracteriza necessariamente 

pela hierarquização do Global sobre o Local, mas favorece a determinados sentidos 

                                                           
56

 Estamos nos referindo à estrutura das nossas escolas que apesar do esforço da Rede Municipal do 
Recife em implementar bibliotecas, laboratórios de informáticas (que nem sempre funcionam), 
centraliza-se na aprendizagem em sala de aula com horários rígidos, com grades de disciplinas que 
queiram ou não dificultam o rompimento da lógica de uma escola fragmentada e conteudista. 

57
 Como professora de 3º e 4º ciclos de aprendizagens, tinha 21 turmas, 21 cadernetas e, em média, 
630 estudantes: como seria possível verificar se todos os e as estudante se identificavam como ser 
histórico? 
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e significados pautados nas relações de poder em suas múltiplas instâncias. 

Notamos que a noção de competência está presente na literatura internacional, nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental e Médio (por sinal muito citadas nos documentos da Rede 

Municipal do Recife), nas Matrizes Curriculares Nacionais para o Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB), nas Diretrizes Nacionais para Formação de 

Professores, etc. De acordo com as palavras de Macedo (2002, p. 116), 

 

a despeito da predominância da concepção de cognitivo-construtivista da 
noção de competência, os documentos acabam, às vezes, por exteriorizá-
las na forma de comportamentos observáveis. Nas matrizes curriculares de 
referência para o SAEB, as competências engendram habilidades, sendo 
ambas taxionomizadas e associadas a comportamentos observáveis... Essa 
mescla de significados nos documentos oficiais é parte do seu próprio 
processo de elaboração, no qual se constituem hegemonias parciais e 
criam-se formas híbridas. Em relação à realidade européia, ao estudar as 
citações de competências em duas revistas de educação profissional, 
Isambert–Jamati (1994) observou uma grande variedade de significados 
para o termo, como referências ao campo tanto da Psicologia quanto da 
Sociologia. 
 

 

Enfim, a noção de competências apresenta-se ambígua, está relacionada 

com o contexto do mundo do trabalho, do paradigma pós-fordista e é incorporada 

pela proposta da rede municipal de forma recontextualizada. Devido ao caráter 

polissêmico da noção de competências e das estruturas físicas e curriculares da 

rede de ensino analisada, entendemos que não é tão simples implementá-la no 

cotidiano escolar. 

No tocante às identidades culturais, à questão da diversidade e à noção de 

pertencimento, são encontradas várias passagens no texto curricular em que são 

pontuadas referências para mudanças e construção de uma escola democrática e 

de qualidade. Embora esta seja uma proposta curricular que não se assume 

multicultural nos seus fundamentos epistemológicos, este termo aparece como 

elemento que deve fazer parte do currículo, especificamente na disciplina de Artes, 

que já o adota desde a proposta de 1996. A adoção dessas questões implica pensar 

outras relações com o conhecimento, como veremos a seguir: 

 

[...] uma escola capaz de desenvolver uma ética e uma pedagogia centrada 
na tolerância, no cuidado mútuo, no respeito às diferenças e ao 
pluralismo cultural de nossos dias. Uma escola que produza um novo 

cidadão, nem faber nem consumidor, mas um cidadão voz ou tudens, que 
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vocalize direito ou produza nossos significados pelo uso criativo das 
linguagens. 

Esta sim, seria a escola adequada à globalização (e sua sociedade civil e 
planetária) e ao caldeirão multi e intercultural dos nossos dias (RECIFE, 
2003, p. 23). (Grifos nossos). 
 

 

Nota-se que essa perspectiva está centrada na tolerância, no respeito às 

diferenças, elementos importantes para a construção de uma escola democrática. 

Mas a tolerância em si não é suficiente para a construção de uma nova escola e de 

uma nova sociedade. É preciso que as relações de poder sejam objeto de debates, 

de investigações e de reflexões. Com base em Certeau é possível dizer que a 

tolerância é uma estratégia de poder. Quem estar autorizado a tolerar é quem tem 

poder na sociedade. Nesse sentido, destacamos que no documento Tempos de 

Aprendizagem (2003, p. 19), vamos encontrar a seguinte reflexão: 

  

[...] a inclusão do tema Cultura numa proposta de reforma curricular e de 
reorganização da escola pública justifica-se, de imediato, pela necessidade 
de se assegurar o sentido humanista da reforma. Este sentido vem sendo, 
porém, negligenciado por lógicas governamentais pragmáticas 
comprometidas unicamente com índices de produtividade econômica e 
tecnológica (RECIFE, 2003, p. 19). 
 

 

Cultura, identidade e vínculo social estão associados a uma formação 

engajada na coletividade, nas discussões e na transformação da realidade local por 

meio de reflexões que questionem o status quo. A competência, por sua vez, investe 

na noção de habilidade e em esquemas individuais para solução de problemas. 

Nesse sentido, essa psicologização pode levar a um processo de adaptação ao 

meio material, às lógicas do mercado e ao mundo empresarial. São lógicas bem 

diferentes daquelas que devem guiar os ideais de formação humana da escola e que 

estão convivendo juntas, sem questionamentos ou discussões aprofundadas. 

Por sua vez, na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – 

especificamente, no componente curricular de Língua Portuguesa -, encontramos a 

afirmação que 

 

[...] considerar a linguagem como mediadora das aprendizagens fator de 
socialização, de construção e de constituição dos vínculos sociais, é dar 
oportunidade ao sujeito de viver situações de interação e delas se apropriar 
e se sentir como cidadão autônomo, responsável crítico, desafiante, 
desejoso, estético e ético, que constrói sua história e identidade cultural na 
relação com o outro. 
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Observamos aqui que a noção de cultura, apesar de presente na Proposta 

Curricular da Rede Municipal do Recife, nem sempre está associada a identidades 

culturais. Vamos examinar o que diz o componente Artes sobre as competências a 

serem construídas pelos/as estudantes:  

 

a) reconhecer, identificar e relacionar as obras /objetos de arte e as 
manifestações artístico-culturais no âmbito local, regional, nacional, latino-
americano e internacional de maneira dialética e multicultural. 
b) refletir, discutir e posicionar-se criticamente sobre a discriminação de 
gênero etnia e/ou minorias veiculadas através das produções artísticas, 
pelas diversas mídias. (RECIFE, 2003, p. 21). 
 

 

Embora a noção de cultura desse componente se aproxime de uma discussão 

a respeito das identidades culturais, na Proposta Curricular da Rede Municipal do 

Recife como um todo, muitas vezes, aparece ancorada na compreensão de 

historicidade naturalizada, enfatizando, portanto, o processo de evolução de algo. 

Dessa forma, as culturas não são vistas como construções históricas que se 

processam em meio às relações de poder ou como territórios de disputa entre 

diferentes grupos. 

Nos conteúdos de Arte, é dada ênfase à multiculturalidade nas artes visuais, 

na música, no teatro, produzidos nas diferentes culturas, gêneros, etnias e minorias 

(RECIFE, 2002). No entanto, não há, a exemplo do que ocorre com a Proposta de 

1996, nenhuma discussão conceitual sobre o multiculturalismo ao qual a proposta 

está vinculada, talvez, em função da própria complexidade que envolve a temática. 

Há certo consenso na literatura curricular, especialmente entre os autores 

filiados às teorias crítica e pós-crítica, que o conhecimento escolar é fruto da seleção 

cultural engendrada por fatores de diferentes ordens. Sendo assim, no campo das 

Ciências Naturais, é comum o entendimento sobre a separação entre o mundo da 

natureza e o mundo cultural. Dessa forma, embora, a discussão sobre cultura 

apareça nesse componente do currículo, ela se apresenta dispersa no texto e com 

pouco aprofundamento, levando-nos a entender que as diferenças culturais e as 

identidades não são tomadas em sua centralidade. A cultura e a educação são 

vistas como aquelas que propiciarão ao sujeito a ascensão social e econômica. 

Desse modo, desconsidera-se no texto que as culturas juvenis ou negras, por 

exemplo, são expressões da formação das subjetividades e das identidades dos 
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sujeitos. Como dizem Moreira e Macedo (2002, p. 21), “na tensão entre, por um 

lado, o esforço por consolidar a identidade de um grupo e promover a solidariedade 

entre os diferentes reside um dos maiores desafios que a escola e o currículo 

precisam considerar”. 

É importante dizer que existe complexidade nas políticas curriculares e que 

elas não podem ser entendidas na perspectiva binária em que se confrontam o 

global versus local. A recontextualização vai abrir espaços para resistências, 

conflitos e recriação, caso a gestão local e os/as professores/as assumam esse 

propósito. Como afirma Santiago (2010, p. 25), 

 

[...] hoje, mais do que nunca, em função das políticas de ações afirmativas, 
da política educacional, do Plano Nacional de Direitos Humanos e dos 
marcos regulatórios, as questões da população negra passam a ser 
tomadas como questão do direito, de inclusão, da educação e cultura. 
 

 

 A partir desse contexto, entendemos que discussões sobre educação das 

relações etnicorraciais no âmbito das práticas curriculares, no interior da escola, são 

fundamentais. Nesse sentido, o estudo do continente africano é imprescindível para 

a formação dos nossos estudantes, pois, como sabemos, esse continente foi 

historicamente encoberto por mitos, estereótipos e imagens preconceituosas. A 

África, mais que outro continente, apresenta-se como um enigma para a maioria dos 

brasileiros e das brasileiras. 

Assim, não é demais lembrar que o mundo africano é praticamente 

desconhecido dos nossos estudantes do ensino fundamental e médio e da maioria 

dos professores e das professoras desse país, salvo algumas exceções. Esse fato é 

inegável, embora essa situação seja encarada com certa naturalidade já que os 

nossos colonizadores não tinham interesse em enobrecer o mundo africano, pois 

este se constituía, pela lente do colonizador, como uma sociedade primitiva e sem 

história. No entanto, passados tantos séculos, é inadmissível que os nossos 

estudantes saiam da educação básica sem conhecimento sobre esse continente e 

com visões deturpadas sobre esses diversos povos (ver Capítulo 5). Como afirmam 

Priore e Venâncio (2004, p. 2 da introdução), 

 

[...] daí a necessidade de apresentar ao leitor uma história de nossos 
antepassados e de fazê-lo partir de sua vida no continente de origem. Não 
para descobrir-los como povos estanques, cujas culturas, tradições e 
identidades seriam imutáveis. Nem para percebê-los como um mosaico de 
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comunidades fechadas, possuidoras de características que as fixariam no 
tempo, como se estivessem encantadas. Mas, sim, para entender que, na 
África, as etnias formaram realidades múltiplas, resultantes da mistura de 
várias tradições culturais em permanente recomposição. Do outro lado do 
Atlântico, como aqui a cultura é mestiça e partilha com culturas vizinhas 
características comuns de língua, religião, modos de vida e sua história. 
 

 

Da África veio boa parte dos brasileiros e das brasileiras, os nossos avós. 

Nada mais justo que conheçamos suas histórias e origens. Contudo, em 2002, a 

África estava praticamente ausente da proposta curricular da Rede Municipal do 

Recife. Ela somente aparecerá a partir da criação do GTERÊ, em 2006, que insistiu 

na necessidade de contemplar a Lei nº 10.639/2003, explicitando nos diários de 

classe de todos os componentes curriculares, conteúdos e orientações didáticas 

para o trabalho com a temática. 

Designadamente, a História da África vai aparecer no diário de classe do 

componente de História com o título especificidade do mundo africano. Entre os 

conteúdos apresentados estão: “África: berço da humanidade; colonialismo e 

imperialismo europeu no continente negro; descolonização da África e guerras civis; 

radiografias das desigualdades sociais na África e do preconceito racial no Brasil; 

Relações entre África e Brasil: a influência africana na formação do povo e da vida 

brasileira; o Brasil em África: rupturas e pendências no caminho de volta de 

populações afro-brasileiras” (RECIFE, 2007).  

Por tudo isso, encarar o desafio de ensinar a cultura e a história dos 

afrodescendentes e do mundo africano vai apontar para a necessidade de estudos 

profundos e de aprendizagem por parte dos professores e das professoras, para que 

estes se sintam seguros no tratamento dessas questões. No dizer de Sacristán 

(2000, p. 102), “o currículo que se realiza por meio de uma prática pedagógica é 

resultado de uma série de influências convergentes e sucessivas, coerentes ou 

contraditórias [...]”. 

Nesse sentido, uma assessora que atua na Gerência de 3º e 4º ciclos de 

aprendizagem afirma o seguinte em relação aos desafios que o professor e a 

professora enfrentam sobre a implementação dessa temática no cotidiano escolar: 

“é preciso conhecimento real da temática; participação efetiva na construção da 

proposta para efetivação da mesma na escola; e condições e tempo para estudo”. 

Assim, novos passos foram dados. Houve o reconhecimento por meio das 

políticas curriculares da importância que o tratamento com a temática representa 
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para a formação dos e das estudantes. Aliás, é oportuno dizer que os conteúdos de 

História a partir de então rompem com a perspectiva tradicional e fazem referência à 

Índia, à China, ao Japão, além de relação à Ásia e à África. Como afirma Moreira 

(2005, p. 380), “há que se voltar a considerar mais rigorosamente os processos de 

selecionar, organizar e sistematizar os conhecimentos a serem ensinados e 

aprendidos na escola”. 

É preciso dizer também que esses avanços são frutos de muitas idas e vindas 

dos movimentos sociais negros, dos docentes progressistas, dos membros do 

GTERÊ e da equipe gestora da Rede Municipal do Recife no período de 2005 a 

2008, enfim, da sociedade, de brancos e negros que estão preocupados com essas 

discussões, em um cenário social que tem solicitado mudanças em diferentes 

aspectos. 

 

4.4 Diversidade, identidades culturais e relações étnico-raciais: olhares para as 

produções curriculares da Rede Municipal do Recife após a produção da  

Proposta Curricular Construindo Competências 

 

Uma proposta curricular se configura como uma promessa, como um devir. 

Contudo, uma proposta não pode ser pensada como uma alternativa mágica, ela 

precisa ser tecida e construída num processo contínuo de interação e debate, por 

isso, ela (a proposta) não pode negar os saberes consolidados pelos educadores e 

educadoras (KRAMER, 1999). 

Dessa forma, a Rede Municipal do Recife, em momentos diferentes, teve 

como política, com o apoio da formação continuada, a construção de um constante 

diálogo com os professores e as professoras através de socializações das 

experiências vivenciadas nas práticas curriculares. Para exemplificar essa situação, 

analisamos o livro Respeitando as diferenças no espaço escolar, publicado em 

2007. Assim, o esforço do documento é de fazer uma reflexão teórico-conceitual 

quanto a uma avaliação crítica sobre o que é produzido e vivenciado no cotidiano 

escolar. Nessa relação mundo escola, é lembrado que 

 

[...] a Conferência Mundial contra o Racismo e a Discriminação Racial, a 
Xenofobia e Formas Correlatas da Intolerância (Burban, 2001) solicitou que 
os Estados desenvolvessem programas culturais e educacionais que 
combatam o racismo, a discriminação racial, a Xenofobia e intolerância 
correlata, com o intuito de assegurar o respeito à dignidade e o valor de 
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todos os seres humanos e para aumentar o entendimento mútuo entre 
todas as culturas e civilizações. Tais programas e campanhas devem ser 
dirigidas a todos os setores da sociedade, em particular as crianças e aos 
jovens. Além disso, recomendou a correção e revisão de livros e currículos 
para a eliminação de quaisquer elementos que venham promover racismo, 
discriminação racial e intolerância correlata ou reforçar estereótipos 
negativos [...] (RECIFE, 2007, p. 22). 
 

 

Esse documento, distribuído para uma parcela de professores e professoras 

que participava da formação, vai buscar nas políticas internacionais o respaldo para 

a legitimação do seu discurso. Não é diferente também em relação aos documentos 

nacionais. Assim, afirma o referido material: “na década de 1990, o Governo Federal 

aprovou os novos Parâmetros Curriculares Nacionais que preconizam temas 

transversais, entre os quais, Orientação Sexual, Raça e etnia” (RECIFE, 2007, p.  

22). Batista (2010, p. 300) vai dizer o seguinte em relação ao papel das políticas 

internacionais e a questão local: 

 

Em 2004, iniciamos nossa participação como um dos membros 
representantes da Secretaria de Educação do Recife no combate ao 
Racismo Institucional (PCRI). Nesse momento alguns funcionários públicos 
da Prefeitura do Recife, militantes e simpatizantes do movimento negro e 
aqueles que reconhecem o direito à cidadania, levaram como desafio a 
discussão do Programa de Combate ao Racismo Institucional. Tiveram 
como parceiro o Ministério Britânico para o Desenvolvimento Internacional 
(DFID), com a finalidade de apoiar de maneira integrada o desenvolvimento 
de ações no setor público municipal na prevenção e combate ao racismo 
institucional e a sociedade civil na avaliação e monitoramento desse 
processo. 
 

 

Dessa forma, cabe dizer que no documento fica claro o olhar para as políticas 

curriculares no nível macro e, ao mesmo tempo, para a política local e o cotidiano 

escolar, como expressão da política no nível micro. O cotidiano é visto como 

complexo, multifacetado, em que lógicas diferentes confluem e dialogam. Assim, é 

afirmado no documento em relação às práticas curriculares que 

 

[...] certamente este não é um processo simples de ser vivido na escola, 
porque o sexismo, a homofobia e o racismo perpassam o cotidiano escolar 
através das expressões, de decoração do ambiente e da disposição dos 
espaços, dos conteúdos pedagógicos etc. A educação não-sexista, anti-
racista e não-homofóbica é um processo reflexivo por parte de 
professores(as), diretores(as) e orientadores(as) pedagógicos(as) sobre a 
cultura da escola que permite a depreciação da imagem e do papel das 

pessoas em nossa sociedade (RECIFE, 2007, p. 23.) 
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Irremediavelmente, a desconstrução das lógicas binárias construídas na 

modernidade constitui um desafio constante. Desafio esse que precisa desencaixar 

as pessoas de determinadas lógicas, regras e categorias construídas e efetivadas 

ao longo do processo histórico. No dizer de uma professora entrevistada em nossa 

pesquisa, 

 

[...] só através da educação, da informação, do estudo, da análise de 
situações do cotidiano é possível mudar o preconceito. É perverso que a 
escola não utilize seu poder para eliminação do preconceito e pior ainda, 
mais perverso, é que todos os meios de comunicação não se mobilizam 
para essa coisa horrorosa (Professora de Artes da RMER). 
 

 

De todo modo, a inserção dessas temáticas na Rede Municipal do Recife vem 

acontecendo gradativamente, através de esforços diversos. Essas ações, em 

diferentes medidas, têm possibilitado sensibilizações para a importância do debate, 

para despertar nas pessoas o envolvimento com a transformação da sociedade. As 

pessoas precisam entender que o currículo forja os sujeitos, logo está 

intrinsecamente relacionado com a construção das subjetividades e das identidades 

dos sujeitos. 

Nesses novos diálogos e itinerários são seguidas outras demandas. Mas 

esses caminhos trilhados não podem ficar presos a momentos pontuais; é preciso 

uma realimentação da prática o tempo todo. No entanto, a formação docente em 

relação a essa questão tem acontecido “com pouca frequência, limitada a dois 

seminários (março e novembro). Em 2009, aconteceu somente um seminário, em 

abril”, afirma a coordenadora atual do GTERÊ. Disso se deduz que as ações de 

formação dependem muito das forças que estão gerindo a Secretaria de Educação e 

do seu envolvimento ou não com a proposta. Como afirma França (2008), 

 

[...] neste prisma, o campo educacional, ao reinventar a escola, tem na 
formação continuada uma aliada em todo esse processo, se constituindo 
numa prática salutar e propícia quando, ao subsidiar o professor, afloram 
indicadores reais e qualitativos para o repensar de sua prática, ou seja, os 
professores assumem-se pesquisadores de suas práticas, de modo a 
tomarem consciência da razão de ser das mesmas, bem como seu 
potencial transformador. Assim, o processo de formação continuada 
incorpora novas teorias à carga de experiências construídas pelos 
professores numa ação dialógica de sua intervenção (2008, p. 223). 
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A análise dos textos oficiais pode ser entendida como discurso pedagógico 

oficial que regula a produção, o conhecimento e introduz mudanças nos discursos e 

que, por sua vez, pode gerar a recontextualização da própria prática. Na relação 

macro-micro, esse discurso pedagógico em forma de texto constituiu uma seleção 

que expressa as vozes de vários autores (BERNSTEIN, 1996). 

Assim, teria existido, de fato, na experiência da Rede Municipal do Recife 

uma reestruturação das políticas e das práticas curriculares a partir das lutas dos 

movimentos sociais e das políticas de âmbito Federal. No que se refere às 

possibilidades e aos efeitos na formação e na transformação dos e das estudantes, 

não podemos afirmar que estas tenham causado transformações radicais e 

positivas, conforme analisaremos no capítulo 5. O processo de cumprimento da lei  

não é linear, é um processo de idas e vindas, de embates e negociações.  

A  Rede Municipal do Recife precisa caminhar muito em relação às 

discussões sobre a educação das relações étnico-raciais no âmbito escolar. Um dos 

textos presente no livro Respeitando as diferenças no cotidiano escolar diz respeito 

à educação anti-racista no âmbito escolar. Desse modo, é afirmado no material “que 

é relevante conceder aos educadores a possibilidade de identificação com a causa, 

a inserção do negro(a) na cultura brasileira em sua diversidade, o reconhecimento 

da identidade negra na formação da identidade brasileira” (RECIFE, 2007, p. 75). 

Nesse sentido, o foco recai sobre as relações vividas entre estudantes e educadores 

no cotidiano escolar. Por isso, é preciso discutir com esses profissionais suas 

angústias e necessidades para que a partir daí possamos buscar alguns 

encaminhamentos. Entretanto, como bem salientam os autores do referido texto, 

ainda encontramos nas nossas escolas professores e professoras que 

compreendem que discutir sobre a educação das relações étnico-raciais não é tarefa 

da escola e que o preconceito racial não existe no cotidiano escolar. 

Por outro lado, a situação descrita não corresponde ao pensamento de todos 

e todas. Há, portanto, envolvimento de professores e professoras no sentido de 

implementar essas discussões no espaço escolar. Há também aqueles e aquelas 

que não percebem que o currículo tem vinculação com o que se passa na 

sociedade. Por isso, não se pode negligenciar a discussão do currículo na formação 

de professores e professoras, pois é importante que os/as professores/as entendam 

que o currículo não está desvinculado do processo de exclusão e inclusão que tem 

sido vivido na sociedade. Entendê-lo nesse sentido levará os gestores(as) e os 
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educadores(as) a repensarem as práticas escolares e, em particular, as práticas 

curriculares. 

O currículo constitui, por isso, um processo intenso de significação e pode ser 

utilizado nas sociedades tanto como instrumento de conservação como também de 

inovação. “Em virtude da importância desses processos, a discussão em torno do 

currículo assume cada vez mais lugar de destaque no conhecimento”, como salienta 

Moreira (1997, p. 11). O currículo pode ser entendido como porção da cultura, como 

práticas, como experiências, como listas de conteúdos, como campo de saber, como 

discursos. O currículo é uma arena contestada, é definitivamente um território de 

disputas. 

Daí que é preciso conhecer o campo curricular para poder dialogar com a 

realidade de modo que possamos tomar decisões mais conscientes. Objetivando 

compreender o que se passa na prática, a Rede Municipal do Recife, por meio dos 

gestores, a equipe de ensino procurou no referido documento conhecer as práticas e 

escrever o relato de seis experiências vivenciadas no espaço escolar. Dessas seis 

experiências, três dizem respeito à educação das relações étnico-raciais. O quadro 

abaixo explicita essa questão. 

Quadro 15 – Experiência no espaço escolar 

Título da Experiência  Autora 

A questão racial na escola Poeta Paulo Bandeira da Cruz Daisy Rodrigues Quirino 

Relações raciais: conhecendo e respeitando as diferenças Elizama Pereira Messias 

Convivendo com a diversidade Ginalva Costa de Sousa 

Fonte: BEZERRA, Nielson da Silva (Org.). Respeitando as diferenças no espaço escolar. Recife: Gestos, 

2007.  

 Conhecer o que se passa nas práticas escolares e ouvir o que esses/as 

professores/as dizem sobre os problemas diários é essencial para o 

redirecionamento das políticas educacionais e curriculares. Os três trabalhos 

registrados acima nos fazem pensar como esses/as professores/as investiram tempo 

para a produção, tempo de estudo para que essas discussões chegassem à sala de 

aula, mesmo diante das dificuldades vividas no cotidiano. Além disso, é no momento 

de aprofundamento de questões surgidas através dos estudos que muitos desses/as 

professores/as descobrem-se negros ou negras. No dizer de Silva (2009, p. 281), “o 

estudo da história e da cultura afro-brasileira constitui-se como uma outra situação 

por meio da qual as professoras têm percebido seu pertencimento”. 
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Dessa forma, outro documento que busca resgatar a produção de 

experiências voltadas para a educação das relações étnico-raciais no cotidiano 

escolar da RMER, foi intitulado: As escolas do Recife descobrindo-se negras. Esse 

caderno procura descrever e relatar os projetos especificamente voltados para essa 

temática. Vamos analisar novamente um quadro abaixo:  

 

Quadro 16 – As escolas do Recife descobrindo-se negras 

Título do Projeto Autora 

Valorizando a Negritude: a exposição Pérola Negra Lucia Helena Sarmento 

Beleza negra: a descoberta da identidade cultural Elisângela Maria do Nascimento 

O racismo no cotidiano escolar Valéria Fonseca 

Índios, brancos e negros contam sua história Rosa Maria O. T. de Vasconcelos 

 A capoeira ressignificando a identidade cultural e cultura afro-

brasileira 

Mônica Beltrão 

Fonte: SANTOS, Ana Helena Golveia do; BANDEIRA, Carmem Lúcia Bezerra. Série Portfólio Pedagógico - 

Fundação de Cultura Cidade do Recife. Recife: Vol. V, 2008.  

 

De todos esses projetos, apenas um foi realizado por uma professora de 3º e 

4º ciclos de aprendizagem. Isso demonstra mais uma vez que romper com a lógica 

disciplinar em turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental é um desafio maior. 

Em contrapartida, isso não quer dizer que os professores e as professoras de 3º e 4º 

ciclos não tenham produzido projetos, apesar de todas as dificuldades 

encontradas.58 O livro intitulado I Encontro de Socialização das Práticas 

Pedagógicas de 3º e 4º Ciclos de Aprendizagem, organizado por Freire et al. (2008), 

apresenta trinta e três projetos didáticos com temáticas bem diversas. Desses 

projetos, três remetem à questão da diversidade, identidade e diferença no cotidiano 

escolar. 

O documento faz referência à necessidade de mudança da escola, que se 

encontra em crise e necessita buscar novos itinerários. A crise se configura pela 

própria transformação da sociedade, que a partir das lutas dos movimentos sociais 

tem exigido que a justiça social se efetive para atender as demandas dos excluídos 

e excluídas. Em conformidade com esse raciocínio, podemos pensar que a escola, 
                                                           
58

 Comumente os professores e as professoras apontam como dificuldades: a falta de tempo 
destinado para estudo na medida em que trabalham em mais de um lugar, a falta de apoio humano 
e material nas escolas para desenvolver projetos e a necessidade de melhorias das estruturas das 
escolas além dos salários baixos. 
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ao abrir suas portas para todos e todas das camadas populares, está longe de ser 

um lugar que remete à equidade nas oportunidades de inserção social. Assim, a 

escola revela-se com muitos desafios para acolher e conviver com as diferenças. 

“Nesse sentido, o que se observa é que os desafios postos à sociedade 

contemporânea pelos chamados “tempos modernos” alcançam a educação e 

produzem embaraços à escola e às práticas educativas [...]” (FREIRE et al., 2008, p. 

8). Disso se deduz que os embaraços que têm mexido com a escola têm também 

favorecido a busca de novas saídas. Daí que essa busca por caminhos novos tem 

angustiado os professores e as professoras. 

Mas, isso não ficou sem explicação. Os docentes, ao receberem o livro 

Educadores em rede: articulando a diversidade e construindo singularidades,  

tiveram a oportunidade de estudar com Souza (2008) o debate sobre o 

multiculturalismo e consequentemente sobre a diversidade. Assim, argumenta 

Souza (2008, p. 271): 

 

[...] para Freire o multiculturalismo não se refere a essa justaposição. Aí 
teríamos uma situação de pluriculturalidade ou diversidade cultural e não 
multiculturalidade. A multiculturalidade se constitui a utopia, a esperança de 
uma nova configuração da convivência humana (em suas dimensões 
econômica, política, religiosa e gnosiológica) nos novos cenários mundiais. 
 

 

 Em outro livro , encontramos a seguinte reflexão: 

 

A educação inclusiva, fundamentada na atenção à diversidade, apresenta-
se como um novo paradigma no contexto da educação e como princípio de 
uma educação de qualidade para todos (as). Sua fundamentação filosófica 
pressupõe que todos (as) os (as) alunos (as) de uma comunidade têm o 
mesmo direito de acesso à escolarização, com o grupo de sua faixa etária e 
que a escola deve acolher e respeitar as diferenças (ALVES, 2008, p. 279). 
 

 

Como exemplo disso, temos uma experiência de projeto didático publicado no 

livro I Encontro de Socialização das Práticas Pedagógicas de 3º e 4º Ciclos de 

Aprendizagem. O referido projeto foi desenvolvido em uma das escolas da rede 

municipal, produzido por um coletivo de professores e professoras e intitulado Quem 

somos? Quem queremos ser? No resumo da produção afirma-se o seguinte: “no dia 

a dia da escola, percebemos que existia de modo claro, a falta de respeito do aluno 

consigo e o próximo, refletindo-se em desmotivação, causada possivelmente pela 

falta de perspectiva de vida e objetivos para o futuro” (RECIFE, 2008, p. 169).  
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 Isso indica que pequena parcela de/as professores/as já despertou para a 

problemática da construção das identidades e da importância da mesma para o 

processo de formação da pessoa. A construção das identidades do e da estudante 

se dá num processo de interação constante com o que é vivido e sentido, enfim, 

experimentado. Daí se deduz a importância dessa questão para o debate 

educacional. Pensando dessa forma, entendemos o quanto as culturas são 

elementos fundantes para se entender a questão curricular.  

Também não podemos esquecer que o currículo das nossas escolas tem 

história. Uma história construída a partir dos elementos da cultura hegemônica, de 

quem deteve, e, de certa forma ainda continua detendo, as instâncias do poder, seja 

o poder central ou os micro-poderes difundidos por meio da referência ideológica do 

homem ocidental, europeu e branco. Nesse sentido, Silva (2009, p. 38) salienta que 

 

[...] as práticas escolares que negam inferiorizam ou marginalizam a 
diversidade étnico-racial são também resultado da própria história da 
instituição escolar na sociedade brasileira, marcada pela escravidão, 
hierarquias raciais e miscigenação. Considera-se, então, que alguns 
aspectos de tal história são relevantes para compreender a realidade vivida 
hoje nas instituições escolares. 
 

 

Por sua vez, no livro Tecendo a proposta pedagógica da Rede Municipal do 

Recife, procura-se resgatar, a partir do pronunciamento dos professores e das 

professoras (Gestores da Rede Municipal do Recife) que estão no espaço escolar, 

“o que não pode faltar numa proposta pedagógica”, para poder entender o projeto 

que se quer construir, para poder aprender com “as experiências significativas”. Mais 

uma vez, as experiências falam, dizem que são possíveis mudanças, nem que 

sejam mudanças parciais. Afirmam que novas configurações podem tornar-se 

realidade. Como afirma Kramer (1999), é preciso que as Secretarias de Educação 

se organizem e procurem saber o que se passa nas escolas para que a proposta vá 

se materializando. 

 No capítulo intitulado “Experiências significativas – os projetos didáticos” 

apresentam-se quarenta e oito produções e desse grupo seis estão voltadas para a 

temática da diversidade. Dentro desse grupo de seis, uma experiência volta-se 

especificamente para a África e outra se refere ao racismo. Novamente vamos 

apresentar um quadro, o de número 16, para facilitar a análise. 
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Quadro 17 - As escolas tecendo a proposta pedagógica da rede 

Título do Projeto Escolas 

Um novo olhar às diferenças E. M. da Iputinga 

Da África ao Brasil E.M. João Batista L. Neto 

Inclusão E. M. João Amazonas 

Racismo no cotidiano escolar E. M. Vila São Miguel 

Pais e alunos especiais E. M. Santa Maria Goretti. 

Fonte: ABRANCHES, Ana de Fátima Pereira de Sousa; ROSA, Ester Calland S; ALMEIDA, Maria Cristina Alves 

de; MENDES, Maria Luiza (Org.s). Cadernos da Educação Municipal: as escolas tecendo a proposta 

pedagógica da rede. Vol. 2. Fundação de Cultura Cidade do Recife. Recife, 2008. 

 

É claro que podemos questionar como essa diversidade está entrando na 

escola, como determinados professores e professoras têm compreendido essas 

mudanças. Para uma professora de Arte entrevistada, 

 

um dos grandes desafios é a falta de conhecimento sobre questões 
relacionadas às diferentes etnias. Outro desafio é o preconceito cultural que 
trazemos dentro de nós e também está presente nos estudantes que trazem 
consigo a rejeição a aspectos como: a música, os rituais, as danças, a 
religião de origem negra. No entanto, é importante ressaltar que estamos 
avançando nessa discussão como também na prática pedagógica. 
Precisamos estar atentos para acolher os conhecimentos trazidos pelos 
educandos. 
 

 

A fala da referida professora é bastante significativa, pois ela reconhece as 

dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar. Por outro lado, não descarta as 

possibilidades de mudanças. Abaixo vamos registrar alguns desses projetos já 

citados com os respectivos objetivos e resultados. 
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Quadro 18 - Temas sociais atuais e seus respectivos objetivos e resultados 

Projeto Objetivos Resultados 

Da África ao Brasil Conhecer a cultura africana e 

sua influência na nossa cultura 

Conhecimento da cultura 

africana. 

Inclusão Trabalhar a inclusão Aceitação da diversidade. 

Racismo no cotidiano escolar Valorizar as etnias e superar os 

preconceitos.  

Superação do preconceito. 

Fonte: ABRANCHES, Ana de Fátima Pereira de Sousa; ROSA, Ester Calland S.; ALMEIDA, Maria Cristina Alves 
de; MENDES, Maria Luiza (Org.s).Cadernos da Educação Municipal: as escolas tecendo a proposta 

pedagógica da rede. Recife: Fundação de Cultura Cidade do Recife, 2008. Vol. 2. 

 

Nesse sentido, é importante dizer que analisando apenas o documento não 

podemos dizer especificamente como esses projetos foram vivenciados. Contudo, 

eles sinalizam para a emergência da questão, para a necessidade do trato com a 

temática, o desenvolvimento de ações geradoras de questionamentos sobre as 

diferenças que adentram o espaço escolar e, em especial, para a educação das 

relações étnico-racionais. Enfim, sinalizam para as relações de poder e a hegemonia 

de elementos da cultura dominante no interior da escola. Assim, como nas ações 

dos gestores e nos dizeres dos textos das propostas curriculares, os professores e 

as professoras envolvidos com as mudanças sociais negociam e questionam as 

identidades hegemônicas e, ao mesmo tempo, engendram zonas de escape 

contrárias ao currículo monocultural. 

Por outro lado, no âmbito das práticas curriculares, os conhecimentos 

pedagógicos norteadores das decisões curriculares, muitas vezes, inscrevem certa 

seletividade no modo como os docentes sentem e pensam os estudantes. Nestes, 

muitas vezes, são depositadas as expectativas de uma criança e jovem de “padrão 

ideal” que está fora do alcance real, daí, ser necessário repensar essas construções 

de modelos internalizadas. 

Por outro lado, a partir das sinalizações nos documentos, em relação ao 

currículo multicultural e à questão da identidade negra, os docentes 

recontextualizam materiais e discursos de acordo com seus interesses e condições. 

De todo modo, no documento denominado Cadernos da Educação Municipal: as 
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escolas tecendo a proposta pedagógica (RECIFE, 2008, p. 25), são afirmados os 

seguintes pontos: 

 

[...] longe de uma homogeneização engessante da prática pedagógica, a 
proposta é construir junto com o conjunto de educadores da rede o que é na 
prática, a realização sobre indicadores de ensino-aprendizagem nos anos 
iniciais do ensino fundamental, em cada um dos componentes curriculares, 
bem como as questões étnico-raciais. 
 

 

Sendo assim, para os autores do documento, não se trata de entender as 

práticas curriculares como homogêneas e sem conexão com o que se passa na 

sociedade, nem negar as interferências do processo subjetivo que faz parte do 

processo educativo. Assim, tanto os professores e professoras como os/as 

educadores/as que estão na Secretaria de Educação da Rede Municipal de Ensino 

do Recife precisam olhar as diferenças culturais sem daltonismo, sem assimilar o 

outro, sem guetorização. Por isso, a discussão sobre diversidade, identidade e 

negritude é fundamental para a construção de novas relações entre os sujeitos seja 

no âmbito macro ou no micro. A esse respeito Freire (1992, p. 156) afirma que 

 

a multiculturalidade é outro problema sério que não escapa igualmente a 
essa espécie de análise. A multiculturalidade não se constitui na 
justaposição de culturas, muito menos de poder exacerbado de uma sobre 
as outras, mas na liberdade conquistada, no direito assegurado de mover-
se cada cultura num respeito uma da outra, correndo o risco livremente de 
ser diferente, sem medo de ser diferente, de ser cada um para si (1992, p. 
156). 
 

 

De posse das ideias de Freire (1992), é possível afirmar que há muitas 

dificuldades para se trabalhar com a diversidade e com as identidades culturais e, 

claro, com o debate voltado para a educação das relações étnico-raciais. Assim, 

entendemos que ainda estamos longe de mudanças profundas nas relações étnico-

raciais estabelecidas no cotidiano escolar. 

De certa forma, se por um lado não podemos negar que essas discussões 

sobre as identidades culturais não chegaram ao âmbito escolar de modo profundo, 

por outro, não podemos perder de vista também que estamos num processo de 

mudanças e que as políticas estão influenciando as práticas cotidianas de alguma 

forma. Na produção da Rede Municipal de Ensino do Recife, percebemos nos 

últimos anos uma preocupação maior com os saberes dos/as professores/as 
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produzidos no cotidiano escolar. As práticas são tomadas como sinalizadoras de 

mudanças e de possibilidades para a reformulação das próprias ações das políticas 

instituídas pelas instâncias gestoras. Assim, é possível dizer que há boas 

sinalizações de que a educação das relações étnico-raciais e o trato com a 

diversidade têm sido objeto de estudo na rede de ensino analisada e, por isso, 

podemos afirmar que os avanços no cotidiano escolar já começam a ser 

observados. 

Há, contudo, um longo caminho para se fazer. Uma proposta curricular é uma 

aposta e como aposta se constrói no caminhar, nasce de questões que não foram 

resolvidas e esgotadas. Ela traz consigo as falas de muitos e apresenta uma gama 

de dificuldades a serem enfrentadas (KRAMER, 1999). Por isso, não está pronta, 

não tem um fim em si mesmo, mas representa um longo começo. Tem uma longa 

história que precisa ser contada. 

Assim, enfatizamos que as políticas e práticas curriculares estão inter-

relacionadas e, portanto, não podem ser tomadas separadamente. Ademais, aquilo 

que é ensinado em sala de aula está associado às relações desiguais de poder 

existentes na sociedade. O currículo não é uma questão meramente técnica, 

constitui, como não poderia ser, um intricado contexto simbólico, material e humano 

que envolve ao mesmo tempo permanências e mudanças. Por isso, o campo 

curricular precisa preocupar-se com as práticas curriculares para que o discurso não 

se torne fechado e abstrato. 

Os efeitos das políticas nas práticas curriculares passam pela reinterpretação 

dos sujeitos sobre tais políticas e sobre a forma como elas se materializam no 

cotidiano a partir do projeto curricular, isto é, do modo como educadores e 

educadoras ressignificam e dão sentidos aos conteúdos, à construção do 

conhecimento e ao ensino. Por outro lado, os efeitos das práticas curriculares no 

âmbito das políticas curriculares (documentos59, leis, etc.) somente acontecem 

quando os gestores e os legisladores conscientes das suas responsabilidades 

procuram também aprender com os dizeres dos e das professores/as, ouvindo-os e 

dando apoio para que as mudanças realmente aconteçam. É importante reconhecer 

e privilegiar os saberes docentes. Sobre essa questão, Oliveira (2001, p. 183) 

argumenta o seguinte: 

                                                           
59

 Estamos querendo dizer que as leis e os documentos podem ser reformulados, repensados e 
ampliados a partir dos problemas vividos na prática. 
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[...] é importante, portanto, que aqueles que têm a seu cargo formular 
propostas de inovação curricular estabeleçam um diálogo com esses 
saberes, interrogando as diversas realidades no sentido de buscar a 
compreensão dos componentes curriculares presentes nessas propostas 
cotidianas, que se por um lado, não são estruturadas e explícitas como 
oficiais, trazem dimensões da vida humana que recuperam o papel dos 
sujeitos nas práticas educativas, o que é fundamental para o 
desenvolvimento crítico e cidadão. 
 

 

Os professores e professores com os/as estudantes criam “maneiras de 

fazer”, tecendo redes de ações reais, formas de sobrevivências nos quais burlam e 

usam de modo não autorizado, situações, contextos, materiais, regras e 

ressignificam as práticas. Esses professores e professoras, no entanto, são, muitas 

vezes, desvalorizados e criticados tanto pelos pesquisadores/as como pela 

sociedade de maneira geral, como também pelas autoridades educacionais 

(OLIVEIRA, 2001). 

Nessa perspectiva, assumimos uma visão de que o currículo constitui algo 

complexo, dinâmico, assentado em uma rede de interesses, alianças, disputas, 

negociações e em torno de lutas e conflitos concretos, mas também, simbólicos e 

cheios de significados. Nesse sentido, a teoria pós-crítica do currículo ao questionar 

o postulado da Modernidade, por meio das discussões pós-modernas e pós-

estruturalistas, redefine o conhecimento escolar com base em novas formas de 

interpretação da sociedade e consequentemente do papel da instituição escolar.  

Assim, é possível dizer que a Proposta da Rede Municipal do Recife, nos 

últimos anos, foi ressignificada de acordo com o momento histórico vivido pelos 

sujeitos. As questões econômica, política, cultural e de visão de mundo foram 

delineando novos mapas seja de resistências, seja de concordância.  

Por isso que o cotidiano escolar pode ser entendido como espaço privilegiado 

de produção, de construção. No cotidiano não apenas se repete, mas se cria e se 

recria. Sendo assim, o cotidiano escolar é um lugar de produção curricular que vai 

além do que está previsto nos documentos oficiais. Assim, é possível afirmar que 

diferentes leituras podem ser feitas nos/dos textos políticos, pois estes são sempre 

reinterpretados de maneira diferente pelos diversos atores sociais.  
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4.5 As Relações étnico-raciais na Rede Municipal do Recife: o grupo do GTERÊ 

 

 

Sabemos que a questão da diversidade cultural e da identidade circunda o 

discurso educacional e social na atualidade. No plano das práticas, há um mal-estar 

gerado pelas diversidades, que afetam a vida cotidiana das pessoas em diferentes 

ângulos e, em particular, as práticas curriculares dos professores/professoras e 

estudantes. 

Nesse quadro de mudanças, surgiram medidas jurídicas, a exemplo, do 

Decreto nº 4.228 de 13 de maio de 2002, que institui no âmbito da administração 

pública federal o Programa Nacional de Ações Afirmativas sob a coordenação da 

Secretaria do Estado dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça. 

Com objetivo de dar continuidade a esses esforços, foram elaboradas as Leis 

nº 10.639/200360 e a nº 11.645/2008. A primeira versa sobre a obrigatoriedade da 

inclusão da temática História e cultura Afro-brasileira e Africana, e a segunda 

estabelece que, além da cultura africana, o estudo das questões indígenas deve 

estar presente no currículo oficial brasileiro da Educação Básica, alterando assim, a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 9694/96. 

Para elucidar essa questão, vamos analisar o que dizem as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. 

 

Todos os dispositivos legais, bem como reivindicações e propostas do 
Movimento Negro ao longo do século XX, apontam para a necessidade de 
diretrizes que orientem a formulação de projetos empenhados na 
valorização da história e cultura dos afro-brasileiros e dos africanos, assim 
como comprometidos com a educação de relações étnico-raciais positivas, 
a que tais conteúdos devem conduzir (BRASIL, 2004, p. 9). 
 

 

A vivência dessa lei no currículo gerou polêmica no meio educacional. Alguns 

passaram a defendê-la justificando seu caráter democrático à medida que 

oportuniza aos estudantes conhecimento sobre a sua história (história da África). 

Outros, por sua vez, passaram a condenar pela falta de preparo dos/as 

professores/as para ensinar algo fora do seu domínio por não terem a formação 

                                                           
60

 Realizamos essa discussão sobre a Lei nº 10639/2003 com maior aprofundamento no primeiro 
capítulo desta tese. 
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apropriada para tanto e por também não incluir outros grupos marginalizados na 

sociedade brasileira. 

Assim, identificamos, no âmbito local, que a Prefeitura do Recife, desde 2004, 

institui o Programa de Combate ao Racismo Institucional (PCRI). Diante dessa 

medida, tornou-se favorável a criação, através da Secretaria de Educação, do Grupo 

de trabalho que trata da Educação das Relações Étnico-raciais – GTERÊ, com o 

objetivo de “promover a institucionalização da Educação Étnico-Racial na 

perspectiva de favorecer a formação de profissionais da educação [...]” (DIÁRIO 

OFICIAL, 2006). 

Assim, procuramos conhecer os membros que participam do GTERÊ e suas 

proposições na expectativa de que os dados nos fornecessem um mapa da atuação 

da rede municipal em relação às discussões sobre a temática. Nesse sentido, 

elaboramos no estudo exploratório um questionário que enfocava, dentre outras 

questões, como se formou o GTERÊ e como se dá sua atuação na Rede Municipal 

de Ensino do Recife. 

Verificamos também que esse grupo era composto em sua maioria por 

docentes lotados nas Gerências da Diretoria de Ensino. Entendemos que esse 

grupo representa o anseio da Rede Municipal de Ensino do Recife em implementar 

políticas de ações afirmativas nas práticas curriculares cotidianas. Por isso, tornou-

se relevante ouvir as vozes desses sujeitos que estão dialogando com as escolas da 

Rede Municipal do Recife. 

Dissemos no terceiro capítulo que aplicamos questionários e fizemos 

entrevistas com os que atuam no grupo do GTERÊ. Na aplicação do primeiro 

questionário, respondiam ao instrumento aqueles que tinham interesse em participar 

da pesquisa. Buscamos dados também em relação à atuação do GTERÊ a partir de 

ofícios e documentos que circularam na rede no momento da criação do grupo. Para 

ajudar na visualização dos sujeitos que participaram desse grupo e fizeram parte da 

nossa pesquisa, apresentamos o quadro na próxima página. 
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Quadro 19 – Dados dos membros do Grupo GTERÊ 

Localização na Secretaria de 
Educação 

Tempo trabalho na Rede 
Municipal do Recife 

Instrumento utilizado 

1-Assessora pedagógica  12 anos Questionário 

2-Assessor pedagógico  Mais de 20 anos Questionário e entrevista 

3-Membro do Movimento Negro  03 anos Questionário 

4-Primeira coordenadora do GTERÊ  Mais de 20 anos Questionário e entrevista 

5-Coordenadora atual do GTERÊ Mas de 20 anos Questionário e entrevista 

Fonte: Questionário aplicado ao grupo GTERÊ. 

 Quando perguntamos, seja em forma de questionário ou por meio de 

entrevista, sobre a origem do grupo, obtivemos as respostas abaixo: 

 

[...] se formou a partir da necessidade de responder a pauta de políticas de 
ações afirmativas do governo municipal, com o compromisso de 
implementar a Lei 10.639|2003 e a Lei Orgânica do Município em seu artigo 
138 

Membro do Movimento Negro que participou do GTERÊ 

 

[...] se formou a partir da necessidade de trabalhar e implementar a Lei 
10.639|2003 tendo como foco o combate ao racismo institucional. 

Membro da Equipe técnica. 

 

A história do surgimento do GTRÊ é uma história bastante longa. 
Normalmente, no dia 21 de março o GTERÊ surgiu como portaria. Mas se a 
gente voltar no tempo no que diz respeito à questão do negro, em 1986 é 
um ano paradigmático, pois nesse período a Universidade Federal de 
Pernambuco através de vários professores contribuiu para a formação dos 
coordenadores. Estes professores discutiram as tendências políticas, 
sociais e econômica. São educadores de carreiras e fizeram uma 
estruturação da proposta pedagógica, organização do ensino e implantaram 
os ciclos de aprendizagens. Premente eles foram buscar as vontades da 
sociedade e trouxeram temáticas no que diz respeito sobre educação, 
mudança social colocando que no Brasil somos um país em que há os 
dominadores e os dominados. Discutindo assim, a questão do índio, do 
camponês e das classes populares [...]. A partir daí passamos a discutir 
essa questão. Fizemos um seminário intermunicipal e fizemos a primeira 
caminhada envolvendo vários municípios de Pernambuco. No ano de 2004, 
a PCRI assinou um convênio com órgãos internacionais... e a partir daí 
realizamos plano de trabalho – eu fiquei como represente do movimento 
negro. Preparamos um plano de ação que tinha como objetivo no primeiro 
momento combater o Racismo Institucional. O grupo se constituiu de 
pessoas que fazia parte da PCRI e que combatia o Racismo Institucional e 
depois foi solicitado a cada gerência que constituía a DIRE, Diretoria de 
Ensino que encaminhou pessoas. Foi muito difícil, muitas pessoas não nos 
víamos como profissionais que estávamos discutindo e elaborando um 
plano de ação para combater ao racismo. Várias pessoas achavam que 
estávamos fazendo racismo ao contrário [...]. Enfim, é fruto das demandas 
elencadas no programa de combate ao racismo institucional – PCRI 
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composto por uma equipe de base de militantes do Movimento Negro mais 
amplo e também de demandas da I Conferência Municipal de promoção da 
Igualdade Racial que se juntou às conferências internacionais, nacional e 
estadual. 

Primeira coordenadora GTERÊ 

 

Bem, a ideia de se pensar o pedagógico da RMER em relação a essa 
temática fez surgir um grupo que tivesse o olhar e a atuação para que a Lei 
fosse cumprida (Lei 10.639/2003) e que ainda não estava estruturado na 
rede. As coisas aconteciam assim: se eu tivesse interesse fazia-se uma 
atividade aqui, outra acolá era algo isolado, quando não se deixava para lá. 
Muitos professores e professoras diziam que era coisa de criança apelidar o 
outro/a de macaco, de fuscão, baleia, esqueleto [...]. Assim, a partir das 
demandas e situações do cotidiano foi feito uma costura com o Movimento 
Negro local e professores que participavam desse debate começaram a 
fazer a articulação [...]. O OP Criança já colocava a criação de um grupo 
que tratasse as relações étnico-raciais, o GTERÊ é criado no âmbito dessa 
mobilização internacional, nacional e local. Assim, todas as Secretarias da 
Prefeitura teria que propor ações para combater o racismo. 

Coordenadora atual do GTERÊ 

 

 

O Brasil vem, de longa data, excluindo a população negra. Somente no século 

XXI, conseguimos vislumbrar algumas políticas de combate ao racismo e ao 

preconceito. No entanto, a adoção de tais medidas exige um conjunto de ações 

tanto por parte dos governos, como da sociedade civil organizada, como a atuação 

dos professores e professoras desse país. Foi nesse quadro de lutas que o GTERÊ 

foi criado. Sabemos que ao “lado de fortes reações vindas de setores da sociedade, 

a carência de informações em certas áreas constituiu-se um poderoso obstáculo” no 

combate ao preconceito racial (QUEIROZ, 2004, p. 135). Por outro lado, 

historicamente o movimento negro organizado não se fez ausente da luta por um 

país mais justo para todos. Assim, em relação à atuação do GTERÊ na 

implementação da Lei nº 10.639, tivemos como respostas os seguintes pontos: 

 

Promoção de cursos, oficinas, concursos, caminhadas, oficinas, 
implementação das diretrizes para o diário de classe, reuniões quinzenais 
com membros do grupo, planejamentos de ações coletivas. 

Primeira coordenadora do GTERÊ. 

 

Formação do próprio grupo; formação dos professores; caminhada, 
seminários, concurso Recife descobrindo-se negras, a participação do 
grupo em eventos da cidade (NEABS).  

Assessora da Rede. 
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Formação de professores e professoras nas diversas modalidades de 
ensino; Rrodas de diálogos com estudantes da rede Excursão pedagógicas 
– Recife Africano; Contação de contos africanos; Programa cantando 
história vivenciado no terceiro e quarto ciclos; mobilização para caminhada 
anual. 

Componente da equipe técnica. 

 

Promoção de atividades de sensibilização e troca de informação entre os 
profissionais da educação do município; Realização de seminários; Oficinas 
e mesas redondas.  

Membro do movimento Negro que faz parte do GTERÊ. 

 

 

Apesar da aprovação da Lei nº 10.639/2003 ter gerado muitas dúvidas e 

inquietações, a mesma desencadeou na Rede Municipal do Recife uma significativa 

movimentação no tocante à sua implementação. Mas isso não aconteceu sem idas e 

vindas, e sim com discordâncias e problemas diversos. É evidente que a criação do 

GTERÊ não se deu de graça. A luta do movimento negro, sempre atento à questão 

na cidade do Recife, além da atuação dos docentes preocupados com essa 

problemática e que reivindicavam mudanças nas práticas escolares, foram forças 

motrizes que impulsionaram o debate. Esse movimento de ampliação das 

discussões se deu também nas universidades e em outros espaços na sociedade. 

No caso da Rede Municipal do Recife, o debate se iniciou com o Programa de 

Combate ao Racismo Institucional da Prefeitura do Recife como esclarecemos 

anteriormente. Os estudos realizados pelo PNUD – Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento - colocam que em 2004 não se verificou nenhum avanço na 

diminuição de diferenciais entre negros/negras e brancos pobres desde 1980. De 

acordo com o Atlas Racial Brasileiro, publicado pela UNESCO, de cada 100 

brasileiros abaixo da linha da pobreza 50 são negros, 25 são brancos e os outros 25 

são amarelos e indígenas. 

Sendo assim, em 2004 a Prefeitura do Recife implementou o Programa de 

Combate ao Racismo Institucional – PCRI61. O Programa apóia políticas e ações 

                                                           
61

 Na Prefeitura Municipal do Recife, “o racismo institucional acontece quando instituições e 
organizações fracassam em prover um serviço profissional e adequado às pessoas por causa de 
sua cor, cultura, origem racial ou étnica. Ele se revela por meio de normas, práticas e 
comportamentos discriminatórios adotados no cotidiano de trabalho, que resultam da ignorância, da 
falta de atenção, do preconceito ou de estereótipos racistas. Em qualquer caso, o racismo 
institucional sempre coloca pessoas de grupos raciais ou étnicos discriminados em situação de 
desvantagem no acesso a benefícios gerados pela ação das instituições e organizações. Em 2004, 
a Prefeitura do Recife implementa o Programa de Combate ao Racismo Institucional – PCRI. O 
Programa apóia políticas e ações que abordem a promoção da igualdade racial e o combate ao 



205 

que abordam a promoção da igualdade racial e combate ao racismo na gestão 

municipal, prioritariamente nas áreas de educação, saúde, trabalho, cultura e acesso 

à justiça. Tem priorizado ações de formação de servidores e servidoras que visam 

desenvolver habilidades que permitam identificar, prevenir e combater o racismo 

institucional no seu cotidiano de trabalho. No campo da educação, atua por meio da 

implementação da Lei nº 10.639/2003 nas práticas curriculares das escolas da rede. 

Foi por isso que os nossos sujeitos da pesquisa fizeram referência ao Programa de 

Combate ao Racismo Institucional. É importante dizer que o PCRI procede de uma 

parceria estabelecida entre o Ministério Britânico para o Desenvolvimento 

Internacional e Redução da Pobreza (DFID), o Ministério da Saúde (MS), a 

Secretaria Especial de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), o 

Ministério Público Federal (MPF), a Organização Pan Americana de Saúde (OPAS) 

e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 

Pelo que foi mencionado acima, fica claro que a política local está inserida 

dentro do contexto das políticas em âmbito global. O contexto de influências 

explicado por Ball (2006) conflui com o próprio contexto histórico da Rede Municipal 

do Recife. Nesse caso, as políticas curriculares produzem ambivalências e estas 

participam de uma rede complexa de negociações para garantir sua legitimidade e, 

ao mesmo tempo, engendram zonas que garantem o escape. Para Lopes (2005), as 

políticas fazem escolhas, selecionam investimentos em certas linhas e há também 

legitimação de certos discursos. 

 A versão preliminar do texto da Desigualdade de Raça e Gênero solicitado 

pela PCRI afirma que 

 

As ações afirmativas exigem a redefinição de nossos ideais, valores e 
instituições, enfim, de nossa cultura política. São a continuação da luta dos 
movimentos sociais pela conquista de espaços nas esferas sociais, políticas 
e jurídicas da sociedade brasileira nos processos de modernização e 
democratização do Estado e da própria sociedade. Noções como direito, 
igualdade, democracia, cidadania, liberdade, consagradas pelo projeto 
filosófico da modernidade, não são negadas, mas ressignificadas em um 

                                                                                                                                                                                     
racismo na gestão municipal, prioritariamente nas áreas de educação, saúde, trabalho, cultura, 
acesso à justiça. Tem priorizado ações de capacitação dos(as) servidores(as), que visam 
desenvolver habilidades que permitam identificar, prevenir e combater o racismo institucional no 
seu cotidiano de trabalho. Na Prefeitura do Recife, o PCRI funciona através de um Grupo 
Intersetorial (GI) composto por representantes de todas as secretarias, empresas e autarquias que 
compõem a gestão municipal. Esse grupo é responsável pela implementação do Programa. Do 
ponto de vista executivo, ele é coordenado pela Diretoria de Igualdade Racial, na Secretaria de 
Direitos Humanos e Segurança Cidadã (RECIFE, 2011). Disponível em http://www.recife.pe.gov.br/ 
2007/07/02/mat_144776.php. Acessado em 28 de janeiro de 2011. 
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pensamento político que visa ampliar e radicalizar aquele projeto de 
modernidade, contra universalismo excludente, mas, também, contra 
particularismo fundamentalista, contra racionalismos totalitários ou 
irracionalismos relativistas. Os movimentos sociais negros cumprem um 
papel de grande importância neste processo (RECIFE, 2004, p. 2). 
 

 

Pelo exposto, fica claro que o PCRI faz parte do quadro das políticas de 

ações afirmativas implementadas no país a partir principalmente dos anos finais de 

1990 e que a Prefeitura do Recife, em 2004, se insere nesse contexto. Assim, a 

Secretaria de Educação e, consequentemente, os professores e as professoras são 

conclamados a aderir a essas políticas por meio de suas práticas. 

No primeiro ano de criação do GTERÊ, em 2006, foi realizado nos dias oito e 

nove de novembro o primeiro seminário organizado pelo grupo destinado a 

professores da Rede Municipal do Recife. O título do referido evento foi: A educação 

do Recife (re)significando sua identidade e seu vínculo com a História e a Cultura 

Africana e afro-brasileira. Entre os objetivos do seminário, destacamos: estimular o 

debate acerca da nossa identidade e do pertencimento étnico afrodescendente; 

identificar os dispositivos legais e as reivindicações e propostas do Movimento 

Negro, que asseguram a valorização, pelos sistemas de ensino, da história e da 

cultura afro-brasileira e africana e, ouvir e discutir relatos de experiências exitosas 

de professores(as) na implementação de uma educação das relações étnico-raciais. 

As palestras que aconteceram nos dois dias foram realizadas pelo idealizador 

do dia 20 de novembro, professor Oliveira Silveira e por professores e professoras 

da Rede Municipal do Recife expondo seus relatos de experiências, além de 

membros do Movimento Negro. O seminário contou também com uma mostra de 

dança Afro e com a Caminhada da Consciência Negra. Nos anos posteriores, o 

trabalho vem acontecendo dentro dessa perspectiva.  

A análise da atuação do GTERÊ na Rede Municipal do Recife nos remete a 

pensar a importância do currículo, pois sabemos que ele constrói as pessoas. Lopes 

(2004) argumenta que, nos últimos anos, diversos autores têm salientado o quanto o 

currículo vem assumindo centralidade nas políticas educacionais. Assim, o currículo 

é entendido como o coração de todo trabalho educativo e é por meio dele que novos 

rumos são lançados para a nação e para as pessoas. Pelas mudanças curriculares, 

o poder central de um país legitima suas ações. 

Dessa forma, o GTERÊ assume como foco do seu trabalho o processo de 

formação dos/as professores/as e de atendimento às demandas nascidas no 
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cotidiano escolar através de realização de oficinas e contribuição de material para os 

professores e professoras. Assim, vai se constituindo como um grupo que contribui 

para as práticas curriculares vividas no interior das escolas. 

Nesse sentido, ressaltamos a importância de iniciativas propostas pelo 

GTERÊ, no tocante ao combate ao racismo na Rede Municipal do Recife, a fim de 

construir uma educação pautada na equidade e na transformação da dinâmica 

social. Por outro lado, é interessante afirmar que o Grupo do GTERÊ atual não é o 

mesmo do de sua criação.. O processo histórico também é outro. Os discursos são 

outros, as táticas utilizadas são outras, os embates são outros. Sendo assim, o lugar 

do GTERÊ nas políticas e práticas curriculares da Rede Municipal do Recife foi 

também ressignificado. Sabemos que o que foi e é proposto pelo GTERÊ nem 

sempre é possível de ser feito. Forças opostas se cruzam e se confrontam no 

cotidiano a partir dos diferentes poderes que emanam de diferentes lugares. 

Assim, vamos ouvir outros sujeitos que vêm contribuindo para as mudanças 

na RMER. No tocante aos dizeres dos assessores e das assessoras, salientamos 

que há muito que aprender com suas experiências, representações e histórias. 

Sendo assim, a parte desse trabalho de pesquisa que segue procura aprofundar o 

debate a partir do olhar de quem contribuiu com as produções das propostas 

pedagógicas de 1996 e 2002 e também com o próprio grupo do GTERÊ. 

 

4.6 Os dizeres dos/as assessores/as sobre as propostas curriculares da Rede 

Municipal do Recife de 1996 e 2002: regulação e emancipação na prática 

pedagógica  

 

A despeito das diferentes leituras que podem ser feitas em relação aos textos 

curriculares, as interpretações de quem os produz e de quem os interpreta são 

limitadas pelas circunstâncias escolhidas, pelos desejos não alcançados, pelas lutas 

diárias. Há, portanto, restrições e possibilidades a serem consideradas tanto na 

elaboração das propostas como na análise das políticas curriculares. 

Escolhemos, por isso, ouvir uma parte das pessoas que participaram da 

elaboração dos documentos. Como assessores e assessoras, educadores e 

educadoras da rede municipal, esses sujeitos possuem saberes que influenciaram a 

construção dos documentos. Os saberes construídos no chão da escola e o olhar 

voltado para a política da rede apontam as pessoas desse grupo como privilegiadas 
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por estarem, ao mesmo tempo, em duas diferentes e significativas posições: como 

elaboradores e como implementadores das políticas curriculares. 

Esses professores e professoras fazem parte do grupo que contribuiu para o 

movimento da renovação pedagógica que se desencadeou na Rede Municipal do 

Recife, principalmente a partir dos anos de 1990. Os saberes curriculares desse 

grupo, como aquele relacionado aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos 

juntamente com os saberes das experiências vividas no cotidiano escolar, 

contribuíram de forma decisiva para a construção de uma proposta, que apesar de 

centrada na disciplina, possibilita verificar avanços em alguns componentes, no 

tocante à discussão sobre diversidade, muito antes da produção dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Esses autores foram também protagonistas nas formulações 

posteriores da Proposta Curricular da Rede Municipal do Recife. “Esses saberes 

brotam da experiência e são por ela validados. Eles incorporam-se à experiência 

individual e coletiva sob a forma de habitus e de habilidades de saber-fazer e saber-

ser”, como afirma Tardif (2002, p. 39). No quadro 19, abaixo, sintetizamos as 

características principais desse grupo. 

 

Quadro 20– Síntese de algumas características dos assessores pedagógicos que contribuíram 

com a elaboração das propostas de 1996 e 2002 

Assessor/a Sexo Tempo de atuação na rede Formação 

A Feminino Mais de 20 anos Educação Artística – Artes cênicas 

B Feminino De 11 a 20 anos Ciências Biológicas 

C Feminino Mais de 20 anos Geografia 

D Masculino Mais de 20 anos Matemática 

E Feminino Mais de 20 anos Educação Artística 

F Feminino  Mais de 20 anos Educação Artística – Artes Plásticas 

G Feminino Mais de 20 anos Educação Artística 

H Masculino Mais de 20 anos Estudos Sociais 

Fonte: aplicação de questionário com o grupo. 
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 Um dos questionamentos lançados a esse grupo dizia respeito ao processo 

de elaboração da proposta pedagógica no sentido de entender um pouco o contexto 

da produção dos documentos. No geral, no processo de elaboração das duas 

propostas é apontada a participação, ainda que seja parcial, dos professores e 

professoras. Entretanto, a proposta curricular de 1996 parece ter tido uma 

participação mais efetiva dos professores e das professoras. Primeiramente, se 

buscou conhecer o que os docentes consideravam mais importante para se 

trabalhar em cada disciplina, para depois, em meio ao processo de formação 

continuada, promover um amplo debate sobre os diversos conceitos trabalhados em 

cada componente curricular. Uma assessora esclarece o seguinte: 

 

Em 1996, começou com um movimento da escola para o departamento. No 

departamento, foi elaborado um questionário para os docentes 

responderem. Nesse questionário, as professoras diziam o que trabalhavam 

e como trabalhavam na sala de aula. Começamos com um grande grupo e 

depois com pequenos grupos... a equipe de posse das repostas dos 

questionários, começou a estudar e a sistematizar a produção. Começamos 

a estudar como as educadoras trabalhavam e depois íamos buscar na 

teoria a reflexão sobre a própria produção. [...] já em 2002, não foi possível 

as discussões com os professores. Tínhamos um tempo determinado para 

elaborar a produção. 

Assessora Pedagógica C. 

 

 

Esses movimentos de produção de saberes se dão por múltiplos caminhos e 

circunstâncias. Assim, há uma articulação entre os saberes aprendidos na prática 

docente, nas práticas curriculares e na capacidade de integrar e mobilizar tais 

saberes em outros espaços. Nessa mesma perspectiva, verificamos por meio das 

entrevistas com os docentes entrevistados na escola e com o grupo de assessores 

que a ânsia pela aprendizagem para dominar determinados conhecimentos é 

sempre apresentada como elemento essencial para a realização e abordagem de 

questões até então pouco aprofundadas. Por isso, em relação às questões étnico-

raciais presentes ou não nas duas propostas, as assessoras afirmaram que 

 

Em 1996, estávamos presos muito à disciplina. Isto é, o eixo central na 

primeira proposta era o conteúdo. Já na segunda proposta houve uma 

preocupação maior com outras questões como meio ambiente, sexualidade, 

identidade negra. Ou seja, nós começamos a discutir parcialmente outras 

questões como a identidade e multiculturalismo. Não era um movimento 

igual para todas as equipes. Mas já era um início. As discussões sobre a 

diversidade estiveram presentes nas duas propostas. Agora, no segundo 
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momento houve um aprofundamento melhor. Embora seja um debate muito 

complicado ainda na RMER. 

Assessora Pedagógica C. 

 

Da fala apresentada acima, se deduz que as questões sobre diversidade, 

identidade, educação étnico-racial estão sendo introduzidas na rede paulatinamente, 

como já anunciamos na análise dos documentos. Nem todos e todas ao mesmo 

tempo têm contribuído ou participado do debate. Há grupos mais resistentes em 

relação a essas discussões e outros nos quais o debate flui livremente. Por isso, 

estudar as políticas e as práticas curriculares não é uma tarefa que se deva orientar 

o olhar para uma única direção.  

 

Dessa forma, a associação de marcas conceituais estruturais e pós-
estruturalistas, além de expressar uma perspectiva epistemológica pluralista 
mostra-se produtiva para o entendimento do mundo. Um mundo que se não 
pode ser mais entendido por pares binários macro-micro, global-local, 
totalidade-singularidade, identidade-diferença, ainda exige que a superação 
desses pares seja feita por intermédio de seu enunciado ambiguamente 
mantendo a modernidade no contexto pós-moderno (LOPES, 2005, p. 61). 
 

 

Assim, no tocante aos conteúdos ou princípios apresentados nas propostas, 

obtivemos as seguintes respostas:  

 

[...] quando escrevemos a primeira proposta nem tinha os parâmetros 

curriculares. E quando sai os PCN,s com a questão da pluralidade cultural 

nós já tínhamos como princípio o multiculturalismo. O nosso olhar era para 

combater o código europeu. Isto é, a arte não devia trabalhar apenas o 

código europeu. Quando você olha um livro de arte você ver o modelo 

europeu, isso já está mudando. Dificilmente encontramos uma proposta que 

trata a arte indígena, a arte africana. No nosso caso, na proposta, não 

dizemos que conteúdos devem ser trabalhados na questão indígena, ou 

africana elas estão contempladas dentro da discussão da diversidade, do 

multiculturalismo. Inclusive combatemos na proposta essa discussão de 

estudar a arte popular na semana do folclore ou somente a arte erudita. 

Nessa visão do multiculturalismo precisamos conhecer tanto do nosso 

contexto como de outros contextos, o Oriente, as Américas que também 

ficam de fora, são esquecidos no currículo, é preciso estudar a visão local, 

regional, nacional e também a global. A relação entre o local e o global hoje 

é fundamental. A Rede de Ensino em Artes era um destaque em nível 

nacional. Na primeira proposta a gente abriu para o mundo. No segundo 

momento os embates eram bem internos. Agora estamos um momento 

indefinido.  

Assessora Pedagógica C 
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Mais uma vez fica claro que a disciplina de Artes tem avançado mais que 

outros componentes na rede. Aliás, é um grupo consolidado de assessores que, 

apesar das mudanças ocorridas nas gestões, tem se mantido e se apresentado 

como um grupo coeso. Entretanto, é oportuno ouvir Souza (2008) no livro produzido 

pela rede intitulado Educadores em Rede: articulando a diversidade e construindo 

singularidades e entregue a todos os professores e todas as professoras e que 

constitui um dos documentos que aprofunda a proposta curricular da rede. O autor 

alerta para a questão da diversidade. Assim afirma ele: 

 

[...] estamos diante de um fato social: a diversidade cultural ou a pluralidade 
de culturas (pluriculturalidade). Essa pode ser tomada como uma das 
características da pós-modernidade mundo, fruto dos processos de 
globalização vividos, sobretudo, nos últimos cinqüenta anos, os quais 
provocaram as diferentes e novas transculturações em toda Terra, mas que 
ainda não permitem caracterizar a sociedade atual como multicultural 
produzida pela interculturalidade (SOUZA, 2008, p. 269). 
 

 

 Em outras palavras, estamos longe de um diálogo que permita uma 

verdadeira troca e, portanto, a vivência da interculturalidade. Nesse caso, o máximo 

que conseguimos foi a entrada dessas questões nas práticas curriculares sem muito 

aprofundamento. Em relação à medida que a Rede Municipal do Recife tem tomado 

como referência para a implementação da Proposta Pedagógica da Lei nº 

10.639/2003, foram apontados alguns pontos cruciais: 

 

Essas temáticas entram principalmente com os grupos de trabalhos que 
puxam essas discussões. A formação ajuda no encaminhamento dos 
debates. O GTERÊ se preocupa com as discussões das relações étnicas 
raciais nas escolas, outros grupos atuam em outras áreas”.  

Assessora Pedagógica A 

 

Formação de estagiários regentes e professores sobre essas temáticas. 

Assessora Pedagógica D. 

 

Veiculação de materiais de apoio ao trabalho dos professores e 
professoras; inscrição de professores em cursos, seminários, palestras que 
abordam a temática. Formação continuada. 

Assessora Pedagógica B. 

 

 

Confrontando os dados dos/as professores/as entrevistados com a fala dos 

assessores, verificamos que a Rede Municipal do Recife vem investindo na 
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formação de professores, em material de apoio pedagógico, em eventos, na 

composição do GT para o trato dessas temáticas e vivências nas escolas. O que 

talvez aconteça numa rede de grande porte como essa sejam os desencontros de 

professores e professoras que, por algum motivo, não participaram de determinadas 

formações ou deixaram de receber determinado material.62 Ou ainda aqueles que 

recebem os materiais e não fazem a leitura por falta de tempo, por considerar que 

não é importante, por terem outras prioridades, acabam, talvez, por não acompanhar 

as discussões e, em consequência, não tratá-las na sala de aula. 

 Assim, em relação aos desafios para vivência dessas discussões, 

destacamos das falas dos assessores e das assessoras os seguintes pontos: 

 

Mais formação continuada que inclua a questão da diversidade, 
multiculturalismo e educação étnico-racial.  

Assessora Pedagógica E. 

 

Melhorar as condições de trabalho e formação continuada durante o ano 
letivo.  

Assessora Pedagógica F. 

 

Conhecimento real sobre essas temáticas. Existe ainda um abismo entre 
tais questões e a vivência dos professores no cotidiano escolar. Há 
necessidade de mais informações, embora muitos abordem essas questões 
na sua sala de aula.  

Assessora Pedagógica B. 

 

Um dos grandes desafios é a falta de conhecimento sobre questões 
relacionadas as diferentes etnias. Outro desafio é o preconceito que 
trazemos em nós e também presente nos estudantes. Parte do desafio se 
encontra nos materiais didáticos que tratam a questão racial apenas no 
aspecto da escravidão. No entanto, é importante ressaltar que estamos 
avançando nessas discussões no cotidiano escolar. Precisamos ficar 
atentos para acolher o que está sendo vivenciado por professores e 
estudantes.  

Assessora Pedagógica A 

 

Reconhecer o problema para mim é o grande entrave dos pais, estudante e 
professores. Os educadores estão muitos agarrados ao mito da democracia 
racial e muitos não reconhecem, ou não querem reconhecer ou ainda não 
se sentem confortáveis em trabalhar com a temática. Até por que para isso 
eles precisam se formar e ter subsídios para abordar as questões étnico-
raciais trazendo no bojo um arcabouço teórico que a Rede de Ensino vem 
tentando instrumentalizá-los. Em outras palavras, dificuldade cultural – 
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 Em 2007, todos/as professores/as do 3º e 4º ciclos receberam livros que discutiam as relações 
étnico-raciais e a história da África. 
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somos uma sociedade arcaica e tradicionalista faz parte da nossa cultura 
acreditar que o racismo não existe. Quando se fala do racismo somos 
acusados de racista. Na verdade para a nossa sociedade todo mundo é 
quase branco. 

 Assessora Pedagógica H 

 

Como foi apresentado nas falas acima, são muitos os desafios a serem 

enfrentados. Mas determinado caminho já percorremos. A questão da diversidade, 

das identidades culturais e da educação das relações étnico-raciais está, de alguma 

forma, entrando tanto nas propostas curriculares como nas práticas curriculares da 

RMER como um todo, apesar das críticas que podemos levantar a partir do campo 

teórico. A tarefa por não ser simples envolve inúmeras condições e soluções de 

problemas. Com base em Santos (1999), entendemos que o conhecimento 

emancipatório é um conhecimento disseminado na comunidade e precisa ser 

construído por sujeitos coletivos. Como afirma Oliveira (2005, p. 143), “são 

totalidades complexas, que precisam ser ampliadas, precisam se proliferar, se 

queremos superar os monopólios de interpretação do real herdados do cientificismo 

moderno”. A premissa freireana de que a educação pode ser algo profundamente 

humanizador e que se faz num processo contínuo e constante de diálogos não pode 

ser esquecida pelos sujeitos e, em especial, pelos educadores. 

Sabemos, contudo, que a entrada dessas temáticas nas escolas não significa 

necessariamente a vivência de práticas emancipatórias. Muitas vezes, se constituem 

de certo conservadorismo, e, portanto, acabam por contribuir para a manutenção do 

status quo. Daí que nossa tarefa é construir uma democracia que se viva no 

cotidiano, nas relações do dia a dia para poder assim construir novos rumos para a 

nação brasileira. 

Enfim, as políticas acima citadas, apesar de terem promovido mudanças nas 

propostas e práticas curriculares, não romperam com a lógica moderna da escola 

seriada, pautada na visão do homem branco e europeu. Esta se mantém ativa, 

indicando que ainda temos um longo caminho a percorrer no sentido de construir 

políticas e práticas curriculares condizentes com a formação de uma sociedade em 

que as diferenças culturais não constituam elementos de promoção de 

desigualdades. 

Veremos no próximo capítulo que o racismo está presente no cotidiano das 

nossas escolas. Que nossos estudantes não assumem a sua cor por sofrerem 

preconceito por meio de brincadeiras, aparentemente inofensivas. O ideal de 
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branqueamento permanece contido no imaginário nacional, embora alguns docentes 

neguem que haja preconceito no cotidiano escolar. Desse modo, analisaremos os 

contextos e as diferentes histórias de pessoas que estão aprendendo e ensinando 

na Rede Municipal do Recife. 
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CAPÍTULO 5 AS PRÁTICAS CURRICULARES COTIDIANAS: OS FIOS E 

TRAMAS DAS REDES E SIGNIFICADOS 

 

Nossa intenção nessa parte do trabalho é problematizar algumas questões 

que foram surgindo em momentos de observações na escola onde realizamos a 

pesquisa. São questões sobre as quais temos pensado e nos têm deixado de certa 

forma perplexa e reflexiva e que certamente precisarão ser bem mais trabalhadas ou 

reinterpretadas por outros/as autores/as estudiosos/as do assunto. 

Como não podia deixar de ser, não pretendemos dar uma resposta definitiva 

em relação às questões que iremos levantar para responder nosso problema de 

pesquisa. Sequer temos a pretensão de oferecer respostas para tudo. Apenas 

procuramos, à luz da literatura, refletir sobre as tessituras desse cotidiano escolar. 

Para isso, serão analisadas/narradas algumas situações que poderão ser 

elementos de reflexão para outros/as pesquisadores/as. Tentaremos restituir pela 

descrição o que foi visto e interpretado, do que foi dito ou silenciado. Com base em 

Certeau (1994), entendemos o cotidiano como aquilo que nos é dado a cada dia, 

aquilo que nos pressiona, nos remete a certa rotina, nos oprime e nos fadiga diante 

da realidade a ser vivida. Os sujeitos que estão na escola deixam suas marcas seja 

de forma visível ou mais sutil. Essas pessoas atuam e constroem cenários, 

produzem saberes, tomam certos posicionamentos, enfim, elaboram novas 

problemáticas. Podemos definir suas ações como currículo praticado, vivido, em 

rede ou realizado. Na escola, vivem-se, ressignificam lugares, objetos, situações e 

contextos. 

É preciso entender também que a escola tem um ritmo próprio que não muda 

com rapidez e facilidade. Ela convive ao mesmo tempo com o que há de novo e com 

o que há de mais tradicional. Para além da aparente adesão dos valores oficiais, as 

práticas cotidianas guardam rituais heterodoxos que exprimem modo de ser, pensar 

e viver de tamanha complexidade. Ferraço (2007, p. 88) entende 

 

...O cotidiano escolar como possibilidade de se pensar a educação como 
ciência complexa. De fato, defendemos que, para além da perspectiva de 
campo e/ou espaçotempo da pesquisa, o cotidiano da escola se coloca para 
nós como condição imprescindível de pensarmos e praticarmos a educação 
em sua permanente complexidade. Nesse sentido, entendemos a pesquisa 
em educação não como uma busca por explicações dos fatos a partir de 
aplicações de teorias mas como problematização dessa complexidade e, 
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por efeito, das relações tecidas e partilhadas com os fazeressaberes dos 
sujeitos que praticam o cotidiano. Do mesmo modo, açõesconhecimentos 
desses sujeitos são tomadas, na pesquisa com o cotidiano como 
possibilidades metodológicasteóricas fundamentais para a defesa da idéia 

de complexidade da educação. 
 

 

Sendo assim, o currículo praticado integra a cultura organizacional da escola 

que difere de certa forma do currículo pensado, idealizado, produzido em outros 

contextos. Mesmo que ele seja construído por representantes dos/as professores/as 

e discutido com toda categoria, ele será sempre recontextualizado dentro da 

dinâmica cotidiana, das estruturas, das situações híbridas, das decisões tomadas no 

calor das situações e pressões. O que pode acontecer são aproximações ou 

afastamentos do que foi prescrito, jamais poderá ser confundido com o que foi 

imaginado (produzido) num dado momento histórico. 

Além do que, o cotidiano escolar é um lugar de ambiente movediço, de 

“entrelugares”63 culturais que são vividos por praticantes com histórias, lutas que 

marcaram suas vidas, seus modos de ser e pensar. As práticas pedagógicas dos 

professores e das professoras não foram somente construídas nesse cotidiano, mas 

sim, em outros espaços vividos por muitas outras instituições num processo de 

formação contínua. 

Em meio a esses “entrelugares” da cultura cotidiana escolar, acontecem 

negociações, embates e tradução, no qual podemos encontrar indícios que podem 

nos ajudar a pensar a complexidade da teia construída no âmbito escolar. Nesses 

embates entre fronteiras, recorremos mais uma vez ao supracitado autor quando ele 

argumenta que 

 

De modo mais amplo, e aí se coloca uma outra questão de fundo para nós 
cada vez tem sido mais difícil nas redes cotidianas tecidas pelos sujeitos 
das escolas, identificarem com nomes, tais como currículo, gestão, 
planejamento, avaliação, ensino aprendizagem etc., o que acontece nas 
escolas. Se nos cursos de formação, essas palavras implicam teorias, em 
autores que escrevem e publicam livros sobre temas, nas redes cotidianas, 
elas perdem seu poder de objetividade para identificar esta ou aquela 
situação. Ou seja, quando nos envolvemos com o cotidiano das escolas, 
encontramos dificuldades em responder „quando”, “como” e “com quem” 
acontece, por exemplo, o planejamento, a avaliação, a aprendizagem, o 
ensino, entre outras questões. De fato, se nos situamos em meio às redes 
cotidianas das escolas, e junto aos seus sujeitos, a resposta para essas 
questões é uma só: acontece tudo ao mesmo tempo e com todos! Nosso 
envolvimento com a escola, durante o período de realização da proposta, 
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 Estamos utilizando uma expressão de Ferraço (2003, 2007). 
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possibilitou-nos compreender isso de forma inquestionável (FERRAÇO, 
2007, p. 90). 
 

 

Por tudo que foi dito, vale lembrar que por mais que tentamos descrever os 

acontecimentos vividos nos espaços analisados, não poderemos narrar realmente a 

complexidade do que foi vivido. É evidente que a questão de pesquisa direcionou 

nosso olhar, que os teóricos foram as lentes que proporcionaram a análise. “Pensar 

o cotidiano a atuar no território do interstício, do entrelugar, o próprio pensamento, a 

própria existência, que se faz pensamento é produzida no cotidiano” (SOUZA, 2003, 

p. 245). 

Corroborando com Souza (2003), a primeira sensação da experiência de 

pesquisadora do/no cotidiano foi a de questionamentos constantes e a  procura de 

respostas imediatas. Em meio às desordens provocadas pelo desconhecido, uma 

ordem foi emergindo lentamente, abrindo espaço para reflexões num movimento 

constante de conhecimentos de “aqui e lá, para trás e para frente, de todos os lados” 

(SOUZA, 2003, p. 246). Uma ordem que não aconteceu por acaso, pois foi preciso 

muito esforço. 

Foi a partir das pistas, dos indícios encontrados, que surgiram 

questionamentos, provocações e reflexões. Dúvidas que iam e vinham, que às 

vezes, nos levavam a outras leituras, mas sempre nos revelaram incômodas, 

inconstantes e efervescentes, demonstrando a complicada rede em que estávamos 

imersas. Aliás, diga-se de passagem, a própria questão de pesquisa já sinaliza para 

esse fato. 

Como pesquisadora e educadora capaz de enfrentar o/a outro/a, numa 

relação com os/as outros/as parceiros/as da pesquisa64, que dizem de si, dos seus 

fazeres, tentávamos nesse cotidiano entender o que os outros não conseguiam ver. 

O olhar de investigadora se fez presente, buscando a partir de lentes próprias as 

pistas necessárias. 

Foi a partir dessa rica rede, através da experiência de investigação, que 

passamos a fazer considerações sobre o cotidiano vivido, não para dar respostas 

acabadas, certas, vistas como verdades absolutas, mas para suscitar outras 

questões, reflexões, curiosidades, enfim, formas diferentes de interpretação. É claro, 

que outros/as pesquisadores/as levantarão possibilidades diferentes de 

                                                           
64

 Estamos tomando todos e todas que contribuíram com nosso trabalho como parceiros da pesquisa. 
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interpretação e de trabalho. Ademais, esperamos que as 

descrições/análises/interpretações ora apresentadas sejam possibilidades de 

aprendizagem para todos/as que estão envolvidos com a educação no nosso país.  

Optamos primeiramente por apresentar a análise e a interpretação das 

observações do cotidiano escolar, para depois nos debruçarmos sobre os dizeres 

dos/das estudantes, dos/das professores/as da escola, enfim, nos dizeres dos/as 

professores/as que fazem parte da Secretaria de Educação do Município do Recife. 

Escolhemos, primeiramente, olhar para as redes de fazeres da escola não por 

acaso. Sabemos que o cotidiano tem muitas facetas e fios com muitas tramas e 

significados. 

  

5.1 Regulação, emancipação65, histórias e memórias no cotidiano escolar. 

 

Muitas situações foram presenciadas na escola-campo de pesquisa, por isso 

tentaremos narrar alguns “episódios” (fragmentos) que nos instigaram a pensar a 

complexidade do que é vivido e construído. Novamente queremos enfatizar que as 

descrições não estão necessariamente na ordem dos acontecimentos. Damos à 

nossa escrita um caminho que necessariamente não corresponde aos percursos 

vividos nas observações. O nosso olhar, primeiramente, se lançou sobre a escola 

como um todo, para depois irmos a espaços específicos, como a sala de aula. 

Então, as descrições aqui narradas não aconteceram na ordem estabelecida nesse 

trabalho. Sobre a questão das práticas cotidianas, vejamos o argumento a seguir: 

 

Entendo que as práticas cotidianas são fornecedoras de indícios para a 
compreensão das redes complexas que nelas se formam e que as forma, 
tecendo redes de um entendimento possível (entre outros) desses indícios, 
associado-os aos referenciais político-epistemológicos do trabalho – 
considerados como dimensões indissociáveis do pensar e estar - no - 
mundo – pretendemos validar a hipótese original de nossa pesquisa e 
desse trabalho: a de que, no cotidiano das escolas, as professoras criam 
saberes e fazeres que, muitas vezes, representam inovações 
emancipatórias, tanto do ponto de vista das práticas pedagógicas quanto no 
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 No dicionário Houaiss (2001), regulação remete ao ato ou efeito de regular-se, a regulamentação. 
Regulamentação, por sua vez, significa ação ou efeito de regulamentar, de impor regulamento, 
conjunto de medidas legais que regem um assunto, uma instituição ou um instituto. Já 
emancipação significa qualquer libertação, alforria, independência. Emancipado é aquele que tem 
responsabilidade pelos seus atos/ações. No nosso caso, estamos utilizando o termo emancipação 
no contexto de Santos (2007), como conhecimento/emancipação no qual a solidariedade é a base 
do processo de conhecimento sempre inacabado e que toma a comunidade e o processo subjetivo 
dos sujeitos como elementos essenciais para transformação da sociedade. 
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que se refere à utopia da construção da democracia social (OLIVEIRA, 
2005, p. 133). 
 

 

Nesse sentido, fomos em busca dos indícios que nos ajudassem a pensar as 

práticas curriculares cotidianas vivenciadas por professores/as e estudantes/as na 

tentativa de entender as teias que formam a complexidade do mundo das 

experiências. 

Em uma das andanças pela escola, ao conversar com uma professora, 

perguntei a ela se eu poderia assistir às suas aulas. A solicitação foi atendida e ela 

acolheu-me carinhosamente. Professora jovem que está começando sua carreira. 

Aliás, nessa escola há muitos professores/as ingressantes do concurso de 2005 

para a Rede Municipal de Ensino do Recife, que, portanto, estão trabalhando na 

rede há pouco tempo. 

Ao chegar à sala, numa turma do 1º ano do 3º ciclo do Ensino Fundamental, 

encontramos uma classe lotada, estudando Matemática. Estavam todos sentados e 

copiando as anotações do quadro. A professora retomou algumas questões já 

explicadas e os estudantes disseram que não precisavam mais de explicação. Já na 

turma do 2º ano do 4ª ciclo, essa professora ensinava Ciências. O assunto da aula 

nessa turma, naquele dia, foram os métodos anticoncepcionais. Na turma anterior, a 

professora estava trabalhando Matemática, e como já cheguei ao final da aula, 

resolvi não fazer considerações. A dinâmica que a educadora utilizou foi a de 

anotação no quadro, que apagou e copiou mais de uma vez. Alguns estudantes 

faziam anotações no caderno, outros não copiavam nada. Houve vários momentos 

de brigas na sala de aula. Um dos estudantes pegou o caderno de uma aluna que 

estava sentada num grupinho de meninas no final da sala. Depois de muita 

discussão, a professora fez esse educando/a devolver o caderno. Entretanto, a 

entrega se deu de forma agressiva, pois ele não devolvera o objeto na mão da 

referida estudante e sim o jogou no chão. Os outros estudantes, acompanhando a 

atitude do colega, “diziam brincadeirinhas” dizendo que ela deu chapinha no cabelo, 

que ela queria ficar bonita, mas continuava feia. Era uma estudante negra. 

Ela, por sua vez, falava alto e dizia muitos palavrões. O clima ficou muito 

tenso na sala de aula. A professora tentou organizar o grupo de forma que voltasse 

a copiar a atividade. Antes de ameaçar de colocá-los para fora da sala, tenta 

conversar com os e as estudantes, procurando acalmá-los. Em outro momento, um 
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telefone celular tocou na sala. A professora tentou descobrir de quem era. Enfim, 

depois de muitas idas e vindas, o material foi recolhido por ela e entregou à 

coordenadora que chegou na hora para dar um aviso. 

Estando como observadora do grupo, algumas questões ajudaram a refletir 

sobre o nosso objeto de pesquisa. A primeira questão relacionou-se com o processo 

de aprendizagem desses estudantes que não estavam aprendendo quase nada ou 

nada, dizendo de forma mais radical. Não houve um comentário ou pergunta por 

parte do grupo sobre o que estava sendo copiado no quadro. O próprio assunto 

deveria chamar atenção desses adolescentes. Esse silêncio sinalizou que a escola 

se encontra realmente numa encruzilhada com práticas, às vezes, muito arraigadas 

e que não dão conta das realidades que são vividas na sociedade, o que nos levou a 

levantar questionamentos. Por que uma professora, formada há pouco tempo, não 

procura trazer questionamentos para a turma? Por que sua prática ainda se pauta 

por uma tendência da pedagógica tradicional? Será falta de recursos? Uma simples 

camisinha que ela levasse para sala de aula não provocaria um debate intenso entre 

ela e os e as estudantes? 

A esses questionamentos, muitas repostas são possíveis de serem dadas. 

Tentando aproximar o debate sobre “o currículo visto como espaço-tempo de 

fronteira cultural”66 e tomando como base as ideias de Macedo (2006), entendemos 

o currículo como processos que são captados tanto na memória das práticas 

pedagógicas vividas como nos documentos curriculares. A autora supracitada afirma 

que entende o “currículo como espaço – tempo de fronteira no qual interagem 

tradições culturais e em que se podem viver múltiplas formas” (MACEDO, 2006, 

288). Assim, essa forma de lidar com esse conteúdo exemplifica a configuração de 

currículo aprendido ao longo da escolaridade da professora seja na educação básica 

ou no ensino superior. O não questionamento do vivido e do escrito mostra como 

certas práticas escolares estão naturalizadas e enraizadas nas experiências 

escolares. 

 

O que caracteriza o universo escolar é a relação entre culturas, relação 
essa atravessada por tensões e conflitos. Isso se acentua quando as 
culturas crítica, acadêmica, social e institucional, profundamente articuladas, 
tornam-se hegemônicas e tendem a ser absolutizadas em detrimentos da 
cultura experiencial, que por sua vez, possui raízes socioculturais. Em vez 
de preservar uma tradição monocultural, a escola está sendo chamada a 

                                                           
66

 O que está aspeado faz parte do artigo produzido pela professora Elizabeth Macedo, publicado na 
Revista Brasileira de Educação em 2006. 
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lidar com a pluralidade de culturas, reconhecer os diferentes sujeitos 
socioculturais presentes em seus contextos, abrir espaço para a 
manifestação e valorização das diferenças (MOREIRA; CANDAU, 2003, p. 
161). 
 

 

Queremos ainda salientar que recusamos aceitar distinções entre o currículo 

formal e o vivido. Um e outro estão inseridos no debate cultural e envolvem relações 

de poder e de conflitos. Macedo (2006, p. 289) assinala que “os estudos do currículo 

precisam “compreender as relações entre as restrições e as possibilidades de ações 

como paradoxos, que podem ser vistos tanto na forma como no vivido”. 

As práticas homogêneas, como a descrita acima, dificultam as possibilidades 

de diálogos, negociações, de debates, de pontos de vistas antagônicos. Já a 

segunda questão que levantamos diz respeito ao cabelo da estudante descrita junto 

com outras questões vividas em sala de aula. Assim, questionamos porque a 

estudante reage por meios de palavrões. Por que tais questões são silenciadas? 

Nem professora nem estudantes questionam a situação. Fica evidente porque a 

estudante se coloca “pois ela não deixa barato”, ela sabe que sofre preconceito pelo 

que é. O fato também de ser menina e negra e de não “engolir” o que é dito sobre 

ela levam os estudantes do sexo masculino a entrarem em conflito com ela.  

Observa-se que no decorrer das aulas não há um espaço para discutir  essas 

relações assimétricas de poder. Aliás, parece que nem a professora nem os e as 

estudantes entendem o jogo que permeia essas relações. As questões étnico-

raciais, de gênero, de identidade e da diferença permeiam todo o processo vivido no 

cotidiano dessa sala de aula. 

Um olhar que não esteja atento às relações étnico-raciais pode não perceber 

que nessa aula entram em jogo questões de poder, pois, o preconceito se dá de 

forma, muitas vezes, quase imperceptível. Entretanto, olhando mais de perto, 

verificamos que muitas das questões diziam respeito às tensões e aos desafios 

enfrentados pelos/as professores/as no cotidiano escolar em relação à convivência 

entre pessoas com histórias de vida diferentes. Havia ali uma aprendizagem que não 

estava relacionada a conteúdos da aula de Ciências. Aprendia-se sobre algumas 

narrativas, nas quais o outro ou outra era sempre colocado em esfera inferior. O 

dizer do estudante “deu chapinha, mas ainda continua feia” afirma implicitamente 

que o negro e a negra são feios por natureza. A leitura que se faz é que os negros e 
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as negras podem fazer o que quiserem para ficar bonitos, pouco importa, eles/elas 

vão continuar inferiores e feios. Bonito é ser branco, ter cabelos lisos e arrumados. 

Por que será que a professora não problematiza essa situação? Teria sido 

porque ela foi formada numa lógica disciplinar – o de transmissão de conteúdos? 

Não haveria o entendimento de que quando selecionamos os conteúdos, a forma 

com que trabalhamos com os e as estudantes ajudam a formar o outro. Dessa 

maneira, é preciso entender que o que se passa na sala de aula não é algo neutro. 

A discussão sobre identidade, diversidade, a educação das relações étnico-raciais 

devem não ter sido objeto de ensino e aprendizagem ao longo da formação da 

professora. Diga-se de passagem, essas discussões ainda são negligenciadas no 

âmbito universitário. 

Esses estudantes que pouco estavam aprendendo em termos de 

conhecimento formal, estavam, no entanto, internalizando valores, muitos deles com 

dificuldade básica na leitura e escrita e não tinham oportunidade de aprimorar seus 

conhecimentos o necessário para se tornarem jovens criativos e com gosto pelo 

estudo. Nessas situações, vividas no cotidiano, o poder se coloca como um dos 

elementos interlocutores no qual as pessoas ocupam lugares diferenciados 

(RESENDE, 1995). 

Ficou claro que a professora não entendia que selecionar determinados 

conteúdos e a metodologia de trabalho é uma operação de poder. Se o currículo 

contribui para a construção da identidade dos sujeitos não podemos esquecer que o 

que fazemos na sala de aula e no cotidiano escolar tem efeitos sobre as pessoas e 

forjam identidades. 

Mas, o cotidiano também tem “gosto” de criação, de formas híbridas, 

miscigenadas e complexas. Sendo assim, passamos a narrar outra situação de 

ensino e aprendizagem. 

Em outro momento, numa aula de Língua Portuguesa numa turma de 2º ano 

do 3º ciclo, um professor estava trabalhando a temática “O valor da amizade”. Ele 

começa a aula solicitando aos estudantes que olhem para algumas imagens 

presentes no livro didático. Faz as seguintes indagações: digam o que as imagens 

significam? Depois pergunta: o que é amizade? Ter amigos/as é diferente de ter 

colega? Entre outras questões. Apesar de alguns estudantes ficarem alheios às 

discussões (alguns conversando), houve um intenso debate na sala. O próprio 

professor chamou a atenção para a participação de muitas meninas e alguns 
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meninos que sentavam principalmente na frente. Foi feita a leitura coletiva do texto e 

novos questionamentos foram lançados. No decorrer do debate, o professor 

pergunta se a amizade não pressupõe aceitar o outro ou a outra do jeito que é, 

mesmo que ele/ela seja diferente da gente. Na história contada, os meninos, 

amigos, tiveram que pegar um na mão do outro para sair de uma situação difícil. 

Assim, o grupo caminhou para discussões sobre as relações entre pessoas do 

mesmo sexo e de sexo diferente em várias instâncias da sociedade. Enfim, foi uma 

aula com algumas indagações desafiadoras tanto para os/as estudantes como para 

o professor. Ambos se colocaram diante dos problemas vividos no dia a dia e a 

maioria pareceu gostar das discussões. Essas práticas vivenciadas por estudantes e 

professor nos levaram a pensar sobre a seguinte afirmação:  

 

Nesse sentido, a educação apresenta-se e autoriza-se como uma história, 
como espaço tempo de repetição. Essa temporalidade continuista convive, 
no entanto, com uma outra temporalidade, que como Bhabha, chamo de 
performática. Há, na educação, um projeto de significação que nega 
qualquer temporalidade anterior, qualquer referência a um passado 
essencialmente bom, o que seria a sua própria negação. A tensão entre a 
repetição e performatividade cria uma zona de ambivalência, um espaço – 
tempo liminar, em que é possível pensar a existência do outro. Um outro 
cultural que não é visto a partir de culturas legitimadas pelos currículos 
escolares (MACEDO, 2006, p. 289). 
 

 

Com base na supracitada autora, pensamos o currículo vivido como espaço 

de ambivalências, entre um lugar e outro, híbrido num jogo em que não há nem só 

vitórias e nem só derrotas (MACEDO, 2006). Sabemos que esse professor fez 

escolhas, que ele poderia estar trabalhando apenas aspectos gramaticais ou encher 

o quadro de anotações, mas optou por introduzir questões cruciais vividas na 

realidade em que estamos inseridos. Assim, corroborando com Ferraço (2005), 

compreendemos a escola como um espaço de negociações e organização social 

complexa, heterogênea, multidimensional, difusa em que não se tem apenas rotina,  

pois há criatividade, criação, improvisação e engenhosidade. No dizer de Oliveira 

(2001, p. 82), 

 

isso significa dizer que, nas nossas atividades cotidianas, os currículos que 
criamos misturam elementos das propostas formais e organizadoras com 
possibilidades que temos de implantá-las. Por sua vez, tais possibilidades 
se relacionam com aquilo que sabemos e que acreditamos, ao mesmo 
tempo, que são definidas na dinâmica de cada turma. Ou seja, cada 
conteúdo de ensino, repetidamente ensinado ano após ano, turma após 
turma, em turmas diferentes, em situações diferentes. 
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  Na nossa andança pela escola, uma professora67 que não fez parte do grupo 

entrevistado afirmou que 

 

a escola com seus horários e espaços específicos não favorece saídas 

radicais para novos encaminhamentos. Mas ao mesmo tempo sabemos que 

precisamos mudar. 

 

 

A perspectiva de pensar o currículo como espaço-tempo de colonização 

recoloca as preocupações com as questões de reprodução e de poder. Enfim, 

conforme o pensamento de Macedo (2006), muda a forma de pensar o hegemônico 

e o subalterno o que permite pensar a questão da diversidade numa perspectiva 

relacional. 

Os conceitos de “deriva” e “deriva estruturada”, de Maturana (2006), 

salientados no Capítulo 3, nos ajudam a pensar que a escola segue um curso em 

interações com o meio e com a sociedade. A sociedade tem interrogado a escola e 

solicitado mudanças nas suas práticas. Ora ela apresenta alguns encaminhamentos 

inovadores, ora prevalecem práticas subalternas. Esse curso é, ao mesmo tempo, 

vivido a partir da homogeneidade que o sistema impõe, mas também pelo projeto de 

mudanças que muitos estudiosos/sujeitos praticantes tentam implementar no 

cotidiano escolar. 

Em outro fragmento, ao caminhar pela escola encontrei uma sala de aula em 

que alguns estudantes estavam aprendendo o hip hop com um professor. Eles 

estavam envolvidos com a produção de uma coreografia. Eram ao todo oito 

estudantes, o comportamento deles no grupo era excelente e eles disseram que 

participavam do “MAIS Educação”68 – que é um programa de âmbito federal e que 

                                                           
67

 Professora que por motivo de saúde está readaptada, trabalhando na secretaria da escola. 
68

 Programa do Governo Federal e implementado pela Rede Municipal de Ensino da Cidade do 
Recife. “Como ideal de uma educação pública e democrática, a proposta de educação integral, 
presente na legislação educacional brasileira, compreende o ser humano em suas múltiplas 

dimensões e como ser de direitos. Partindo deste entendimento, a Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad) incorporou em seus desafios a promoção da 
Educação Integral, e, com ela, a perspectiva de ampliar tempos, espaços, atores envolvidos no 
processo e oportunidades educativas em benefício da melhoria da qualidade da educação dos 
milhares de alunos brasileiros. Desse ideal constitui-se o Programa Mais Educação como 

estratégia do Governo Federal para a promoção da educação integral no Brasil contemporâneo. O 
Programa Mais Educação foi instituído pela Portaria Interministerial n.º 17/2007 e integra as ações 
do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), como uma estratégia do Governo Federal para 
induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular, na perspectiva da Educação 
Integral”. Disponível em http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/passoapasso_maiseducacao.pdf. 
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estava sendo implementado na rede e visava uma escola de tempo integral. Todos 

eram estudantes do turno da tarde e nós estávamos pela manhã. Na terça-feira, eles 

tinham um momento chamado de letramento (momento para melhorar a leitura), na 

quarta-feira hip hop, na quinta informática, na sexta capoeira e rádio. Esses projetos 

são importantes porque mobilizam os/as estudantes da escola. Eles proporcionam 

uma nova dinâmica para a escola e oferecem novas oportunidades aos estudantes 

já que estes espaços proporcionam múltiplas linguagens. Geralmente a linguagem 

utilizada pela escola é uma linguagem elitista, desvinculada dos problemas dos e 

das estudantes, que não possibilita tanta interação entre os diversos pares. 

Entretanto, essas políticas são recontextualizadas tanto pela Secretaria de 

Educação da Rede Municipal do Recife como pelas práticas da própria escola. 

Percebemos que os e as estudantes estavam felizes em vivenciar as 

atividades. Eram cincos meninos e três meninas. Ao conversar com o grupo, 

verificamos que eles estavam envolvidos com a história do povo negro, 

principalmente uma aluna que se destacava. Ela discorria sobre o movimento hip 

hop no nosso país, sobre a cultura negra, etc. 

Esse fato nos lembra que na escola há movimentos de diversas ordens. Há, 

na verdade, movimentos híbridos em que aparecem práticas mais progressistas 

juntamente com práticas tradicionais. É preciso, ao estudar o cotidiano - este espaço 

“sem grande importância”, “do ordinário”, “do vulgar” –, estarmos atentos para 

múltiplas possibilidades, para fazer emergir, revelar, desvendar as teias que nutrem 

os acontecimentos. O que aparentemente é um caos são movimentos diversos. 

Como afirma Ferraço (2005, p. 17), 

 

qualquer pretensão de engessar sentidos ou de estabelecer trilhos de 
pensamentos a serem seguidos é sumariamente e todo tempo violada pelos 
movimentos das redes cotidianas de saberesfazeres, que produzem danças 
de deslizamentos de significados impossíveis de serem previstos ou 
controlados. 
 

 

 A ideia do cotidiano como rede de movimentos de saberesfazeres nos levam 

a entender esse cotidiano como lugares da prática/política de produção de sentidos 

que, muitas vezes, aparentemente estão dissociados do mundo teórico. Entretanto, 

o mundo da experiência é vivenciado por múltiplas possibilidades de aprendizagens 

em muitos espaços. 
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Um dos fragmentos (episódios) refere-se à conversa com uma estudante 

depois da vivência dela com a dança (hip hop), que tentamos descrever abaixo. 

 

- Qual o significado dessa aprendizagem para você? 

 

Ela responde o seguinte: 

 

– “Olha, eu gosto de aprender hip hop, pois além da aprendizagem dos 

movimentos da dança a gente aprende como surgiu o hip hop, a 

importância da gente se ver como negro e negra. Porque tem muita gente 

que não quer ser negro. Aprendemos que a nossa história saiu da África e 

que nós temos muita história para contar, isso é muito legal” 

– E vocês fazem relação do que aprendem aqui com as aulas de história? 

– “Sim, o professor de história trabalhou a questão da escravidão, da luta 

pela liberdade do povo negro. E que todos nós somos negros ...” 

 

Ao pensar no diálogo entre pesquisadora e estudante queremos enfatizar a 

ideia que a questão curricular é possível ser entendida na dimensão das redes 

coletivas produzidas no cotidiano escolar. Assim, qual a possibilidade de 

conhecimentos que está sendo vivida por esses e essas estudantes, que não é fixa 

e nem única, que compõe um coletivo de sujeitos de uma comunidade escolar? 

Apesar de todas as críticas169, da fragmentação do currículo e das experiências 

escolares vivenciadas pelos e pelas estudantes, pode-se pensar que há uma teia de 

aprendizagens sendo tecidas e produzidas. Há tentativas de acertos nesses novos 

caminhos que a escola vem buscando encontrar. Estes estudantes estavam tendo 

oportunidade de vivenciar outras lógicas de aprendizagem e havia interesse e 

significado naquilo que estavam fazendo. 

Essa dinamicidade das redes tecidas no cotidiano é observada, por exemplo, 

quando, ao chegar à escola, encontramos algumas novidades interessantes. A 

escola estava renovada em seus elementos curriculares. O mural mais uma vez 

havia sido reconstruído com novas questões. Dessa vez, apresentava a temática do 

ano letivo “Movimentos Populares no Recife” e recebeu novos elementos, com 

fotografias de crianças. Notei logo de primeira que as crianças negras estavam 

representadas em todo o material. 
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 É possível criticar a relação que é feita entre os africanos com o processo de escravidão sofrida no 
Brasil e aprendida pela estudante na aula de História. 
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Mais adiante tinha uma carta sobre o dia dois de abril, Dia Mundial sobre a 

Consciência do Aluno Autista. O próprio cartaz sugere o filme “Missão Especial,” 

além de ter mensagens sobre amizade construída pelos estudantes. 

Em outro momento, havia outro cartaz que fala que no dia cinco de abril o 

filme anteriormente citado será exibido no auditório da escola, às 19h. Por sua vez, 

na sala dos professores havia um cartaz do MEC que tinha como título o seguinte: 

“A diversidade étnico-racial está na alma deste país. E também na sala de aula”. 

Além disso, comunicava o fórum de debates que aconteceria em todo o Brasil.  

Outro cartaz importante dizia respeito ao trabalho infantil. Essa situação 

aparentemente sem grande importância nos levou a refletir sobre o papel das 

políticas públicas e curriculares para a prática docente e a orientação da escola 

como um todo. As políticas chegam de uma forma ou de outra às escolas e levam 

esses sujeitos praticantes, muitas vezes, a ressignificarem suas práticas. Oliveira 

(2005, p. 82) sinaliza que 

 

é nesse sentido que entendemos que as práticas curriculares cotidianas 
como “multicoloridas”, pois suas tonalidades vão depender sempre das 
possibilidades daqueles que as realizam e das circunstâncias nas quais 
estão envolvidos. Se desenvolvermos esse pensamento em relação aos 
debates em torno dos limites e das possibilidades do desenvolvimento de 
práticas progressistas nas escolas, vamos ter que assumir a presença de 
uma tensão permanente entre os elementos regulatórios, tanto das 
propostas quanto das nossas convicções e possibilidades de ação e os 
elementos emancipatórios (ou progressistas) que também se fazem 
presentes em propostas e ações. 
 

 

Daí que é preciso pensar que propostas de inspiração e ideias emancipatórias 

e progressistas não garantem práticas libertadoras, como dizia Freire ao longo de 

sua obra. Por outro lado, propostas com um tom mais regulatório não levam 

necessariamente a práticas regulatórias. Há que se superar a “dicotomia 

hierarquizante fundamentada na redução do real a modelos de comportamentos 

monolíticos”, afirma Oliveira (2005, p. 82). 

Em outros momentos, no caminhar pela escola, percebemos um cuidado 

especial é com o mural de “Entrada”. Em outras palavras, ao iniciar o segundo 

semestre do ano letivo, a escola reformulou seu painel principal novamente. Isso 

mostra o cuidado da instituição em manter vivas as informações e promover o 

debate e o interesse dos e das estudantes, professores e professoras. O mural foi 

reconstruído por meio de imagens retiradas de revista, seja a Nova Escola, seja a 
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Revista Veja ou de outras que circulam na sociedade. Cada parte do mural tinha 

uma imagem grande do tamanho de uma folha de papel ofício ou um pouco maior. 

Os cartazes estavam agrupados da seguinte maneira: havia imagens de crianças 

negras e brancas, o que mostra o cuidado com essa questão. 

 Cada um aprende do seu jeito – crianças brancas e negras. 

 Quando o assunto é educação, união é tudo. 

 Educação produz saúde. 

 A felicidade passa pela escola. 

 Na escola é preciso também pensar as diferenças (havia imagens de vários 

grupos que compõem a sociedade brasileira). 

As práticas curriculares escolares são vividas também pela construção de 

materiais, como cartazes, murais, histórias narradas, etc. Assim, verificamos que as 

imagens foram retiradas dos seus contextos originais e que compõem os discursos 

das revistas e, de certa forma, compõem as discussões sobre temáticas que estão 

presentes na sociedade. Observa-se uma tentativa de dinamizar o processo 

educativo da escola. Isto é, a escola não está alheia ao debate relacionado à 

diversidade e às relações étnico-raciais. Ao contrário, em muitos momentos, ela 

entra com força, embora saibamos que não há tempo para o aprofundamento dessa 

discussão no cotidiano escolar. Em relação ao processo de recontextualização, 

Lopes (2005, p. 53) afirma que “esse conceito ainda tem se evidenciado como 

produtivo para o entendimento das reinterpretações que sofrem os diferentes textos 

na sua circulação pelo meio educacional”. 

Por outro lado, é possível afirmar, com base em Skliar (2003), que ao 

selecionar e afixar imagens, fotografias e desenhos dos outros considerados 

“diferentes”, buscou-se inseri-los no currículo da escola e nas relações vivenciadas 

pelos/as professores no cotidiano escolar. Porém, pouco ou quase nada se discute 

sobre o tratamento dado ao outro. Parece que as questões voltadas para as 

relações entre as pessoas, e especialmente as relações étnico-raciais, não são 

tomadas como conteúdos de ensino, como problemas a serem refletidos e 

questionados (pelo menos de forma mais incisiva) no sentido de encontrar saídas 

para uma convivência em que todos e todas sejam tratados com dignidade. Essa 

ambiguidade levou-nos a pensar o seguinte: a escola como um dos espaços da 

sociedade que refletem os problemas atuais pode tomar como objeto de 
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conhecimento, além das discussões sobre desigualdade social, as questões que 

dizem respeito ao tratamento dado aos grupos subalternos que fazem parte da 

nossa sociedade. 

Um outro dia, ao chegar à escola, compreendemos mais uma vez o tamanho 

da complexidade do trabalho. De início, não encontrei a coordenadora. Ela estava 

em reunião com a direção. A escola estava bastante agitada, era hora do recreio, 

crianças iam e vinham. Havia muita zoada e “indisciplina”. Mais uma vez, pude 

constatar que a família, mães principalmente, tinham acesso à escola e 

conversavam com funcionários. 

Pudemos observar que nos cartazes sobre o dia dos pais não havia somente 

crianças e adultos brancas. Embora aparecessem em menor quantidade, as 

crianças negras foram consideradas na hora da produção do material. 

A escola é um dinamismo imenso, crianças e jovens gritam, correm, brigam 

conversam e aprendem. Pudemos verificar que tinha grupo de estudante carregando 

uma colega para a coordenação que chorava e eles diziam que ela estava com o 

diabo no couro. Era uma criança negra, por sinal. Não tive acesso à intervenção da 

escola nessa situação. 

O paradigma indiciário nos ajudará a mostrar coisas que passam 

despercebidas, detalhes esquecidos, conforme diz Ginzburg:  

 

Em caso, essas formas de saber eram mais ricas do que qualquer 
codificação escrita, não eram aprendidas nos livros, mas a viva voz, pelos 
gestos, pelos olhares, fundamentava-se sobre sutilezas certamente não 
formalizáveis, frequentemente nem sequer traduzível em nível verbal (1989, 
p. 167). 
 

 

A partir das ideias do autor, afirmamos que aprender a lidar com esses 

estudantes, e não outros, necessitará não somente de professores e professoras 

preparados para trabalhar com conteúdos científicos, mas professores e professoras 

que tenham abertura para aprender com os sinais, com as sutilezas, com coisas 

nem sempre traduzíveis, com questões quase imperceptíveis. São os indícios que 

podem dar pista para esses educadores e educadoras encontrarem caminhos 

emancipatórios. 

Em outro fragmento do cotidiano, vivenciamos o seguinte: era um dia de sol 

agradável, a escola estava em festa e a professora coordenadora do projeto estava 

emocionada. Era o dia da culminância do projeto “Africanidade Brasileira”. 
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Estudantes e professores/as, coordenação da escola, coordenação do GTERÊ, 

todos enfim, tinham um único objetivo: socializar as produções vivenciadas em suas 

salas de aula sobre a referida temática. Embora essa descrição seja verdadeira, ela 

não diz tudo dessa situação vivida no cotidiano escolar. Na verdade, todo esse 

trabalho estava sendo realizado num espaço – entrada da escola – sem grande 

estrutura, com algumas cadeiras, estudantes querendo ir para casa (os dos terceiros 

e quartos ciclos de aprendizagem), com um som ruim e alguns pais. Havia realmente 

apresentação das professoras, com seus estudantes recitando poemas, cantando 

músicas do maracatu, apresentando o jornalzinho da escola que conta a história do 

projeto e homenageando pessoas que contribuíram para a realização das 

atividades. Enfim, muitos dizeres e fazeres – motivo de orgulho. 

A coordenadora da escola tentava conversar com os estudantes para que 

eles participassem. Estava estressada porque uma parte dos professores do terceiro 

e quarto ciclos não estava participando totalmente do projeto (depois, ficou 

esclarecido, que alguns não foram informados). 

Dentro da escola, havia muitos murais com produções dos estudantes e 

apresentação do projeto. Realmente as produções estavam muito bem organizadas. 

No primeiro mural, havia o nome da escola e o título do projeto – “Africanidade 

brasileira”. Num mapa grande e colorido da África, um poema sobre o Negro 

intitulado “Sorria”, o nome da coordenadora do projeto, o jornal da escola no qual 

estavam escritas explicações sobre a Lei nº 10.639/2003 e a alteração da Lei nº 

9394/96. Havia também “modelos de escrita da África” e o relato da vivência do 

projeto, entre outras coisas. Explicava-se também que o dia 13 de maio não é o dia 

do negro e havia uma referência a Jackson do Pandeiro. 

No outro mural, havia a interpretação do texto “Menina bonita de laço de fita” 

de Ana Maria Machado, com desenhos dos e das estudantes e do livro “Ana e Ana” 

de Célia Cristina. Nos desenhos dos estudantes tinha escrito “sou autor negro e sou 

brasileiro e tenho orgulho da minha cor”. 

Na sala dos professores, havia escrito, com letras grandes em forma de faixa: 

Ninguém é de uma raça, as raças são fardas que vestimos, de Mia Couto. Enfim, 

apesar das dificuldades, a escola estava socializando o projeto produzido por uma 

professora de 1º e 2º ciclos de aprendizagem. “Todos e todas” que fazem parte da 

comunidade escolar foram convidados a participar. 
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Durante mais ou menos 30 dias, vivenciou-se o projeto e no processo foram 

realizadas oficinas pela coordenadora do GTERÊ. Foi debatida a situação do negro 

e da negra na nossa sociedade, a cultura desse grupo, com suas histórias, moda, a 

contribuição para música e para a formação do povo brasileiro. Todas essas 

questões foram objeto de aprendizagem dos e das estudantes. Havia um esforço 

enorme para que a temática fosse vivenciada por outros professores e professoras 

da escola. Para Freire (2010, p. 88), 

 

De tal modo, pode-se compreender que o currículo constitui um elemento 
da cultura que expressa as concepções de sujeito e de sociedade 
referentes a um tempo-espaço definidos, uma vez que as escolhas por ele 
representadas sinalizam a formação de um tipo de sujeito e de sociedade 
idealizados. Dessa forma, o currículo promove a inclusão de sujeitos ou 
grupos, ou ainda, a inclusão de algumas formas de expressão de 
determinados grupos, ao mesmo tempo em que outros sujeitos ou formas 
de expressão são excluídos das práticas curriculares. Seleciona conteúdos 
e saberes como elementos privilegiados da cultura, enquanto outros deixam 
decompor o trabalho pedagógico, ao menos formalmente, por não terem 
sua relevância reconhecida em determinado momento histórico. 
 

 

Assim, apesar de o projeto ter tido a adesão de uma professora de Artes do 3º 

e 4º ciclos de aprendizagem da escola, em sua maioria o envolvimento no projeto 

era de professores de 1º e 2º ciclos. Isso responde porque, ao perguntar aos 

discentes se eles estudaram a temática da África, muitos colocaram que estudaram 

não no 3º e 4º ciclos e sim com as professores polivalentes. Vale lembrar que no 

caso dessa escola, a maioria dos professores e professoras ensina do 6º ao 9º ano 

(3º e 4º ciclos) e não do 1º ao 5º ano, para usar a nomenclatura atual. Isso indica 

que as docentes que trabalham com os anos iniciais parecem estar mais abertas às 

novas possibilidades de aprendizagens. 

Sabemos que o racismo disfarçado na sociedade brasileira ocupa todos os 

espaços da sociedade inclusive o da escola. Por isso, trabalhar a dimensão étnico-

racial numa sociedade de domínio monocultural ocidental europeu é um desafio 

muito grande. Temos pelos menos 500 anos de história que precisam ser reescritos. 

Na escola não aprendemos apenas conteúdos de Ciências, Matemática, Geografia 

etc. Dependendo da interação professor/a e estudantes, ou entre os próprios 

estudantes, e de situações concretas vividas, pode-se formar uma pessoa 

emancipada ou uma pessoa submissa (SACRISTÁN, 1995). 

De fato, na busca por resposta ao nosso problema de pesquisa, a saber, “de 

que forma as práticas curriculares em uma escola da Rede Municipal de Ensino do 
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Recife estariam vivenciando a educação das relações étnico-raciais?, em meio às 

redes dos saberes dos sujeitos praticantes, vamos, conforme Ferraço (2005), ao 

encontro das ideias de Bhabha. Apoiando-nos no referido autor concordamos que 

 

O discurso da mímica é construído em torno da uma “ambivalência”; para 
ser eficaz, a mímica deve produzir continuamente seu deslizamento, seu 
excesso, sua diferença (...). A mímica coloca uma ameaça imanente tanto 
para os saberes “normalizados” quanto para os poderes disciplinares 
(BHABHA, 1998, p. 130). 
 

 

Mímica aí não se reduz à imitação e sim a negociações e performances que 

realizam-se nas redes cotidianas. Em outras palavras, são introduzidas outras 

temporalidades culturais em confronto direto com o que foi construído na tradição, 

levando assim a outros sentidos de traduções e hibridismo. Assim, o hibridismo não 

pode ser entendido como sincrético, miscigenado ou sintético. O híbrido é 

confundível, não pode ser classificável. 

Na nossa pesquisa com no cotidiano de uma escola da Rede Municipal do 

Recife, ao mesmo tempo que presenciamos conflitos, práticas autoritárias e 

discriminatórias por parte dos estudantes e professores/as, encontramos práticas 

solidárias, criativas e emancipatórias. Encontramos professores/professoras e 

estudantes alegres, passivos, chorando, brigando, reivindicando, aborrecidos, 

atarefados, trabalhando, estudando, adaptando, falantes, calados, gritando, 

investigativos, satisfeitos, insatisfeitos... Um emaranhando de caminhos, de 

encontros e desencontros. Os fios e as tramas das redes são de alguma forma 

ressignificados. 

Os fragmentos das redes aqui tecidos e partilhados pelos sujeitos do 

cotidiano nos levam a entender que o currículo e a formação desses docentes 

precisam ser pensados para além de conteúdos tradicionais. Tantos os estudantes 

como professores e professoras imersos nessas complexas redes ressignificam 

espaçostempos vivenciados a partir de múltiplas experiências. 

A educação como um processo social não pode ser pensada deslocada das 

questões mais amplas da sociedade. Não pode ser compreendida sem levar em 

consideração a estrutura do sistema, mas também não pode ser investigada, 

desvinculada da complexidade do real – a multiplicidade deslocada também de 

questões econômicas, políticas, sociais, culturais e de tantas outras coisas. 
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5.2 Os dizeres dos e das estudantes da Rede Municipal do Recife: alguns 

caminhos para pensar o presente e construir o futuro  

 

Como foi descrito anteriormente (Capitulo 3), somente parte dos estudantes 

que integraram essa pesquisa aceitaram participar da entrevista. Vale salientar que 

na escola uma parte dos estudantes convidados a darem entrevistas não aceitou 

participar e outros somente resolveram contribuir com o nosso trabalho quando 

viram seus colegas compartilharem as suas ideias. Havia um pouco de desconfiança 

e medo. Eles estão numa faixa etária de 11 a 16 anos e estão no 3º e 4º ciclos de 

aprendizagem. Em sua maioria, esses estudantes são afro-descendentes e vivem 

em duas comunidades muito pobres próximas à escola. Para uma parte desses/as 

estudantes, os pais estão desempregados ou vivendo de subempregos. É comum o 

pai já ter morrido ou estar preso. Talvez isso explique porque muitos jovens 

entrevistados, quando perguntávamos sobre a escolaridade do pai, diziam que não 

sabiam. Já em relação à mãe, não tinham tantas dificuldades. Para visualizarmos os 

dados referentes ao sexo, à idade e à cor, vamos analisar uma tabela elaborada 

abaixo. 

 

Quadro 21 - Dados sobre os estudantes entrevistados 

ESTUDANTE SEXO IDADE COR ANO DO CICLO 

1 Feminino 16 anos “morena meio clara” 1º ano do 4º ciclo. 

2 Masculino 14 anos “moreno” 2º ano do 3º ciclo. 

3 Masculino 11 anos “moreno” 1º ano do 3º ciclo. 

4 Masculino 11 anos “moreno” 1º ano do 3º ciclo. 

5 Feminino 13 anos “morena” 2º ano do 3º ciclo. 

6 Feminino 12 anos “branca” 1º ano do 3º ciclo. 

7 Masculino 15 anos “negro” 1º ano do 4º ciclo. 

8 Masculino 12 anos “moreno” 2º ano do 3º ciclo. 

9 Feminino 12 anos „azul‟ 1º ano do 3º ciclo. 

10 Masculino 12 anos “moreno‟ 1º ano do 3º ciclo. 

11 Feminino 12 anos “vermelha” 1º ano do 3º ciclo. 

12 Feminino 13 anos “parda” 1º ano do 4º ciclo. 

13 Feminino 15 anos “morena preta, eu não sei não” 2º ano do 4º ciclo. 

14 Feminino 16 anos “morena” 2º ano do 4º ciclo. 

15 Masculino 12 anos “branco” 2º ano do 3º ciclo. 

16 Masculino 12 anos “moreno” 2º ano do 3º ciclo. 

17 Masculino 14 anos “moreno” 2º ano do 3º ciclo. 

18 Feminino 14 anos “morena” 2º ano do 3º ciclo. 

19 Feminino 12 anos “morena” 2º ano do 3º ciclo. 

20 Feminino 13 anos “morena” 2º ano do 3º ciclo. 

 Fonte: Entrevista realizada com os e as estudantes. 
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Assim, uma das questões solicitadas para que o e a estudante respondesse 

dizia respeito à cor da sua pele. A maioria assumia que era moreno ou morena como 

indica a estudante 1. Assim, diz ela: “eu sou meio morena, sou clarinha”. 

No momento da entrevista, alguns ficavam em dúvida em relação à sua cor e 

demoravam mais antes de responder. Outros respondiam rapidamente. Um caso 

interessante foi a da estudante 6. Quando solicitada a responder sobre sua cor, é 

interpelada por uma amiga que estava próxima a ela. Assim se deu o diálogo: 

 

Pesquisadora: qual é a sua cor? 

Estudante 6 – Eu sou branca”. 

 Estudante que estava acompanhando a entrevistada, pergunta espantada. 
Branca? 

Estudante 6 - Eu sou sim, eu sou queimada do sol, apenas. 

 

 

Vale salientar que esta estudante tem a pele negra e cabelos crespos, daí o 

espanto da outra. Após expressar  seu argumento, dizendo que era queimada do 

sol, a aluna que a interpelou calou-se e ficou pensativa. 

A resposta dessa estudante nos mostra o quanto o ideal de branqueamento 

na mentalidade das pessoas ainda permanece forte no nosso ideário. A rejeição da 

cor negra não é aleatória, uma vez que a discriminação, muitas vezes, acontece de 

forma explícita e, outras vezes, se dá nas práticas sociais e educacionais de 

maneira implícita quase imperceptível (LIMA, 2006). Por outro lado, essa negação 

da identidade indica uma tática de sobrevivência, isto é, uma tática cultural dessa 

menina que procura se colocar diante do preconceito que sofre no cotidiano. Ainda é 

possível dizer que o discurso da democracia racial no nosso país é poderoso, não só 

porque foi construído pelos brancos e sim, também, porque ele busca ser 

tranqüilizador e humanizador. Quando se  afirma que há preconceito no nosso país 

busca-se discordar de uma ideologia e de uma teoria (da democracia racial) 

construída ao longo do tempo na sociedade. Sendo assim, em uma escola com 

maioria de estudantes afro-descendentes, essas discussões não poderiam deixar de 

serem levantadas e debatidas, o que leva ao entendimento de que as experiências 

vivenciadas na escola não ajudaram na construção da sua autoestima, a ponto de 

negar sua cor e história. 

 

Parece ser consensual a pertinência de refletir sobre quem somos nós, de 
examinarmos como nos temos transformado, bem como de nos situarmos 
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em relação aos grupos dos quais desejamos nos aproximar, para nos 
sentirmos pertencendo, nos percebemos apoiados e realizados 
afetivamente (MOREIRA; CÂMARA, 2008, p. 38). 
 

 

 Vimos também que alguns estudantes colocaram sua cor como azul ou 

vermelha. Observando a tabela, é interessante analisar o quanto estes/as 

estudantes querem se aproximar do ideal da cor branca. Veja que apenas um único 

estudante afirmou ser negro. Os outros utilizaram a cor morena ou morena meio 

claro ou ainda morena preta. Isto indica o quanto o ideal de branqueamento 

penetrou na nossa cultura. Gostaria de lembrar a pesquisa de Cloves Moura quando 

este autor fez um levantamento a partir de dados do Censo de 1980, de como os 

brasileiros não brancos se referiam à sua cor. 

 

Acastanhado, agalegada, alva, alva escura, alvinha, amarela, amarela-
queimada, amarelo-as, amorenada, avermelhada, azul, azul-marinho, 
baiano, bem branca, melada, branca-morena, branca-pálida, branca 
Sardenha, branca suja, branquiça, branquinha, bronze, bronzeada, 
bugrezinha–escura, burro-quando-foge, cabocla, cabo-verde, café-com-
leite, castanha, castanha-do-pará... (MUNANGA, 2006, p. 132-133). 
 

 

Aliás, são cento e trinta e seis denominações. Isso mostra como fugimos da 

nossa realidade étnico-racial e da nossa identidade. Inclusive gostaria de lembrar 

que a luta do movimento negro na década de 1970 visava redefinir o ser negro e 

negra no nosso país, com a inclusão não apenas das pessoas fenotipicamente 

pretas, mas todos os mestiços. Ainda hoje é comum uma pessoa de cor parda não 

ser considerada afro-descendente. Assim diz Munanga,  

 

Essa divergência sobre sua “autodefinição”, observada entre os afros 
politicamente mobilizados através dos movimentos negros, de um lado, e as 
bases negras constituindo a maioria não mobilizada, do outro, configura o 
nó do problema na formação da identidade coletiva do negro (2006, p. 137). 
 

 

Um dado que nos assusta é quando foi perguntado à estudante 6 se havia 

preconceito em relação à raça/cor e ela ficou pensativa e respondeu o seguinte: 

“acho que não” (Estudante 6). Depois, ela afirmou que havia preconceito com um 

colega na sala que é negro e que é chamado de “fuscão preto”. Em relação a ela, 

afirmou não ter sofrido nenhuma forma de discriminação. A atitude dessa 

adolescente nos alerta para o fato da importância do debate sobre as diferenças, 

sobre a importância da construção da nossa identidade, sobre as diversas formas de 
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viver e estar no mundo. Ela não se vê sofrendo nenhum tipo de preconceito, primeiro 

porque não se percebe negra. A questão da identidade não é apenas um conteúdo 

que pode ser discutido e aprofundado na escola. A identidade diz de nós, quem 

somos e o que queremos ser. Autores como Gomes (2008, p. 165) nos lembram 

“que o reconhecimento do direito à diferença – que inclui a diferença racial está na 

base da construção das práticas democráticas”. E, portanto, necessita ser 

redimensionado e discutido em diferentes práticas. 

 Um dado interessante quando estes/as estudantes são interrogados sobre 

sua cor e algum colega estava por perto, às vezes, surgia a questão de ser pardo ou 

parda. Mas mesmo assim, eles preferiam a denominação de “moreno”, “morena”, 

“moreno meio clara” etc. 

Quando solicitados a responderem se em sua casa costuma-se discutir 

problemas que os/as negros/as passam em nossa sociedade e em seu bairro, todos 

e todas responderam que não há nenhuma discussão a esse respeito. Esse fato 

sugere que a escola seria um dos espaços mais importantes que ajudaria esses/as 

estudantes a pensarem sobre essas questões. Se outros espaços não estão abertos 

para esse debate, caberia à escola esse papel já que é função dela sistematizar o 

conhecimento. Para Gomes (2008, p. 69), “a escola é uma das instituições sociais 

responsáveis pela construção de representações positivas dos afro-brasileiros e por 

uma educação que tenha o respeito à diversidade como parte de formação cidadã”. 

Sendo assim, se antes da Lei nº 10.639 essa discussão estava presente no 

cotidiano escolar, depois dela é impensável que professores e professoras não 

estejam atentos a essa questão. 

Em relação à pergunta sobre o que eles e elas (estudantes) sabem sobre a 

África, tivemos algumas respostas que nos levam a várias reflexões. Os e as 

estudantes falam o seguinte: 

 

Eu não sei nada não. Sei nada” (Estudante 1, 16 anos). 

Sobre a África não sei nada não. Sei lá... sei que é um país pobre e que o 
Brasil precisa ajudar. Mas nada (Estudante 8, 12 anos). 

África, sem lá. Sei que é um lugar distante, feio, pobre. Sei não.. 
(Estudante 3 , 11 anos). 

África, eu sei que é um dos países mais rico do mundo em relação ao 
petróleo. Por outro lado, eles não souberam aproveitar essa riqueza e daí 
ficou na miséria (Estudante 2 ,14 anos). 
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África é um negócio pobre – teve o jogo lá
70

 - abertura lá só tinha bagunça. 
Sei não. (Estudante 5 - 13 anos). 

Não sei nada, não (Estudante 6 - 12 anos). 

África sei que é um país distante, feio, pobre, um bando de negros juntos. 
Sei mais nada, não. (Estudante 7 – 15 anos). 

África? Sei muita coisa não. Moram negros, é uma cidade violenta, eles 
comem cérebro de macaco, escorpião. Tem também muito policial.” 
(Estudante 17 - 12 anos). 

África, não sei quase nada. Sei que tem pobreza, negro, marginal. Ficou 
famosa por causa da copa. (Estudante 20, 12 anos). 

 

Ao analisar as respostas, ficamos perplexos. Acreditávamos que os 

estudantes soubessem pelo menos que a África é um continente e não um país ou 

uma cidade, como afirmaram os entrevistados. Entendemos também que as 

respostas dos estudantes recaem sobre como a sociedade brasileira, a mídia e a 

própria escola entendem esse continente. Na verdade, sabemos pouco sobre a 

África e mais, o que sabemos, é deturpado. 

Uma resposta que destacamos e compreendemos ser a mais coerente entre 

as falas dos e das estudantes foi a seguinte: “África, sei não. Acho que tem várias 

culturas. Eles gostam de guardar sua cultura. Tem também dificuldades como fome, 

violência, discriminação (Estudante 14, 16 anos). 

Munanga, num artigo publicado na Revista USP, intitulado “África: trinta anos 

de processo de independência”, faz referência a uma pergunta realizada por autores 

estrangeiros ao escreverem sobre esse continente. A pergunta é a seguinte: afinal, 

“o que é a África?” (s/d, p. 102). Antes de responder essa questão, Munanga vai 

discorrer sobre o que as pessoas dizem sobre a África mesmo vivendo no século XX 

ou XXI, como no nosso caso. 

 “África é um país indiferenciado e uniforme”. 

 “Massa compacta no pé da Europa”. 

 “Reservatório inesgotável de diversos minérios, bananas, amendoins e outras 

culturas exóticas”. 

 “Os intelectuais ocidentais que nunca visitaram a África imaginam como uma 

imensa terra virgem onde poderia projetar seus sonhos de revolução” 

impossíveis de serem implementados na nossa terra. 

                                                           
70

 A estudante está se referindo ao momento da Copa do Mundo de 2010. 
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 “Os meios de comunicação apresentam a África como se ela fosse apenas 

uma sequência de acidentes e guerras étnicas”. 

 “Histórias de diamantes, massacres de crianças, golpe de Estado, lugar de 

pobreza” e de pessoas morrendo de AIDS. 

 “Tem-se a África mais tranqüila dos etnógrafos, observadores e 

conservadores, das sociedades primitivas, contempladores do passado”.  

 “Tem-se a África dos negociantes acostumados a viver sem escrúpulos, num 

continente onde o roubo e pilhagem é uma tradição que remonta ao princípio 

da colonização.” 

 

Enfim, “são muitas Áfricas”. Analisando todas essas respostas, não é de se 

estranhar que nossos estudantes tenham o conhecimento sobre África de forma 

deturpada. Mas, afinal, ainda fica a pergunta: o que é África? 

Na tentativa de respondermos a essa questão, é possível fazer algumas 

considerações com base nos argumentos de Munanga (s/d, p. 103). Especialistas e 

os próprios africanos têm dificuldade de abordar a realidade do continente africano 

sem cair nos clichês ou estereótipos sedimentados desde o processo de 

colonização. Assim, podemos afirmar que não existe uma África apreensível que 

seja capaz de dizer tudo sobre esse continente. De todo modo, queremos salientar 

que a nossa preocupação é com a representação dessa África construída pelos 

sujeitos da pesquisa. A título de esclarecimento é importante saber que: 

 a maioria da África tropical tornou-se independente nos anos finais da década 

de 50 e anos 60 não pela força das armas, mas por campanhas, movimentos 

organizados através de manifestação de rua de greves e boicotes, “diferente 

da Argélia e da África portuguesa” (MUNANGA, s/d, p. 103). O próprio 

processo de independência levou os países africanos para caminhos 

diferentes. Esse processo durou, em média, 30 anos. Daí, já se tem uma 

dificuldade. E após a independência? Naquele período se acreditava na força 

mágica atribuída à independência. Naquele momento dos anos 60 do século 

XX talvez não fosse o momento de pensar a dificuldade de se autogovernar. 

A independência significava o fim do racismo, a desmistificação da posição de 

inferioridade atribuída ao povo africano. “Na cabeça da elite local o caminho 

era o modelo Ocidental – a educação escolarizada, a industrialização, a 

ciência e a tecnologia” (MUNANGA, s/d, p. 104). 
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 o legado dos africanos para a humanidade é enorme. Sabemos que pesquisa 

voltada para o campo da arqueologia tem comprovado que a África foi o 

berço da humanidade, como salientam Serrano e Waldman (2007, p. 82): 

“fósseis de australopitecos, ancestrais mais remotos dos humanos, foram 

descobertos em inúmeros pontos do continente”. Além disso, constituiu um 

dos berços da escrita da humanidade. “Recorda-se que, além dos hieróglifos 

egípcios, o continente fez uso de sistema como meroídico, o núbio antigo” 

entre outros (p. 92). 

 

A ideia de um continente pobre e analfabeto não se justifica. A adoção da 

oralidade por vários povos africanos não pode ser encarada como sinal de 

analfabetismo. A oralidade é uma modalidade socialmente vivida e por isso mesmo 

justifica a proeminência dos griots, como são conhecidos os contadores de histórias. 

Muitos povos utilizavam a escrita árabe. 

 

Contudo, isso foi ignorado pelos conquistadores. Pior, na verdade os 
colonialistas patrocinaram o analfabetismo, quando, apoiados por 
missionários europeus, forçaram a substituição do alfabeto árabe pelo latino 
medida empregada pelas potências coloniais em toda a África do Sul-
saariana com a finalidade de destruir a herança cultural dos povos 
submetidos. A mesma sina acometeu, de um modo ou de outro, os demais 
sistemas de escrita do continente. O resultado foi uma nova geração de 
africanos analfabetos no próprio idioma e escassamente alfabetizados os 
idiomas do colonizador europeu (SERRANO; WALDMAN, 2007, p. 96). 
 

 

Como os nossos/as estudantes vão querer ser negros e negras se a própria 

África é tida como “feia, pobre e tem um bando de negros juntos”  e analfabetos? 

Não se questiona a responsabilidade do mundo ocidental pelo processo de 

subdesenvolvimento africano. O que se sabe sobre a África é que os negros vieram 

para serem escravos aqui no Brasil. Há um processo de naturalização da situação. 

Não se questiona, por exemplo, o porquê dos conflitos étnicos na África. Sabemos 

que o mundo ocidental forjou várias nacionalidades naquele continente. Em outras 

palavras, antes da colonização, coexistiam povos étnico-diversos com escala de 

valores diferentes. Após a Conferência Berlim71, vários povos foram, entre mais de 

                                                           
71

 A Conferência de Berlim foi um “Congresso ocorrido na Alemanha entre 19 de novembro de 1884 e 
26 de fevereiro de 1885. Envolveu Portugal, que foi o organizador da conferência, Grã-Bretanha, 
França, Espanha, Itália, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Estados Unidos da América, Suécia, Áustria-
Hungria, Império Otomano. Portugal até tentou impor uma organização que faria uma ligação entre 
Angola e Moçambique, o nome do projeto era Mapa Cor-de-Rosa, mas a Inglaterra opôs-se e o 



240 

um território nacional, fragmentando suas identidades. Todos e todas receberam o 

nome genérico de negros. Como afirma Bruschwin (2006, p. 41), 

A conferência foi aberta no sábado, 15 de novembro, às 14 horas, pelo 
Príncipe Bismarck sentado à cabeceira de uma mesa de ferro. O grande 
mapa da África de Kierpert, estava pendurado diante dele. Apareceu de 
novo na sessão de encerramento; as outras oito reuniões que se seguiram, 
sempre à tarde, entre 14 horas e trinta e 17 horas mais ou menos, foram 
presididas inicialmente pelo Conde de Hatzfeld, depois pelo conselheiro 
particular Busch... Não é demais lembrar que a conferência de Berlim se 
inscreveu no quadro da história das relações internacionais. A África não 
era aí senão uma parada mais ou menos cobiçada nessa partida...  
 

 

A partir da expansão marítima e comercial no século XVI, na sequência, os 

europeus transformaram vários povos em “tribos”, privados de identidade cultural e 

da humanidade, já que eram escravos e não tinham alma. Os reinos, povos ou 

etnias foram negligenciados e foi por isso que, raramente, durante a escravidão 

colonial os africanos foram identificados pelo grupo cultural que pertenciam e sim 

pelos portos nos quais eram desembarcados para América (SERRANO; WALDMAN, 

2007). 

Em relação à questão se os/as estudantes sofrem preconceitos, alguns 

estudantes colocaram que não há preconceitos, o que há é brincadeira. Assim dizem 

os estudantes: 

 

Preconceito não tem, não. Há, sim, brincadeiras. Os colegas colocam 
apelidos um nos outros. Minha amiga por ser alta e ter os dentes para 
frente chamam ela de “cara de cavalo”. Os meninos negros são chamados 
de “diabo”, “negro burro”, “negro idiota (Estudante 1, 16 anos). 

Sim, já vi colegas com algumas brincadeiras. Disseram que ele era 
“macaco” por ser negro. Aí houve discussão com os dois (Estudante 2, 14 

anos). 

Na sala de aula abusa de “macaco”, “macaco Shimba. Aí começa a briga‟ 
(Estudante 5, 13 anos). 

Sim tenho um colega que é negro. Muito negro chamam ele de negão. Mas 
é brincadeirinha (Estudante 6, 12 anos). 

 

 

                                                                                                                                                                                     
intento lusitano não se concretizou. O resultado final da Conferência da Berlim foi o seguinte: a Grã-
Bretanha passou a administrar toda a África Austral (África do Sul, Botswana, Lesoto, Madagáscar, 
Malawi, Maurícia, Namíbia, Suazilândia, Zâmbia e Zimbabwe), Portugal ficou com Angola, 
Moçambique e o sudoeste africano, França e Espanha ficaram com a Costa Ocidental e Norte do 
Continente. O Congo continuou como “propriedade” da Associação Internacional do Congo” 
Disponível em http://ihaa.com.br/historiaconferencia-de-berlimmapaspaises-envolvidos 
consequencias. Acessado em 20 de fevereiro de 2011. 
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Esses estudantes naturalizam o preconceito. Para alguns deles ou delas é 

uma brincadeirinha, nada sério. Por outro lado, o estudante 7 (15 anos) diz o 

seguinte: “sim, eu sou negro e me abusam de fuscão preto, eu não gosto não, fico 

muito triste. Aí, eu abuso também. Ninguém gosta de ser chamado de fuscão preto, 

macaco ou outras coisas”. A brincadeira nesse caso é uma expressão do racismo. 

Esse fato é comum no nosso cotidiano seja na escola ou em outros espaços da 

sociedade. 

Ao pensar a construção da identidade desses sujeitos (estudantes), 

entendemos que os discursos produzidos contribuem para eles se tornarem o que 

são. No dizer de Costa (2001, p. 32), “a linguagem, as narrativas, os textos, os 

discursos não apenas descrevem ou falam sobre as coisas, ao fazer isso eles 

instituem as coisas, inventando sua identidade”. Ao descrever, ao explicar, ao 

desenhar ou contar histórias e coisas variadas sobre o outro, lugares ou práticas 

estão sendo inventadas, narrativas, lógicas e semânticas. É uma relação de poder. 

Esse poder de dizer sobre o outro não é um poder maligno e nem um poder central 

e nem emana de uma única fonte, mas sim um poder circulante, produtivo, 

disseminado e dissimulado. O que na verdade parece brincadeirinha para esses 

adolescentes são “regimes de verdade”72, que foram passados de geração à 

geração e que precisam ser desconstruídos (COSTA, 2001). 

A subjetividade é construção na relação do mundo exterior e interior. Assim, 

vale dizer que a subjetividade é matéria prima do campo da educação, pois é em 

torno dela que giram as práticas e os propósitos educativos. O poder disciplinar (que 

é o poder produzido na Modernidade) não é o poder que destrói o indivíduo e sim o 

poder que o fabrica. O biopoder que caracteriza pela sua onipresença e pelo seu 

anonimato administra a vida e fabrica a subjetividade (VALORE, 2005). 

De posse desses dados, entendemos que as respostas dos e das estudantes 

podem levar tantos os/as professores/as que estão nas escolas da educação básica 

como os gestores de ensino e os formuladores das políticas educacionais e 

curriculares a repensarem o contexto das estratégias políticas, objetivando 

equacionar a problemática de não aprendizagem desses estudantes em relação a 

tais temáticas. Sabemos que a Lei nº 10.639/2003 é um avanço, contudo precisa-se 

de muitos outros investimentos para que haja mudanças efetivas, de forma 

                                                           
72

 Estamos utilizando a expressão de Foucault. 
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integrada, no cotidiano escolar. Por outro lado, esses dados alertam também os/as 

pesquisadores e professores/as do Ensino Superior para o necessário investimento 

em discussões sobre identidades, a diáspora africana, sobre a cultura e outras 

questões pertinentes ao mundo contemporâneo. Paulo Freire, desde os anos de 

1950 já nos alertava para a necessidade de pensar a cultura dos e das estudantes. 

Diante desse contexto, na próxima parte vamos ouvir os e as professores/as 

que estão na escola. Vamos ouvir seus dizeres e analisarmos o que eles/elas 

pensam sobre a proposta curricular da Rede Municipal de Ensino do Recife e a 

educação das relações étnico-raciais. 

 

5.3 As práticas e políticas curriculares: espaço/tempo e contextos na atuação 

dos e das professore/as 

 

 Ao ouvir um grupo de professores/as da escola, foi possível entender melhor 

a complexa rede que são as práticas curriculares cotidianas vividas por 

professores/as e estudantes. Como sinalizamos no Capítulo 3 dessa pesquisa, não 

realizamos entrevistas com todos e todas docentes da escola, em virtude da grande 

quantidade de estagiários que a escola tem e também porque os e as entrevistados 

tinham que ter o interesse em participar espontaneamente da pesquisa73. Um dado 

interessante é que os e as professoras entrevistados são apontados pelos/as 

estudantes como ótimos professores/as e pela coordenação da escola ou pelos 

próprios colegas de trabalho como aqueles que estão sempre preocupados com a 

ressignificação das atividades vivenciadas com os e as estudantes. Esse fato se 

contrapõe ao senso comum, segundo o qual professores e professoras de escola 

pública, de modo geral, não zelam pelas suas atividades. O quadro na outra página 

apresenta alguns dados sobre esses professores e professoras. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73

 Outros professores e outras professoras se dispuseram a participar do trabalho. Entretanto, houve 
incompatibilidade entre os horários desses/as professores/as com a da pesquisadora que está 
vinculada a uma instituição localizada em outro Estado da Federação. 
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Quadro 22 – Dados dos/as professores/as entrevistados e coordenadora da escola 

Professor/
a 

Sexo Formação Tempo de  
Trabalho 
na Rede 

Tempo de  
Atuação no 
magistério 

Faixa 
Etária 

Disciplina  
que leciona 

Especializa
ção 

A F Ciências 
Biológicas 

De 11 a 20 
anos 

De 11 a 20 
anos 

31 a 40 
anos 

Ciências Ciências 

B M Língua 
Portuguesa 

De 0 a 5 
anos 

De 11 a 20 
anos 

31 a 40 
anos 

Língua 
Portuguesa 

Ensino de 
Leitura em 
Língua 
Portuguesa  

C F Educação 
Artística 

Mais de 20 
anos 

Mais de 20 
anos 

Mais de 
50 anos 

Artes Artes  
Plásticas 

D F Educação 
Artística 
 

Mais de 20 
anos 

Mais de 20 
anos 

Mais de 
50 anos 

Artes Artes 
Cênicas 

E M Ciências com 
habilitação em 
Matemática 

De 11 a 20 
anos 
 

Mais de 20 
anos 

Mais de 
50 anos 

Ciências e  
Matemática 

- 

Coordena-
dora 

F Pedagogia Mais de 20 
anos 

Mais de 20 
anos 

Mais de 
50 anos 

 - Educação 

Fonte: questionário aplicado aos professores e professoras. 

Dentre as questões levantadas nas entrevistas destacamos:  

1) Para você, qual o(os) maior(es) desafio(s) enfrentando(s) pelos educadores no 

cotidiano escolar? Aponte os três mais importantes. 2) Na escola, você percebe 

algum tipo de preconceito? Se sim, qual(is)? 3) No projeto político pedagógico e nas 

práticas curriculares da escola em algum momento foram discutidas questões sobre 

cultura negra e sobre a história da África? 4) Como são as relações raciais entre 

os/as estudantes na escola? Descreva uma situação em que as relações raciais 

tenham sido objeto de discussão na sala de aula com os e as estudantes. 5) Você 

conhece a proposta curricular da RMER? Identifica na mesma elementos que 

favoreçam a realização de estudos e trabalhos sobre as relações raciais e as 

diferenças de maneira geral com os e as estudantes? 6) O que você pensa sobre as 

orientações que estão presentes na caderneta do/a professor/a em relação à 

implementação da Lei nº 10.639/2003? 7) Presenciou em sua sala de aula situações 

de discriminação ou preconceito de natureza racial? Se sim, descreva como atuou 

diante dessas situações (Ver apêndice). 

 Quando perguntamos para os/as professores/as entrevistados se as 

temáticas da diversidade e das relações étnico-raciais tinham sido tratadas em 

atividades de formação continuada das quais participavam, a maioria respondeu que 

sim pelo menos uma vez. Somente um docente disse nunca ter participado. Vamos 

ouvir os seus dizeres sobre essa questão: 
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Sim! Em todas as formações de Arte essas dimensões são contempladas, 

pois são princípios fundantes dessa linguagem.  

 Professora de Arte C 

 

Na rede, essas temáticas são utilizadas frequentemente pelo menos a cada 

dois meses.  

Professora de Arte D 

 

“Sim, Bastante freqüência.”  

Professor de Ciências e Matemática E 

 

Sim, uma vez. 

Professora de Ciências A 

 

As temáticas foram contempladas nos componentes curriculares de maneira 

assistemáticas. Embora agora em 2010 já foi contemplado no planejamento 

anual e vivenciada através do Projeto A Cor da Cultura da Rede Globo. 

 (Coordenadora da escola) 

  

No sentido de exemplificar os comentários acima e ampliar as reflexões, 

vamos comparar os dados fornecidos pela Secretaria de Educação da Rede 

Municipal de Ensino do Recife. De acordo com os dados obtidos, em 2007, junto à 

Secretaria de Educação, foram estudadas as seguintes temáticas em relação à 

Educação das Relações Ético-raciais no ano de 2007. 

 

Quadro 23 - Formação continuada em relação à educação das relações étnico-raciais – ano 

2007 

FORMAÇÃO DOCENTE POR COMPONENTE CURRICULAR 

Mês 

Número de 
docentes de 3º 
e 4º ciclos de 
aprendizagem 

 
Programação 

MARÇO  440 docentes 

Apresentação da Lei nº 10.639/2003, da Resolução nº 01/04 
DCNs para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira Africana e o 
Programa de Combate ao Racismo Institucional – PCRI 

ABRIL 440 docentes 

Apresentação do Projeto Cantando História com sugestões 
para inclusão da Educação das Relações Étnico-Raciais no 
currículo escolar e para o Ensino de História e Cultura Afro-
brasileira Africana 

MAIO 440 docentes Apresentação de pesquisa na área. 

Fonte: Dados obtidos na Secretaria de Educação na Gerência de terceiros e quartos ciclos de 

aprendizagens. 

É importante esclarecer que o projeto “Cantando História: a música 

recontando a história do povo negro” resultou de um convênio realizado com o 
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Centro de Formação do Educador Popular Maria da Conceição74 e o Município do 

Recife, em março de 2007. Oportunizou à comunidade escolar a análise, releitura e 

vivência das históricas que retratam as contribuições dos africanos e afro-

descendentes na formação social, política, econômica e cultural do Brasil 

contribuindo para a reescrita dessa história, afirmação da identidade negra e o 

conhecimento e difusão da Lei nº 10.639/2003. 

O projeto foi vivido por meio de oficinas implementadas no Juventude Cultura 

e Arte dessa Escola Faço Parte (JUCA75) com adolescentes seguindo o calendário 

de Formação Continuada do terceiro e quarto ciclos de aprendizagem, em uma 

semana por mês, no horário da tarde, com profissionais da Secretaria de Educação 

ou conveniados, como no caso os oriundos do Projeto “Contando História”, como 

também dos/as professores/as da escola. As oficinas eram pautadas em músicas, 

teatros, danças, jogos diversos e na produção dos estudantes. 

Queremos salientar que essas oficinas mexeram com as rotinas das escolas, 

pois foi preciso uma ação da coordenação para direcionar as atividades, o apoio da 

direção e dos profissionais que atuam na escola, além da compreensão dos 

                                                           
74

 “O Centro de Formação do Educador Popular Maria da Conceição é uma sociedade civil de caráter 
filantrópico, sem fins lucrativos, fundada em 28 de fevereiro de 1982, constituída legalmente em 16 
de agosto de 1988, com prazo de duração indeterminado, sem caráter partidário, nem religioso. 
Possui dois anexos (Escola Maria da Conceição e o Centro de Profissionalização e Comunicação). 
Os objetivos do Centro são: a) Promover curso superior, congresso, Seminário, encontro, debate na 
perspectiva da formação técnica, pedagógica e cultural de educadores e pesquisadores das 
temáticas foco do centro; b) Prestar atendimento à educação infantil nas modalidades de maternal, 
infantil I, infantil II, infantil III e alfabetização; c) Desenvolver métodos didático-pedagógicos de 
educação formal e informal, adequados à realidade e às necessidades das crianças, adolescentes, 
de trabalhadores da educação e das organizações populares, nas modalidades de ensino 
fundamental e de segundo grau; d) Criar e manter produtora cultural para atuar como espaço de 
referência de estudo, pesquisa, vivência e produção da cultura negra e de outras etnias; realizar 
eventos culturais, artísticos e educativos, tais como shows, festivais, lançamentos de livros, CDs 
exposições e campanhas; produzir programas de TV, rádio, obras audiovisuais, cinematográficas e 
de multimídia; manter núcleo de documentação sobre a memória e história da cultura africana, dos 
afros descendentes e de outras etnias; e) Manter unidades produtivas com programas de 
capacitação profissional que permitam a adolescentes, jovens e mulheres, transformarem suas 
habilidades em talentos profissionais, conhecer e desenvolver novas profissões e se inserir no 
mundo do trabalho; f) Constituir filiais em qualquer município ou Estado do território nacional para 
atender as demandas do público foco do Centro, contempladas em seu planejamento institucional”. 
Localiza-se no Morro da Conceição, Recife – PE. Disponível em http://www.iteia.org.br/ 
negrasraizes. Acessado em 18 de Fevereiro de 2011. 

75
 O JUCA - Movimento Juventude, Cultura e Arte dessa Escola Faço Parte foi pensado pela 
Gerência de 3º e 4º ciclos de aprendizagem, com apoio da Diretoria de Ensino e Secretaria de 
Educação. Afirma-se no documento da Rede Municipal do Recife que “a necessidade de 
qualificação dos processos de ensino e de aprendizagem constitui um desafio permanente à 
educação. A dinâmica e complexidade, inerentes ao cotidiano da escola, conduzem a pensar o 
espaço escolar de múltiplas convivências nas quais diferentes relações se estabelecem e das quais 
muitas demandas emergem” (RECIFE, 2008 I Encontro de Socialização das Práticas Pedagógicas 
de 3º e 4º ciclos de Aprendizagem, p.224). Daí se pensaram novas formas de organizar o ensino 
por meio de oficinas enquanto os e as professores/as saíam para estudar. 
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estudantes sobre essas experiências. Em algumas unidades, o trabalho correu muito 

bem, mas em outras nem tanto. Houve resistência por parte de alguns e adesão de 

outros. 

De posse desses dados, entendemos que a Rede Municipal do Recife tem 

investido nessas discussões. No entanto, os dados nos mostram que a formação 

não tem sido suficiente para despertar em todos os docentes a importância do 

trabalho com essas temáticas. Além do mais, não basta formação, é preciso também 

que existam condições para que as coisas aconteçam. A construção de outras 

lógicas de ensino e aprendizagem demanda tempos e esforços de quem está como 

gestor na Secretaria de Educação e dos profissionais que estão tentando vivenciar 

as propostas. É pertinente a observação de Kramer que salienta: 

 

Sobretudo, incomodava-me o fato de que já sabíamos e já sabemos que a 
prática pedagógica não é transformada com base em propostas bem 
escritas; necessariamente, a transformação exige condições concretas de 
trabalho e salário e modos objetivos que operacionalizem a ampla 
participação na produção da proposta, de compreensão e de estudo, muitas 
vezes necessário, de confrontos de idéias, de tempo para tomadas de 
decisões organizadas. Isso tudo configuraria uma situação de legitimidade 
imprescindível para que a educação fosse colocada em questão e que 
novos parâmetros fossem definidos. E que assim se pudesse discutir, 
propor formas positivas de concretizá-las com qualidade, repensar as 
experiências existentes, e isso com emancipação cultural, com aprendizado, 
com exercício da cidadania (1999, p. 166). 
 

 

A partir das considerações apresentadas anteriormente, inferimos que as 

políticas curriculares são possibilidades, são do âmbito do devir. Elas são sempre 

um convite, um caminho a ser construído no caminhar, embora tenha o caráter 

prescritivo (normatizado) e de obrigatoriedade, como uma lei, por exemplo. E como 

tal, segundo Kramer (1999), trazem muitas possibilidades e dificuldades a serem 

enfrentadas. Como afirmam Oliveira e Destro (2005, p. 147), as políticas curriculares 

“como aquela que emerge de uma contínua interação entre contextos inter-

relacionados e entre textos e contextos”, envolve um processo cíclico, plural, 

contraditório, ambíguo, conflituoso e histórico. 

Assim sendo, quando perguntamos aos professores/as quais os maiores 

desafios enfrentados no cotidiano escolar para implementar situações didáticas 

relacionadas à educação das relações étnico-racial obtivemos as seguintes 

respostas: 

 



247 

falta de estrutura física de pessoas – de apoio, a escola sucateada 

atendendo a jovens que não vislumbram a sua importância/sentido para 

suas vidas – não da conta da função para a qual foi destinada. 

Professora de Arte C 

 

o excesso de trabalho, o desconforto, o desinteresse, a falta de cultura, o 

pouco conhecimento da população do país, o descrédito e 

desconhecimento de que implementar tais estudos vai melhorar a questão 

da identidade das pessoas. O grande desafio é que temos que lutar, viver 

em guerra para pelo menos reconhecer a necessidade de discussão do 

tema. 

 Professora de Arte D 

 

Conhecimentos, preconceito enraizado na cadeia educacional; 

supervalorização das raças (antes branca, hoje negra) desvalorização de 

outras etnias que contribuíram e contribuem para a cultura desse país, 

estrutura de apoio, tempo de preparação das aulas, materiais e 

equipamentos tecnológicos.  

Professor, Ciências E. 

 

ficar mais bem informado e buscar situações interessantes para todos 

queiram participar. Acho que a questão étnico-cultural não é o grande 

problema que os alunos enfrentam, porém, a questão econômica que a raça 

um dia levou aqueles a enfrentar, como uma pobreza severa. 

 Professora, Ciências A 

 

indisciplina, falta de projeto que trabalhe essa questão e preparação a 

respeito do assunto. 

 Professor, Língua Portuguesa B. 

 

 

Como verificamos, muitos pontos foram levantados pelos(as) professores e 

professoras que fizeram parte da nossa pesquisa. Observamos entre os dizeres dos 

professores e professoras que a cultura escolar (seja pela questão estrutural, seja 

pela questão do tempo pedagógico – incluindo aí o tempo do educador e da 

educadora para preparar os projetos, seja pela questão da indisciplina ou o sentido 

que é dado a escola) não tem dado muito espaço para essas problemáticas. 

Destacamos entre as questões levantadas pelos professores e professoras os 

seguintes pontos: as condições de trabalho, função da escola, a falta de formação 

continuada, a valorização da questão econômica em detrimento da questão racial e 

as questões pedagógicas. Embora esses elementos se relacionem de uma forma ou 

de outra com a questão curricular, não encontramos nos dizeres dos e das 

professores/as a associação direta do currículo como elemento central para 

transformação das práticas pedagógicas. Algo que nos chamou a atenção foi à 
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expressão “falta de cultura”. Nesse sentido, perguntamos o que é falta de cultura? 

Qual a concepção de cultura dessa professora? Parece que a ideia de cultura 

estaria assentada em ideias dominantes na Modernidade, portanto, a ideia de 

cultura e não as múltiplas formas de produzir culturas. Vejamos a afirmação a seguir:  

 

 

A diversidade é possível apenas quando existe variedade, o problema 
fundamental está no fato de que nem o currículo nem as práticas 
pedagógicas, nem o funcionamento da instituição admitem na atualidade, 
muita variação. Será, quando menos, mais difícil que o ensino se abra a 
culturas distantes daquela em que está situado se não se respeita um certo 
multiculturalismo interno. A escola tem-se configurado em sua ideologia, em 
seus usos organizativos e pedagógicos, como instrumento de 
homogeneização e de assimilação à cultura dominante. Não irá admitir 
facilmente outras práticas e outra ideias, contrárias aos fins e usos 
planejados através de toda a história da escolarização (SACRISTÁN, 1995 
p. 84). 
 

 

Reiteramos que romper com a lógica cultural e organizacional das escolas, 

com estruturas e lógicas próprias não é uma tarefa simples. Apesar de ser uma 

demanda urgente não devemos esquecer que as instituições educativas com suas 

lógicas curriculares têm história e evoluem lentamente, com contradições e 

ambiguidades. A cultura escolar é mais do que seus conteúdos. A vivência de um 

currículo emancipatório implica não apenas a supressão de certos estereótipos e a 

introdução de temáticas que ainda não fazem parte do currículo. Por isso, não basta 

ter tecnologias, materiais diversos ao alcance do professor ou da professora. Apesar 

de ser este um elemento importante nada disso garante que problemáticas como 

essas complexas que investigamos serão discutidas e aprofundadas. É preciso 

também mudar outras coisas que não são fáceis de mudar (SACRISTÁN, 1995). 

Os Estudos Culturais e a perspectiva pós-estruturalista entendem o texto 

curricular como uma narrativa que produz significados. Compreendemos que os 

textos curriculares (proposta curricular) estão permeados mais por narrativas de 

grupos dominantes do que dos que estão em condições subalternas. Estando 

cruzado pelas linhas de poder, o reconhecimento do currículo como uma narrativa 

abre espaço para disputa. Destacamos um fragmento extraído da fala da Professora 

D: “o grande desafio é que temos que lutar, viver em guerra para pelo menos 

reconhecer a necessidade de discussão do tema”. Discutir essas questões é 

questionar como as identidades e as subjetividades são forjadas. E abrir espaço 

também para construir outras narrativas diferentes das hegemônicas. Há, portanto, 
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um processo de luta e de construções de significados de novas problemáticas e de 

interpretação de ensino e aprendizagens. 

O cotidiano escolar é marcado por muitas histórias, por espaços de criações e 

recriações. É um espaçotempo de complexas redes em que estão impregnadas as 

crenças, os valores, as preferências, os desejos, os sonhos, os desenganos. Assim, 

estudantes e professores/as inventam outras lógicas, inventam metáforas para as 

questões vividas e partilhadas. Dessa forma, entendemos que os saberes 

experienciais próprios do exercício da profissão docente, baseados no seu trabalho 

cotidiano e no conhecimento do seu meio, levam a buscar saídas provisórias e 

parciais para os seus problemas. Assim, os professores e as professoras vão 

tentando encontrar saídas para tantas incertezas. Contudo, nem sempre os diálogos 

são possíveis entre professores/as e estudantes. É o que falam os e as 

professores/as quando perguntamos sobre os três maiores desafios vividos por eles 

e elas no cotidiano escolar, na contemporaneidade. Obtivemos as seguintes 

respostas: 

 

Os principais desafios são esses. O aluno. O aluno que lido. Os nossos 

alunos são de camadas sociais menos favorecidas, eles chegam com a 

sobrecarga social muita pesada e a gente não dá conta de tocá-los. Acho 

que por conta da vida, inclusive sem perspectiva de vida e não entende o 

sentido da escola. Vão pela bolsa família, talvez, mas assim... quem sabe 

alguma coisa... quem sabe alguma coisa faça sentido para ele. São aqueles 

alunos estranhos, não é o aluno que queria, mas é o que está na minha 

frente e aí temos dificuldades de tocá-los. Segundo desafio são as grades, 

com horários, formas de organização, que não consegue atender a 

necessidade do estudante etc. A terceira são as políticas que nunca chega 

a um ideal. Sempre é uma eterna busca. A cada gestão que chega, a 

impressão que tenho, é de inventar a roda. Cada um que chega, 

desconsidera o que já foi produzido pelo outro grupo. Não existe 

continuidade do projeto, muita vezes quem chega não ouve quem está lá, e 

começa tudo de novo. E daqui a pouco sai e não chega nunca a tocar no 

aluno e professores e nem transforma a escola. 

Professora de Artes C 

 

Três desafios. A indisciplina, a falta de recursos, a falta de educação básica 

da família. Possibilidades há. Muitas coisas fogem um pouco da mão da 

gente. Algumas coisas podem ser feitas. Outras fogem ao nosso controle.  

Professora de Ciências A 

 

O meio social desse estudante que não favorece e que está no entorno da 

escola e que, de certa forma, influencia o nosso fazer. São estudantes que 

têm histórias de vida complicadas e que, muitas vezes, não sabemos como 

chegar neles. O segundo ponto é a minha geração que é muito diferente 
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dessa que está aí. Há mais de quarenta anos atrás eu tinha uma outra 

história, a escola não tinha esses estudantes que nós temos. Nem sempre 

eu consigo chegar na linguagem deles, nem sempre é possível fazer com 

que eles se interessam pelo aquilo que eu tenho a ensinar. Eu vou 

tentando, tentando.. mais não é fácil. O terceiro ponto é a questão prática o 

gosto pela leitura. Os estudantes não gostam de ler. Quando trabalhamos 

com imagem, às vezes, eles se interessam, mas os textos escritos não. 

Esses jovens e crianças vivem num mundo que tudo é muito rápido. Eles 

não têm paciência para ouvir, ler é muito difícil, mas é uma tentativa. 

Professora de Artes D 

 

Dificuldades – Disciplina, falta de uma estrutura pedagógica, o sistema 

elaborado pelo governo que tem travado o processo. Muita dificuldade de 

lidar com esses estudantes. Segurar aquilo que você diz com esses 

estudantes é importante, procurar conhecê-los melhor também. A gente não 

tem apoio pelo sistema. 

Professor de Língua Portuguesa B 

 

 

Primeiro a questão da disciplina e educação deles, a aspiração do 

estudante- a falta de apoio e estrutura, salário que é baixo. 

Professor de Ciências e Matemática E 

 

 

Com palavras diferentes, esses professores/as apontam que o trabalho com 

esses jovens que estão nas escolas não tem sido muito fácil. A Professora D deixa 

explícita, a partir dos seus dizeres, como é difícil trabalhar com as culturas juvenis da 

atualidade, diferentes da geração dela, por exemplo. Fica claro, por meio das falas 

desses/as professores/as, que a escola precisa abrir-se para as diversas culturas e 

linguagens. Trazer novas configurações que permitam uma confluência de estilos e 

de formas de ser e viver. As práticas curriculares necessitam de novas 

configurações. 

 

Costuma-se dizer que as gerações mais jovens estão perdidas. Na 
realidade quando analisamos a relação entre juventude e mundo adulto 
podemos ver que nós, os adultos é que estamos “perdidos” em nossos 
valores, projetos, utopias e autoridade (GOMES, 2006, p. 2). 
 

 

Nesse sentido, a escola cada vez mais precisa dialogar com outros espaços 

educativos e culturais, além de ser necessário considerar fatores como raça e etnia 

no processo de construção da identidade juvenil. Para que esses docentes tentem 

construir um diálogo com esses e essas estudantes é preciso que eles, em primeiro 

lugar, se identifiquem com a profissão, como é o caso desses professores e 

professoras. A identidade desejada é constituída por assim dizer, conforme Carrolo 
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(1997), num processo simbólico subjacente ao processo biográfico. Contudo, ela, 

sendo relacional, torna necessário o reconhecimento do outro ou outros. É a partir 

dessas duas faces que é construída a identidade profissional.  

Em conformidade com esse raciocínio, sabemos que é impossível separar a 

professora ou professor que acredita no seu valor profissional e briga por ele e as 

suas ações. “É na dinâmica interativa intersubjetividade, conflituosa ou não, dos 

espaços–tempos cotidianos que se forjam e se desenvolvem as identidades de 

alunos e também dos professores, através da tessitura de suas redes de 

subjetividades nas relações que se estabelecem” (OLIVEIRA, 2005, p. 134-135). 

As práticas curriculares cotidianas escolares referem-se a lugares híbridos, 

redes de contextos e de sistemas de saberes. O cotidiano escolar é o lugar em que 

se dão negociações diárias nas quais damos sentido ao mundo. É no cotidiano que 

se escreve a cultura, a partir de um sistema de valores, de saberes simbólicos e 

complexos. Isso talvez explique o fato de professores e professoras colocarem a 

dificuldade de dialogar com esses estudantes que têm culturas diferentes do mundo 

adulto e que dialogam com outras situações e outros lugares. 

Por outro lado, é necessário que as formulações das políticas públicas para a 

juventude levem em consideração também a elaboração de políticas de ações 

afirmativas para a juventude negra e pobre desse país. É preciso combinar políticas 

públicas universais com particulares (GOMES, 2004). 

Convém assim dizer que o território do cotidiano é dinâmico e multifacetado. 

É no cotidiano escolar que convivemos com conflitos, incertezas, sem uma ordem 

perfeita das coisas. Assim sendo, quando perguntamos aos professores/as se há 

preconceito no cotidiano escolar, dois disseram que não, que não percebem essa 

questão e três apontaram explicitamente que sim. Vamos analisar as falas dos que 

disseram que sim. 

 

Preconceito, sim. De uma forma muita especial a orientação sexual. 

Principalmente em relação à questão da orientação sexual muito mais que a 

questão da etnia/raça. E não só por parte dos alunos como também dos 

professores. 

Professora de Artes C 

 

Sim, muitos. Preconceito dos meninos com relação às meninas mais 

atiradinhas. “Eles acham que elas dão para todos”. Preconceito em relação 

a homossexualidade. Em relação a cor é algo muito velado. Eu não tenho 

percebido muito não. Mas tem sim. 
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Professora de Artes D 

 

“Preconceito de todo tipo. E racial também. Eles chamam explicitamente é 

porque é negro, é coisa de negro - com brincadeiras - chama o outro de 

macaco, de fuscão preto”. 

Professor de Língua Portuguesa B 

 

 

 Um dos professores/as que negou a questão do preconceito coloca o 

problema central na questão econômica, isto é, no problema de classe social e o/a 

outro/a afirma que há preconceito em relação à homossexualidade e não quanto  à 

questão racial. Em outras palavras, esses/as professores/as não percebem essa 

questão no cotidiano escolar. Apesar de alguns docentes negarem o preconceito em 

relação à raça, verificamos pela fala dos e das estudantes que o preconceito está no 

cotidiano escolar. Só que nem sempre é percebido pelos profissionais que atuam na 

educação. Talvez porque a questão racial não seja motivo de preocupação 

constante dos professores e das professoras. A questão do preconceito racial 

aparece, muitas vezes, de forma quase imperceptível. 

Em se tratando das discussões no âmbito escolar sobre as questões da 

cultura negra e sobre a história da África, obtivemos respostas variadas. 

 

Olha, a Secretaria de Educação até apontou. No cotidiano da escola, não. 

Não se pára para discutir isso. Já participei de encontro, seminário, 

formação, cursos, mas na escola eu não conseguir participar de nenhum 

debate sobre essa questão.”  

Professora de Artes C 

 

Sim. Agora mesmo estamos vivenciando um projeto realizado por uma 

professora do 1º e 2º ciclos. O projeto está lindíssimo, a coordenadora está 

ajudando, eu também e o diretor, na medida do possível. 

Professora de Artes D 

 

  

Em 2009, não aconteceram atividades de maneira sistematizada. Mas em 

2010, vivenciamos atividades com músicas, leituras, exibição de vídeos, 

coral, elaboração do jornal, exposição de trabalhos, construção de murais. 

Na sua reavaliação e reestruturação do Projeto Político Pedagógico este 

ano de 2010 foi incluída a temática. 

 Coordenadora Pedagógica da Escola 

 

No Projeto político pedagógico da escola, no inicio do ano, foi discutido a 

questão da África e do preconceito. Eu me posicionei contra porque, para 
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mim, essa lei é uma discriminação contra esse grupo. Eu sou contra as 

cotas, por exemplo. A gente está construindo um apartheid aqui... 

Professor de Ciências e Matemática E 

 

 

Pelos dados acima, fica claro que os professores e as professoras se 

posicionam diante da problemática. Alguns são a favor e outros se posicionam 

contra, inclusive com argumento forte. Em outras palavras, o posicionamento do 

Professor E não é diferente de muitos brasileiros/as que acreditam que o problema 

está apenas na pobreza e não na questão étnico-racial. Enfim, esse posicionamento 

desse professor não é diferente de uma parcela da população que acredita não  

haver preconceito contra o/a negro/a no nosso país. Por outro lado, é preciso dizer 

que, de uma forma ou de outra, essa discussão está no Projeto Político Pedagógico 

da escola e, portanto, tem sido elemento de discussão por parte dos professores e 

professoras. De qualquer modo, a temática estava incluída na escola e, portanto, é 

algo que deveria ser vivenciado por todos e todas no cotidiano escolar. Há ainda 

mais do que isso; esses professores mostraram que acompanham o debate social e 

que têm uma posição clara diante da problemática. Como afirma Amorim (2004, p. 

209), 

 

o currículo é uma peça-chave para o direcionamento do ensino e da prática 
pedagógica. Com base nas diretrizes, nas escolhas e nos recortes 
realizados pelo educador é que o ensino-aprendizagem irá se materializar. 
Entretanto, o currículo por si só não tem o poder de transformar a realidade. 
São as ações, os meios e todo o processo dinâmico da sala de aula em 
interação com o educando que construíra o conhecimento de ambos. 
 

 

Sabemos que a questão das políticas específicas para negros e negras, no 

nosso país, é algo polêmico e, portanto, há discordâncias. A escola é um espaço de 

disputa, de experiências, de contradição e conflitos, é um lugar, é algo físico, 

material, mas também cultural. Conforme Tavares (2003), é um espaçolugar vivido, 

experienciado intensamente e praticado. 

Perguntamos ainda como são as relações raciais entre os/as estudantes na 

escola? Solicitamos que descrevessem uma situação em que as relações étnico-

raciais tenham sido objeto de discussão na sala de aula com os e as estudantes.  

Vamos ouvir o que dizem duas professoras sobre essa questão:  
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Quando se trabalha a cultura popular, aborda as dança, o folguedo, o 

maracatu, estética ligada ao negro, sempre tem descaso que é coisa de 

feiticeiro, de macumba. Ouvimos até dos professores que deixa verbalizar a 

questão do preconceito. 

 Professora de Artes C 

 

 

Eu, por exemplo, trabalho por meio da cultura pernambucana. Quando eu 

trato da cultura pernambucana que eu venho trabalhando muito 

principalmente o maracatu. Agora eu lembro.... há preconceito sim, eu já fui 

chamada de macumbeira e outra professora também pelos estudantes. Há 

preconceito não só por parte dos estudantes; alguns professores também, 

por incrível que pareça. Uma coisa que eu lembrei é que as meninas 

gostam muito de lavar o cabelo para deixar ele lisinho e não mostrar que é 

ruim. Elas têm muito essa preocupação. 

 Professora de Artes D 

 

 

Ao se estudar as práticas curriculares é importante ouvir e falar com os 

sujeitos professores e professoras que estão no cotidiano escolar, entendê-los nas 

suas singularidades e complexidades. É oportuno salientar que não devemos reduzir 

a diversidade desses sujeitos que estão na escola a um discurso unitário. Discursos 

que generalizam o múltiplo e só conseguem ver o único. Discursos que tentam 

apagar o plural das escolas (FERRAÇO, 2004). Os dizeres dessas professoras são 

emblemáticos quando as mesmas afirmam que, ao trabalhar com a cultura popular, 

têm a preocupação de discutir a estética negra ou a cultura pernambucana. As 

saídas encontradas e as discussões que essas professoras fazem são únicas e 

jamais poderão ser apagadas das suas memórias e dos seus saberes. Uma reflexão 

importante em relação aos dizeres de uma das professoras diz respeito à questão 

do cabelo das estudantes. Percebemos que o ideal de branqueamento ainda é muito 

forte no nosso país, mesmo passado tanto tempo após a escravidão. Ter um cabelo 

liso é o sonho de “consumo” de uma parte de brasileiros e das brasileiras. Por isso 

que as estudantes molham o cabelo para parecerem lisos e sem volume. Como 

afirma Gomes (2006, p. 208), 

 

as experiências do negro em relação ao cabelo começam muito cedo. Mas 
engana-se quem pensar que tal processo inicia-se com o uso de produtos 
químicos ou alisamento do cabelo com pente ou ferro quente. As meninas 
negras, durante a infância, são submetidas a verdadeiros rituais de 
manipulação do cabelo, realizados pela mãe, tia irmão mais velha ou pelo 
adulto próximo.... Talvez, esse seja um dos motivos pelos quais algumas 
dessas mulheres prefiram adotar alisamentos e alongamentos na 
atualidade. 
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No decorrer da entrevista, foi lançada ainda outra indagação. Você já pensou 

em incluir nos conteúdos da sua disciplina e de forma mais enfática o trato com as 

relações raciais? Se sim, por quê? Em qual conteúdo? Se não, por quê? 

 

 Já pensei sim... Incluo multiculturalismo, a diversidade, sobre o respeito à 

diferença. Não existe uma única cultura, mas muitas culturas. O respeito à 

diversidade ao negro. Quando você mostra a cultura indígena, com aqueles 

adereços, há aquele rizinho... assim, também é em relação ao negro... 

Professora de Artes C 

 

Quando trabalho a temática amizade, entro na questão da diversidade e das 

diferenças. Aí sai a questão de ser negro, gordo, homossexual.  

Professor de Língua Portuguesa B 

 

Ciências termina tratando desse assunto. Em Ciências é como já fizesse 

parte. Exemplo, na evolução das espécies você termina tratando da questão 

das raças, ou da raça humana 

 Professora de Ciências A 

 

 

Em sua maioria, os e as professores/as afirmaram discutir essas temáticas, 

embora fique claro, a partir das suas falas, que se aborda muito mais a diversidade, 

de forma geral, do que a questão étnico-racial de forma aprofundada. O debate 

sobre a história e cultura dos afro-descendentes e sobre a História da África fica em 

segundo plano ou não é o foco principal. Por outro lado, é importante dizer que 

esses/as professores/as estão trazendo para a discussão das suas aulas elementos 

até então distantes dos conteúdos escolares. Esse fato mostra avanços. Há, assim, 

um processo de recontextualização do debate que se encontra na sociedade e entra 

paulatinamente na escola. Por isso, é lúcido dizer que as determinações do Estado 

(por meios dos Decretos, Leis, Diretrizes) são sempre recontextualizadas, em outras 

palavras, não podem ser entendidas como aquelas que irão direcionar totalmente as 

ações dos sujeitos que estão nas escolas ou mesmo nas formulações das propostas 

curriculares. As políticas curriculares fazem partes de um ciclo de políticas que 

compõem as diferentes instâncias, conforme estudamos ao longo do texto (LOPES; 

MACEDO, 2006). 

Em relação à Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino do Recife, 

perguntamos se o professor ou a professora identifica nela elementos que 

favoreçam a realização de estudos e trabalhos sobre as relações raciais e as 

diferenças de maneira geral. Para exemplificarmos essa questão, apresentamos os 

dizeres de duas professoras. 
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Sim, com certeza. Pelo menos a proposta de Arte temos como princípio a 

multiculturalidade. As múltiplas culturas. Como meu foco de estudo é a artes 

visuais. Abordo essa questão a partir das artes visuais, em diálogo com as 

outras artes. A música, a dança, o teatro. O professor de Arte entende essa 

questão. Nosso campo de estudo, nós estudamos com a estética de 

diferentes de grupos. A maioria dos professores que estão ensinando Artes 

não são formados em Artes... No nosso campo de estudo trabalhamos 

muito com a estética de diversos grupos e por isso o multiculturalismo está 

presente.  

 

Professora de Artes C 

 

 

 

Proposta- sempre nas formações se fala sobre isso. Na proposta, eu não 

lembro. Na formação, sempre se discute sobre essas questões. 

 Professora de Ciências A.  

 

 

  A maioria dos/as professores/as disse que localiza na Proposta Curricular de 

2002 questões sobre relações étnico-raciais e sobre a diversidade. Sendo assim, é 

necessário esclarecer, portanto, que “toda política curricular é constituída de 

propostas e práticas. Não é possível de forma absoluta separá-las e desconsiderar 

suas interrelações” (LOPES, 2004, p. 111). Esse fato indica que a Rede Municipal 

de Ensino tem avançado no tocante às discussões étnico-raciais e ao debate sobre 

a diversidade, apesar de todos os problemas existentes. Além disso, esses 

professores se  mostram antenados com as discussões, principalmente o grupo de 

Artes. Esse fato nos leva a afirmar como a formação tem um papel na atuação do 

sujeito. 

Entretanto, quando perguntamos sobre as orientações que estão na 

caderneta escolar sobre essas temáticas, eles/elas afirmam que nem sempre estão 

atentos sobre o que está escrito nela. O tempo é muito curto para dar conta de 

tantas coisas, afirmam alguns. 

 

Olha, tá lá, mas alguns docentes nem reparam. Parece que aquilo não são 
com eles. A preocupação é com a sua disciplina e nem sequer se tocam 
que é importante essa discussão. É preciso que a mídia, a sociedade, 
enfim, todos discutam essa problemática. Eu antes não tinha essa 
consciência, hoje não eu até me visto melhor, acho que precisamos 
valorizar a nossa cultura, a nossa cor. Antes eu me considerava branca, 
hoje não. 

 Professora de Artes D 



257 

 

É um documento. Está ali apontando. Não basta o documento para 
acontecer. É preciso que esse professor seja alimentado, inclusive de 
conhecimento, formação continuada, com materiais. Alimentação. Para que 
ele se sinta estimulado. O documento não garante o trabalho. Nem os 
Parâmetros garantem...  

Professora de Artes C 

 

Eu nunca parei para analisar que tem isso na caderneta. Apesar que eu 
estou trabalhando. Como eu trabalho com Língua Portuguesa, com texto eu 
posso trabalhar qualquer temática que ajude o estudante a pensar a 
diversidade. 

 Professor de Língua Portuguesa B 

   A partir dos extratos das falas acima percebemos como o espaço da escola é 

complexo. Enquanto alguns(mas) professores/as estão inteirados das informações 

contidas na caderneta, outros apesar da abertura para a discussão não deram conta 

de notar o que está escrito no documento (diário escolar). No tocante ao preconceito 

racial presente em sala de aula, uma professora afirmou o seguinte: 

 

Uma vez, trabalhando uma música muito conhecida de Lenine, Leão do 

Norte, dissequei essa música com o aluno e, de repente, na parte sou a 

Calunga, fui explicar o papel da calunga no maracatu, folguedo. 

Começaram a rir de uma forma muita depreciativa e disseram: isso é coisa 

de demônio, macumba, vodu, de diabo. Passaram a ridicularizar essa 

questão. Tinha evangélicos que ajudou o coro e foi muito difícil. A saída foi 

a discussão do respeito. Principalmente a questão do candomblé, há muito 

preconceito. Essa forma de manifestação do negro. 

 Professora de Arte C 

 

 

 Percebemos na fala da professora que, quando essas questões aparecem, 

fica-se, muitas vezes, no debate sobre a necessidade do respeito. Não se abordam 

as relações de poder e de desigualdade que estão implícitas nessas narrativas. 

Sabemos que nem sempre isso é abordado também na formação desses docentes. 

Vejam como fica claro na fala da professora o estigma em torno das religiões de 

matriz africana. No tocante a se sentir preparada para lidar com situações de 

discriminações e preconceitos, essa mesma professora afirma: 

 

Eu me sinto segura. Vinte e três anos de trabalho. Arte trabalha com 

expressões, diversidades de expressões. Você contempla os diversos 

grupos. O difícil é o trabalho com o respeito, não com a temática do 

multiculturalismo. A dificuldade de tematizar o respeito. O respeito ao outro, 

ao diretor, a si mesmo, aos pais. 
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Agora... Uma grade curricular engessada que, quando você está no auge da 

aula, toca e entra outro professor que, na maioria das vezes, vai tratar de 

coisas completamente diferentes. O próprio aluno não se respeita, não 

valoriza a família, não respeitam os pais. Os seres humanos estão se 

desumanizando. Há uma degradação social no mundo e isso chega à 

escola. 

Professora de Artes C 

 

 

Conforme Lopes e Macedo (2006), a prática é eminentemente plural, é nela 

que as definições são recriadas e interpretadas. É no emaranhado de questões, 

como a problemática da grade curricular e a consequente fragmentação do 

conhecimento que mesmo assim os professores e as professoras vão buscar 

experienciar saídas e inventar táticas que darão sentido aos seus fazeres cotidianos. 

Ao serem perguntados sobre as sugestões para melhorar as relações étnico-raciais, 

os professores e as professoras disseram o seguinte: 

 

O conhecimento. Você só vai entender com o conhecimento. A escola é o 

local do conhecimento sistematizado. Essa discussão não deve só ser 

estudada em uma disciplina, mas sim em um projeto interdisciplinar. E 

através de conhecimento que você vai modificando sua prática. 

 Professora de Artes C 

 

É preciso conhecimento, interesse por parte dos docentes. Embora 

saibamos que as condições de trabalho prejudicam muito o nosso fazer. 

Mas há saída sim, é necessário muita aprendizagem. Não formos formados 

para trabalhar com a realidade que estamos vivendo, agora. Se o docente 

não tiver consciência e entender o seu papel na sociedade, ele desiste. É 

preciso muita formação e construção de projeto coletivo. Aí, é a nossa 

dificuldade maior. Trabalhar coletivamente. 

 Professora de Artes D  

 

A gente falasse mais sobre essa questão. Quando mais se fala mais 

podemos conhecer. 

 Professora de Ciências A 

 

 

Ficam claros o sentido e a importância do conhecimento. Sem uma formação 

sólida é difícil propor mudanças consistentes. Por isso, as políticas educacionais e, 

claro, as políticas curriculares precisam se preocupar em promover espaços em que 

os/as professores/as tenham tempo para estudar, refletir e encontrar saídas para 

seus problemas de forma coletiva e que sintam que seus saberes são valorizados. 

Esses docentes salientam a importância do trabalho coletivo e de momentos na 

escola em que possam tomar decisões e encontrar saídas para as suas dificuldades. 
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O momento é propício ao debate da questão, já que o atual governo, na 
época com poucos dias de existência, sancionou uma lei tornando 
obrigatório o ensino de História dos afro-brasileiros e da África em escolas 
do Ensino Fundamental e Médio. Medida justa e tardia, e ao mesmo tempo 
difícil de ser implementada. Isso por um motivo prático: muitos professores 
formados ou em formação, com algumas exceções nunca tiveram contato 
com disciplinas específicas sobre a História da África (OLIVA, 2003, p. 428). 
 

 

Assim sendo, as políticas curriculares são construídas em múltiplos espaços, 

incluem processos de planejamentos e vivências em diferentes instâncias. Por isso, 

as políticas curriculares são entendidas como políticas culturais. 

Tensões, contestação, recriação, contradições, ressignificação e a luta pela 

sobrevivência são elementos que fazem parte das histórias desses/as 

professores/as. Para além do que é próprio das atividades realizadas como 

professores e professoras, esse grupo de “autores e atores” tem buscado contribuir 

com a educação da Rede Municipal de Ensino do Recife a partir das suas ações 

individuais ou coletivas. 

Dessa forma, inferimos a partir dos dados levantados que as práticas 

curriculares vividas por professores/as e estudantes têm enfocado novas 

configurações com base na dimensão das diferenças culturais. E, da mesma forma, 

têm suscitado questionamentos visando a superação de um currículo pautado 

apenas na cultura do homem branco e europeu. Se, por um lado, sabemos que 

determinadas práticas estão culturalmente arraigadas ao cotidiano das pessoas, dos 

rituais da escola, por outro, é válido dizer que nem tudo está perdido. 

Nesse caso, a naturalidade com que é pensada a escola pública, como 

aquele espaço em que não inova e que somente tem práticas retrogradas não se 

sustenta a partir dos dados  analisados. 

Assim, a partir dos dados levantados entre professores e professoras – nas 

aulas, nas interações com estudantes fora das aulas, nas conversas informais, nas 

entrevistas concedidas -, percebemos que se escola não é um “mar de rosas”, por 

outro lado, observamos também que estão sendo tecidas também práticas 

renovadas. Há um processo constante de recontextualização de coisas que se 

passam no mundo. 

Nesse capítulo, buscamos a partir da análise das observações do campo 

empírico, das falas dos sujeitos – estudantes e professores/as - compreender de que 
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forma a educação das relações étnico-raciais estariam sendo vivenciadas nas 

práticas curriculares de uma escola da Rede Municipal de Ensino do Recife.  

O conjunto de narrativas e fragmentos aqui enfatizados possibilitou à 

investigação apreender que a despeito de todos os problemas levantados pelos 

professores/as, coordenação, grupo do GTERÊ e Assessores da RMER há espaços 

de recriação e de mudanças e, para isso, é importante acionar saberes construídos 

ao longo da sua vida pessoal e profissional dos sujeitos. Dizendo de outra forma, a 

Rede Municipal de Ensino do Recife tem caminhado em relação às discussões no 

tocante à educação das relações étnico-raciais. Por outro lado, chamamos atenção 

para a necessidade de pensar a educação das relações étnico-raciais numa 

perspectiva de maior regularidade, uma vez que sua ocorrência, em geral, nem 

sempre tem se dado de forma contextualizada e coletiva. 

É evidente que esta pesquisa é uma gota de água no oceano e que 

precisamos de muitas mudanças no campo das políticas públicas para que as coisas 

efetivamente aconteçam de forma mais consistente no campo educacional do nosso 

país. Contudo, isso fica por conta da construção da história daqui para frente. A 

edificação de uma nova sociedade é tarefa de todos e de todas e, por isso, cabe a 

cada um e a todos nós ao mesmo tempo lutar por melhores dias para nossas 

crianças e jovens. Apostamos que isto é possível... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



261 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como vimos os movimentos sociais e intelectuais têm questionado o 

tratamento dado a grupos que, historicamente, estiveram excluídos da sociedade. 

Entre esses se destacam os movimentos negros, que há muito tempo no Brasil vêm 

lutando para que o debate étnico-racial seja incluído na pauta de discussões em 

todas as esferas sociais. Os movimentos negros, entretanto, não estão sozinhos. As 

lutas de vários grupos sociais subalternizados têm exigido que a sociedade  

incorpore formas positivas de conviver com a diversidade. A luta pela diversidade, 

como proposta política e como prática, impulsiona a vivência de novas relações e o 

rompimento de fronteiras, favorecendo a que as pessoas possam ser tratadas com 

dignidade, independente de sexo, classe social, raça e etnia. Em outras palavras, as 

lutas dos movimentos sociais e, em especial dos movimentos negros emergiram no 

processo de discussão e de construção de uma sociedade pluricultural. 

Em relação à sociedade contemporânea, é possível dizer que talvez seja na 

atualidade que as transformações têm exigido do currículo uma das mais radicais 

mudanças. Mudanças essas no planejamento, nos objetivos, nos conteúdos, na 

ação da escola, na arquitetura escolar como um todo. Mudanças de concepção de 

mundo, de sujeito e de sociedade. 

Não podemos pensar que a escola e nem os centros nos quais as  decisões 

são tomadas (MEC, Secretarias Estaduais e Municipais) sejam únicos na 

Modernidade e nem que suas práticas sejam homogêneas, iguais em todas as 

instâncias. Ao contrário, a escola e o Estado também adquirem configurações e 

formas variadas, embora ambos tenham questões em comum. Essas questões não 

implicam apenas permanência, mas envolvem também resistências e mudanças. 

Assim sendo, a educação das relações étnico-raciais no âmbito escolar da 

Rede Municipal do Recife tem revelado tanto impasses como mudanças, 

principalmente no que tange ao potencial de transformação das práticas curriculares. 

Sabemos que mudar concepções arraigadas e infiltradas nos sujeitos por vários 

séculos que se sucederam, não é uma tarefa fácil. 

Dessa forma, ainda que a escola não esteja alheia ao debate sobre as 

questões das relações étnico-raciais, nem todos os professores e professoras teriam 

despertado para esse debate. Entretanto, não podemos negar o esforço da 



262 

Secretaria de Educação municipal para oportunizar mudanças no cotidiano escolar, 

mesmo em meio a muitas dificuldades e problemas. 

É interessante perceber que alguns professores, tanto os mais novos como os 

mais antigos no exercício da profissão, continuam com as mesmas práticas 

tradicionais vividas em outros séculos. No entanto, há também professores e 

professoras, que mesmo estando a tanto tempo formados, têm buscado, mesmo 

com muitas dificuldades, “chegar perto” desses estudantes a partir de práticas 

curriculares que considerem a legitimidade das  culturas subalternizadas. Isso indica 

que a identidade com a profissão favorece a posição do professor e da professora 

no exercício da docência. Assim, embora as questões relativas ao pertencimento e  

à construção das identidades dos sujeitos sejam fundantes para formação do/a 

docente e do/a estudante,  parecem ser algo pouco discutido na formação inicial e 

continuada de professores. 

Diante desses elementos, podemos argumentar que os e as professore/as 

nas suas práticas cotidianas recontextualizam dizeres, concepções e teorias a partir 

das situações vividas. Em outras palavras, os professores/as e a coordenação 

pedagógica em interação com os estudantes reinterpretam o texto76 curricular a 

partir das suas histórias de vida, da cultura escolar, dos problemas que vão surgindo 

no cotidiano e das saídas reinventadas. Esses elementos apontam para os vínculos 

entre o que é vivido no cotidiano escolar  e a centralidade da cultura enfatizada 

pelos teóricos  Pós-críticos e Pós-modernos. 

Nesse caso, a partir da análise das Propostas Curriculares da Rede Municipal 

do Recife e das práticas cotidianas escolares, entendemos que há ambigüidade e 

ambivalência próprias do momento de instabilidade social em que estamos 

inseridos. Se, por um lado, não houve mudanças radicais nas práticas escolares, por 

outro, não podemos esquecer com base nos dados  analisados que a Rede 

Municipal do Recife tem avançado em relação ao trato dado à educação das 

relações étnico-raciais, apesar de todos os problemas existentes. 

Desse modo, o currículo escolar vivido no interior da escola investigada  não 

está totalmente alheio às mudanças apresentadas pelos diferentes grupos que 

representam a sociedade contemporânea. Sendo assim, estaria, o currículo da 

referida escola ancorado tanto no ideário da Modernidade, pautado na dicotomia 

                                                           
76

 Estamos nos referindo à proposta curricular. 
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entre a cultura da elite e a cultura popular, quanto nas discussões Pós-modernas da 

diferença e na diversidade étnico-racial. Em outras palavras, ora questões sobre 

diversidade étnico-racial e sobre as diferenças entram nas práticas curriculares por 

meio da produção de murais, por meio de filmes, através de textos escritos, análise 

de imagens diversas e, ora essas questões parecem ser silenciadas. 

Na medida das possibilidades, outro ponto a considerar é que a formação 

inicial docente discuta o processo cultural brasileiro. Os novos docentes que estão 

saindo das Instituições de Ensino Formadoras precisam estar preparados para 

trabalhar com estudantes das classes populares. Em outras palavras, os docentes 

atuais que estão principalmente nas escolas necessitam trabalhar com múltiplas 

culturas. 

Não estamos dizendo com isso que a formação tanto inicial como a 

continuada são as chaves para resolver os problemas da crise em que a sociedade 

vive e em que a escola está imersa, mas também sem elas pouco se avançará. O 

que estamos afirmando é que as políticas curriculares apontam demandas e exigem 

mudanças em diferentes aspectos. As políticas curriculares apresentam-se como 

problema ou problemas a serem resolvidos e essas inquietações exigem tomadas 

de posição dos diferentes grupos. A responsabilidade é de todos e de todas, dos 

gestores das políticas centrais que deverão  oferecer condições estruturais para que 

as coisas aconteçam; dos gestores que estão nas escolas para que, coletivamente, 

busquem saídas para as dificuldades de implementação das políticas nos diferentes 

contextos escolares; dos professores e professoras que precisam tomar decisão na 

hora de ver quais os conteúdos e as metodologias a serem trabalhados com os e as 

estudantes; da universidade que continua formando outros profissionais e, também, 

muitas vezes, contribui para a formação continuada dos e das docentes. Enfim, 

todos nós somos responsáveis pelas mudanças no tocante à educação das relações 

étnico-raciais. Entendemos que o preconceito e a discriminação racial precisam ser 

combatidos e, para isso, as relações de poder devem ser questionadas desde o 

ambiente escolar. 

No decorrer dos nossos estudos, vários questionamentos surgiram do 

confronto entre o campo teórico e a realidade investigada. Tomamos como 

pressuposto que a inserção das discussões sobre as relações étnico-raciais 

introduzidas nas práticas curriculares da Rede Municipal do Recife se realiza sob 

enfrentamentos, tensões e desacordos. 
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Durante a pesquisa de campo, ficou claro, por meio das falas e das situações 

observadas, que diversos elementos discursivos reforçam a existência da 

democracia racial e que o preconceito racial, embora muitas vezes seja negado 

pelas pessoas, permanece forte nas relações entre os sujeitos, contribuindo para a 

construção da baixa auto-estima dos nossos jovens e adolescentes. 

No cotidiano das práticas curriculares estudadas, há certa apatia por parte de 

alguns docentes, assessores e discentes. Há também entusiasmo por parte de 

outros estudantes e professores/as, no sentido de aprenderem a conviver com a 

diversidade. Como uma escola acontece em meio às ações das pessoas, é 

importante destacar o papel da coordenação pedagógica. Ela é sempre muito 

solicitada e enfrenta muitos desafios no cotidiano escolar, na tentativa de ajudar na 

“implementação” de mudanças curriculares. Assim sendo, além de certas 

discussões, materiais e situações serem recontextualizados, há também certo 

hibridismo nas práticas curriculares escolares. Em outras palavras, há tanto práticas 

que se preocupam com as discussões sobre as relações étnico-raciais como há 

aquelas que são indiferentes às mesmas e continuam sendo pautadas na pedagogia 

liberal, especificamente, a de corte tradicional. 

A despeito do que muitas pessoas pensam sobre a escola pública77, na 

escola campo de estudo verificamos que há “tradições” e “inovações”78, “deixando 

claro que a questão curricular envolve conflitos, contradições e marcas do grupo” 

que está vivendo o cotidiano escolar (AMORIM, 2004, p. 213). 

A despeito dos dizeres dos e das estudantes, é importante afirmar que eles 

nos deixam um aprendizado profundo. É necessário debater sobre as relações 

étnico-raciais,  as identidades culturais e a diversidade, da mesma forma que se faz 

mister que o estudo da África esteja presente nas práticas curriculares, pois, a 

escola, por meio do seu currículo, não ensina somente conteúdos diversos, há 

valores aprendidos, reforçados, silenciados, mas também questionados. Como já foi 

dito em outras passagens, “diferentes currículos produzem diferentes pessoas” 

(SILVA, 1995, p. 81). O currículo forja subjetividades, ele afirma diferentes 

identidades sociais, tais como as de classe, gênero, raça, etnia. 

                                                           
77

 Estamos nos referindo à representação social das pessoas que, de modo geral na sociedade, 
entendem que todos e todas os/as professores/as não gostam do que fazem e não inovam nas 
suas práticas. 

78
 Estamos entendendo por tradições e inovações a educação bancária e libertadora respectivamente 
a que Paulo Freire se referia ao longo de sua obra. 
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Nessa perspectiva, as políticas curriculares e as discussões sobre as práticas 

são centrais na atualidade. Os dados da nossa pesquisa sinalizam que os 

estudantes que participam de projetos culturais fora da sala de aula ou da escola 

têm uma relação melhor com o saber, há entre estes uma busca maior pelo 

conhecimento, argumentam com maior propriedade, têm auto-estima positiva e 

estariam abertos às novas aprendizagens. Esse fato é uma pista a ser seguida pelos 

professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras que estão trabalhando 

com os e as estudantes da contemporaneidade e para aqueles e aquelas que estão 

formando outros educadores e educadoras. 

Toda política curricular é uma política de constituição de um conhecimento 

escolar, conhecimento esse intercambiado com os problemas da sociedade, um 

conhecimento elaborado simultaneamente para a escola (produzidas em ações 

externas a ela) e pela escola (para as suas práticas curriculares). Por isso, como diz 

Lopes (2004), não é possível separar a política curricular das práticas curriculares.  

Os relatos de discriminação racial e o preconceito internalizado e silenciado 

mostraram a necessidade de buscar novos rumos para o espaço escolar, além de 

nos alertar para que tipo de cultura a escola tem dado atenção. Os dizeres dos 

professores e das professoras que estão no cotidiano escolar são emblemáticos 

quando sinalizam que não sabem que tratamento deve ser dado às culturas juvenis 

e à cultura negra. Mas não questionamos apenas a escola, questionamos também a 

universidade com suas práticas também, muitas vezes, ortodoxas e ambíguas. 

Como vimos, o desafio da escola no seu cotidiano é abrir-se para as 

diferentes culturas e múltiplas linguagens. “Questionar os lugares comuns, as 

leituras hegemônicas da nossa cultura e suas características, assim como das 

relações entre os diferentes grupos sociais e étnicos, constitui outro aspecto que 

carece discutir e aprofundar”, como afirmam Moreira e Candau (2003, p. 167). Essa 

é uma demanda da qual todos nós pesquisadores e pesquisadoras, professores e 

professoras não podemos mais fugir. 

Desse modo, outras pesquisas a serem desenvolvidas com o olhar sobre a 

relação macro e micro precisam estudar as implicações dessas políticas e suas 

repercussões na formação continuada, nas práticas curriculares de outras escolas, 

na tomada de decisão das Secretarias de Educação. Enfim, o processo de decisão e 

de reelaboração dessas políticas curriculares funciona como um microcosmo das 

tensões raciais e de classe da sociedade brasileira. Dessa forma, estudá-lo 
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apresenta-se como elemento instigante para refletirmos sobre os caminhos 

escolhidos na encruzilhada em que tanto a sociedade como a escola se encontram. 

Consideramos que todos esses aspectos são importantes para entender a 

dinâmica entre as práticas curriculares, as políticas curriculares e as relações étnico-

raciais. Esperamos que a sociedade brasileira, os centros de formação de 

professores e professoras e a escola venham a descobrir outras perspectivas 

assentadas na centralidade da cultura, no reconhecimento da diversidade e olhem, 

especialmente, para as lutas dos afro-descendentes do nosso país.  

Dessa forma, diante dos achados dessa investigação, entendemos que fomos 

aproximando-nos da realidade. O currículo escolar pautado na centralidade da 

cultura estabelece o diálogo com os diferentes grupos que compõem a sociedade 

brasileira, favorece a construção de um/a estudante com identidade “positiva” e a 

construção de pessoas mais solidárias. Assim, na Rede Municipal de Ensino do 

Recife, as políticas educacionais e curriculares na perspectiva de vivência da 

educação das relações étnico-raciais e do discurso sobre a diversidade e as 

identidades culturais têm influenciado as mudanças das práticas curriculares 

escolares. Em outras palavras, as práticas curriculares escolares não estão imunes 

a tais políticas. Contudo, a título de resultado, no tocante à justiça social, à 

construção da identidade negra “positiva” dos e das estudantes afro-descendentes, 

não temos ainda resultados satisfatórios. Isso se deve em parte ao processo de 

fragmentação do que é vivenciado no cotidiano escolar a despeito de todos os 

esforços implantados. Dessa forma, os dados nos levam a corroborar com a tese 

aqui defendida, qual seja: assim como as práticas curriculares dos/as professores/as 

sofrem um processo de recontextualização a partir das histórias de vida de cada um, 

da cultura escolar construída coletivamente e da visão de mundo de cada docente, a 

Rede Municipal do Recife tem recontextualizadas as suas políticas curriculares.  A 

produção curricular além de recontextualizada também se apresenta híbrida, 

ambíguas e permeadas por tensões, a partir da relação local e global. Nesse 

sentido, não só as práticas curriculares dos professores e professoras são híbridas, 

ambíguas e permeadas por tensões, como também, as políticas da rede envolvem 

ao mesmo tempo aspectos conservadores e situações inovadoras. 

Como salientamos ao longo do trabalho, a escola se encontra em uma 

encruzilhada. Ela precisa escolher caminhos diversos. Isso porque, como sabemos, 

a própria sociedade se apresenta mergulhada em uma crise que atinge os vários 
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níveis da vida social, pois o que está em jogo são os próprios projetos da 

Modernidade que ora são questionados por não terem sido cumpridos, ora não se 

adéquam mais à realidade da contemporaneidade. Dizendo de outra forma, a crise 

se dá entre aquilo que é sonhado, esperado, desejado e aquilo que foi efetivamente 

obtido e conseguido. 

Destacamos por outro lado, em consonância com Veiga-Neto (2008) que a 

palavra crise não está sendo  entendida aqui com sentido negativo, mas sim, como 

uma tomada de posição e procura de possibilidades que se abram para novas 

oportunidades. Uma escolha, uma decisão que precisa ser pensada diante do “calor 

dos problemas”, das dificuldades que surgem no dia a dia. Assim, faz-se necessário 

escolher, julgar, discernir. Por isso, a crise que se instalou e vem solicitando 

mudanças nas práticas curriculares da escola representa uma oportunidade para 

refletirmos, agirmos na tentativa de impulsionar novos rumos, novas possibilidades 

de mudanças. 

Enfim, estamos cientes do caráter embrionário e inacabado dessa pesquisa, 

na medida em que compreendemos que novos olhares podem ser lançados e novos 

questionamentos levantados. Daí que entendemos que o conhecimento é dinâmico 

e construído por diferentes caminhos; provisório e inacabado. Dessa forma, não 

procuramos apresentar verdades absolutas e sim apresentar reflexões a partir das 

nossas lentes teóricas e do problema levantado. Por tudo isso, ainda acreditamos 

que poderemos construir uma sociedade diferente dessa em que vivemos, 

entretanto, essa é outra história que todos e todas estão convidados a construir. 
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APÊNDICE 

 

Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Educação 

Programa de Pós-Graduação em Educação – Doutorado em Educação 

 

Pesquisa: As práticas curriculares cotidianas: um estudo das relações étnico-

raciais em escola da Rede Municipal de Ensino do Recife 

 

QUESTIONÁRIO COM PROFESSORES E PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL 

DE ENSINO DO RECIFE 

 

1. Sexo  Masculino  Feminino 

2. Graduação 

Licenciatura em: 

Bacharelado em: 

3.Pós-Graduação 

Especialização em: 

Mestrado em: 

Doutorado em: 

4.Faixa Etária  21 a 30 

anos 

 31 a 40 

anos 

 41 a 50 

anos 

 Mais de 

50 anos 

5.Tempo de atuação 

no Magistério 

 0 a 5 anos  6 a 10 

anos 

 11 a 20 

anos 

 Mais de 

20 anos 

 

6. Tempo de 

docência na RMER 

 0 a 5 anos  6 a 10 

anos 

 11 a 20 

anos 

 Mais de 

20 anos 

7. Disciplina(s) que leciona na RMER: 
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8. Turma(s) que 

leciona 

3º CICLO 1º ano 2º ano 4º CICLO 1º ano 2º ano 

 

9. Vínculo com a Rede Municipal de Ensino do Recife  

 Professor II  Professor I  Estagiário 

 

10. Você participou da formação continuada nos últimos 4 anos? 

 Sim   Não  

11. A formação continuada, nesse período, envolveu a temática sobre as 

relações étnico-raciais, as políticas de ações afirmativas e o 

multiculturalismo? Com que freqüência? 

 

 

12. Você percebe problemas raciais na escola? Se sim, que tipo de problema? 

 

 

 

13.Considera importante que a escola discuta essa questão? Se sim, de que 

forma? 

 

 

14- Para você quais os principais desafios que os educadores enfrentam no 

cotidiano escolar para implementar situações didáticas relacionadas a 

educação étnico-raciais e um currículo multicultural? 
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Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Educação 

Programa de Pós-Graduação em Educação – Doutorado em Educação 

 

Pesquisa: As práticas curriculares cotidianas: um estudo das relações étnico-
raciais em escola da Rede Municipal de Ensino do Recife 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PROFESSORES E PROFESSORAS DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 

 

1. Para você qual o (os) maior (ES) desafio (s) enfrentando (s) pelos educadores no 
cotidiano escolar? Aponte os três mais importantes? 

2. Na escola, você percebe algum tipo de preconceito? Se sim. Qual (is)? 

3. No projeto político pedagógico e nas práticas curriculares da escola em algum 
momento foram discutidas questões sobre cultura negra e sobre a história da 
África? 

4. Como são as relações raciais entre os/as estudantes na escola? Descreva uma 
situação em que as relações raciais tenha sido objeto de discussão na sala de 
aula com os e as estudantes 

5. Você considera que há interferência das relações étnico-raciais no ensino da sua 
disciplina? Poderia relatar um dessas interferências? 

6. Você já pensou em incluir nos conteúdos da sua disciplina o trato com as 
relações raciais? Se sim, por quê? Em qual conteúdo? Se não, por quê? 

7. Você conhece a proposta curricular da RMER? Identifica na mesma elementos 
que favoreçam a realização de estudos e trabalhos sobre as relações raciais e as 
diferenças de maneira geral com os e as estudantes? 

8. O que você pensa sobre as orientações que estão presentes na caderneta do/a 
professor/a em relação a implementação da Lei 10.639/2003? 

9. Diante dos desafios apontados por você no início da entrevista quais as saídas 
possíveis para a construção de uma escola pública de qualidade para todos 
independente das diferenças apresentadas pelos estudantes? 

10. Presenciou em sua sala de aula situações de discriminação ou preconceito de 
natureza racial. Se sim, descreva como atuou diante dessas situações. 

11. Presenciou ou tomou conhecimento se na sua escola aconteceram situações 
de discriminação? Se sim, como a escola atuou sobre essas situações? 

12. Você se sente preparado para lidar com essas situações? Se não, o que faz 
para se preparar? 

13. O que você sugere para melhorar as relações étnico-raciais entre 
professores/educadores/direção e pais da escola? 



294 

Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Educação 

Programa de Pós-Graduação em Educação – Doutorado em Educação 

 

Pesquisa: As práticas curriculares cotidianas: um estudo das relações étnico-

raciais em escola da Rede Municipal de Ensino do Recife 

 

QUESTIONÁRIO PARA ASSESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO 

RECIFE 

 

1. Sexo  Masculino  Feminino 

2. Graduação 

Licenciatura em: 

Bacharelado em: 

3.Pós-Graduação 

Especialização em: 

Mestrado em: 

Doutorado em: 

4.Faixa Etária  21 a 30 

anos 

 31 a 40 anos  41 a 50 

anos 

 Mais de 

50 anos 

 

5.Tempo de atuação 

no Magistério 

 0 a 5 anos  6 a 10 anos  11 a 20 

anos 

 Mais de 

20 anos 

 

6. Tempo de 

docência na RMER 

 0 a 5 anos  6 a 10 anos  11 a 20 

anos 

 Mais de 

20 anos 

7. Gerência em que está vinculada no momento. 
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8. Turma(s) que 

leciona 

3º CICLO 1º ano 2º ano 4º CICLO 1º ano 2º ano 

9. Vínculo com a Rede Municipal de Ensino do Recife  

 Professor II  Professor I  Estagiário 

11. A formação continuada, nesse período, envolveu a temática sobre as relações 

étnico-raciais, as políticas de ações afirmativas e o multiculturalismo? Com que 

freqüência? 

  

 

 

 

 

 

12. Para você quais os principais desafios que os educadores enfrentam no 

cotidiano escolar para implementar situações didáticas relacionadas a educação 

étnico-raciais e um currículo multicultural? 
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Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Educação 

Programa de Pós-Graduação em Educação – Doutorado em Educação 

 

Pesquisa: As práticas curriculares cotidianas: um estudo das relações étnico-

raciais em escola da Rede Municipal de Ensino do Recife 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM ASSESSORES DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO DO RECIFE 

 

1. Na elaboração da Proposta Pedagógica da Rede Municipal de Recife de 

1996 e 2002 havia discussões sobre as relações étnico-raciais?  

2. Em sua opinião quais conteúdos você destacariam na proposta de 2002 

que se aproximam de um currículo multicultural e das discussões sobre 

as relações étnico-raciais?  

3. Na apresentação da Proposta Pedagógica da Rede Municipal do Recife 

de 2002 e, portanto, nas discussões com os professores apareceram as 

discussões sobre as relações étnico-raciais? 

4. Quais medidas a Rede Municipal do Recife tem tomado no processo de 

implementação da Proposta Pedagógica da Rede Municipal do Recife e 

da Lei 10.639/2003? Descreva o processo? 
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Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Educação 

Programa de Pós-Graduação em Educação – Doutorado em Educação 

 

Pesquisa: As práticas curriculares cotidianas: um estudo das relações étnico-

raciais em escola da Rede Municipal de Ensino do Recife 

 

QUESTIONÁRIO PARA A COORDENADORA DE UMA ESCOLA DA REDE 

MUNICIPAL DO RECIFE 

 

1. Sexo  Masculino  Feminino 

2. Graduação 

Licenciatura em: 

Bacharelado em: 

3.Pós-Graduação 

Especialização em: 

Mestrado em: 

Doutorado em: 

4.Faixa Etária  21 a 30 

anos 

 31 a 40 anos  41 a 50 

anos 

 Mais de 

50 anos 

 

5.Tempo de atuação 

no Magistério 

 0 a 5 anos  6 a 10 anos  11 a 20 

anos 

 Mais de 

20 anos 

 

6. Tempo de 

docência na RMER 

 0 a 5 anos  6 a 10 anos  11 a 20 

anos 

 Mais de 

20 anos 

7. Tempo de coordenação na escola. 
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8. Vínculo com a Rede Municipal de Ensino do Recife  

 Professor II  Professor I  Estagiário 

9. A formação continuada, nesse período, envolveu a temática sobre as relações 

étnico-raciais, as políticas de ações afirmativas e o multiculturalismo? Com que 

freqüência? 

  

 

10. Para você quais os principais desafios que os educadores enfrentam no 

cotidiano escolar para implementar situações didáticas relacionadas a educação 

étnico-raciais e um currículo multicultural? 

 

 

 

11. O projeto político pedagógico da escola tem incluído as questões sobre a 

diversidade étnico-raciais? 

 

 

 

 

12. Que atividades foram vivenciadas pela escola no ano de 2009 e 2010 sobre o 

problema do negro na nossa sociedade? 

 

 

13 Número de professores da escola de 3º e 4º ciclos _________________ 

14. Número de estagiários/professores da escola de 3º e 4º ciclos ___________ 
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Pesquisa: As práticas curriculares cotidianas: um estudo das relações étnico-

raciais em escola da Rede Municipal de Ensino do Recife 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM ESTUDANTES DO 3º E 4º CICLOS DE 

APRENDIZAGEM 

Ano do ciclo que Estuda _________ 

 

1. Quantos anos você tem e qual a sua cor? 

2. Sua mãe estudou até que série (ano do ciclo)? 

3. Seu pai estudou até que série (ano do ciclo)?  

4. Em sua casa, costuma-se discutir problemas porque passam os negros em 

nossa sociedade? E em seu bairro? 

5. Você presenciou em algum momento na sala de aula situação de preconceito 

racial? Se sim, como foi? Descreva em detalhes 

6. Você foi vítima do preconceito racial (na escola? Fora da escola?) Descreva a 

situação? Como se sentiu? Algum adulto da escola interveio na situação? 

Quem foi e de que forma? Como se comportou o/a professora? E a 

coordenação da escola? E a direção?  

7. Você estudou a história da África em algum momento? Em que disciplina? 

Como foi? Você gostou de estudar esse tema? Considera importante estudar 

história da África? Por quê?  

8. Quais atividades a escola realizou em relação à raça negra? Na sua escola, 

há algum grupo que discute questões raciais?  

9. Se não, considera que a escola deva se envolver com esses temas? Se sim, 

que atividade gostaria que a escola desenvolvesse? 

10. Houve discussão na escola em relação o povo brasileiro? 

11. O que você sabe sobre a África? Possui a África importância para o 

Brasil?Se sim, aponte pelo menos três aspectos importantes daquele 

continente para o Brasil? 
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