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O currículo como um texto racializado

O campo curricular, que no início do século XX priorizava a noção mais tradicional e técnica de currículo, a partir da teorização crítica, emergida ao final da década de 60, concentrou-se na análise das relações sociais, dando especial ênfase à dinâmica de classe no processo de reprodução cultural das desigualdades produzidas no interior da sociedade capitalista. Com a grande mobilização social efetivada pelos mais diversos segmentos e movimentos sociais, tornou-se manifesto que as reflexões acerca dessas desigualdades não poderiam ficar centradas apenas nas dimensões da categoria classe social. Era necessário, então, passar-se a refletir a partir, também, de outras dimensões categóricas, tais como as relações de gênero e de raça/etnia. No caso específico das relações de raça/etnia, o principal objetivo era mapear e analisar os fatores determinantes no fracasso escolar de estudantes pertencentes a grupos étnico-raciais considerados minoritários. Embora muitos destes estudos focalizassem os mecanismos sociais e institucionais que pudessem, de alguma forma, ser geradores deste fracasso, muitos também não buscavam questionar “o tipo de conhecimento que estava no centro do currículo que era oferecido às crianças e jovens pertencentes àqueles grupos”. 
A partir, entretanto, das análises pós-estruturalistas e da emergência dos Estudos Culturais o currículo passou a ser visto como um discurso “enviesado”. Desta forma o texto curricular passou a ser entendido e problematizado como uma narrativa que também produz significados. Pensando que o corpo de um texto curricular está permeado por narrativas étnico-raciais e por narrativas nacionais, os/as teóricos do campo do currículo acreditam que tais narrativas podem prestar-se a celebrar os mitos da origem nacional que legitimem o privilégio e poder dos grupos raciais dominantes em detrimento dos grupos raciais dominados. Assim, as identidades destes últimos grupos poderiam, freqüentemente, ser tratadas como exóticas e/ou folclóricas.
Estando cruzadas pelas linhas do poder, as narrativas constituem-se em práticas discursivas importantes e poderosas, uma vez que o conhecimento incorporado pelo e no currículo está unido àquilo que os/as estudantes se tornarão como seres sociais.  Todavia, há que se ressaltar que, mesmo tentando estabelecer fixar identidades hegemônicas, os significados produzidos e transportados por estas narrativas curriculares não são, definitivamente, fixos. Há um processo de luta e de contestação pelo significado e, também, pela narrativa. Isto significa dizer que, através das narrativas curriculares, identidades hegemônicas são formadas e fixadas, tanto quanto são questionadas, contestadas e disputadas.
O reconhecimento do currículo como uma narrativa racial, abre caminho para se pensar como as identidades e subjetividades raciais podem ter sido forjadas. Abre, ainda, a possibilidade de se construir outras narrativas diferentes, plurais e contra-hegemônicas que, muito provavelmente, poderão contribuir para o surgimento de novas identidades ou “identidades alternativas”. Dentro dessa perspectiva, buscando desvendar as manifestações explícitas ou sutis do preconceito racial, esta pesquisa teve como questão central discutir o trabalho desenvolvido nas escolas, via currículos formal e real, naquilo que diz respeito à pluralidade de culturas. 
Para a seleção de uma escola a ser investigada considerou-se que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, as escolas públicas recebem o maior contingente das crianças negras do país. Desta forma, os dados estatísticos mostraram que há uma maior concentração de pessoas de origem negra em escola estaduais e municipais, nos níveis fundamental e médio. Privilegiou-se a instituição por entender que ela recebe um número significativo de alunos/as negros/as e mestiços/as, uma vez que se localiza em uma região de grande concentração de afrodescendentes.
	
O universo observado

Os dados obtidos, em visitas exploratórias, junto a órgãos ligados a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, demonstraram que a maioria dos indivíduos afrodescendentes vive, basicamente, em quatro micro-regiões do município. Todas estas regiões são classificadas pela Secretaria Municipal de Administração – SMAD, através de seu Índice de Qualidade de Vida Urbana – IQVU, como “bolsões de pobreza”, ou seja, como regiões que possuem pouca infraestrutura urbana e um baixo padrão de qualidade de vida para suas populações.
	O estabelecimento de ensino selecionado para desenvolvimento da pesquisa é vinculado a Rede Municipal de Ensino (Escola Plural) e atende ao segmento de nível Fundamental. Localiza-se em uma das quatro regiões mais pobres da cidade. Conforme relatado em seus documentos, tem sua origem datada na década de 80 e surgiu em meio a uma comunidade que ainda se estruturava e que era, basicamente, composta por uma população que anteriormente se encontrava em um acampamento de “sem-casas”.

O currículo explícito como ponto de partida

Na primeira fase do trabalho optou-se por realizar algumas análises a partir de documentos levantados junto à escola. Foram contemplados para esta primeira análise os seguintes documentos:
·	O Projeto Político Pedagógico da escola, que contempla a dimensão cultural (étnico-racial), concretizado no ano de 1997;
·	O projeto de trabalho da escola para o ano de 2001, apresentado pela coordenadora de turno em atividade;
·	O projeto de trabalho da escola para o ano de 2000, apresentado pela coordenadora da gestão anterior.
Estes três projetos foram selecionados baseando-se em alguns pressupostos. Em primeiro lugar o Projeto Político-Pedagógico tem sido apresentado como a principal proposta de trabalho curricular do estabelecimento, sendo, segundo as profissionais da escola, “o principal eixo para a realização das atividades escolares”. Diante de tais argumentações poder-se-ia inferir, em primeira instância, que as questões e problematizações presentes neste documento permeiam a prática pedagógica cotidiana dos/as professores/as daquela instituição. 
Partindo da consideração de que o currículo escolar é um lugar privilegiado dos processos de subjetivação, da socialização dirigida, controlada, sendo, portanto um elemento discursivo constituidor de identidades particulares, acreditou-se que a partir das análises dos documentos em questão, em especial, da análise do Projeto Político-Pedagógico da escola, e do confronto destes com a prática cotidiana dos/as professores/as poder-se-ia perceber o projeto de indivíduo e de sociedade que ali se busca viabilizar.
O trabalho foi direcionado para uma análise que contemplou outros projetos (também chamados pelos/as docentes de sub-projetos) de incidência mais prática ou cotidiana, de acordo com as considerações dos/as próprios professores/as. Para eles/as, tais projetos são instrumentos (facilitadores) mais acessíveis, uma vez que proporcionam/fornecem elementos para a concretização do seu trabalho diário, pois apresentam características mais próximas de suas necessidades imediatas. Cabe aqui salientar que ambos os sub-projetos selecionados para a análise representam formas de currículos formais (uma declaração de intenções, uma sistematização prévia do trabalho a ser realizado) tanto quanto o próprio Projeto Político-Pedagógico. Eles têm, no entanto, como afirmaram ambas as coordenadoras de turno (a anterior – na função de 1998 a 2000 – e a atual – a partir do ano de 2001), um caráter mais “instrumental” que o referido projeto.
A análise destes três documentos mencionados apontou para certos aspectos norteadores do trabalho da escola, que puderam ser organizados em dois grupos distintos e que merecem ser destacados. Por um lado, os sub-projetos apresentam algumas características de trabalho semelhantes, uma vez que ambos defendem o trabalho coletivo dos/as profissionais docentes, contemplam atividades que visam à integração/participação da comunidade com a escola, privilegiam atividades que mobilizam os/as alunos/as em outros espaços que não só a sala de aula e sugerem a forma de organização das atividades, cuja culminância realiza-se em festividades escolares, através de rituais na escola.
Por outro lado, os sub-projetos apresentam características de trabalho divergentes em, pelo menos, cinco outros aspectos. Em primeiro lugar, o sub-projeto de 2000 resgata as idéias contidas no Projeto Político-Pedagógico, que tem como eixo a questão racial, dando ênfase à dimensão cultural e identitária da população escolar enquanto o sub-projeto de 2001 sequer menciona tal questão (abandona a dimensão cultural e identitária). Em segundo, o sub-projeto de 2000 tenta problematizar sua própria construção, apresentando argumentos que podem motivar/mobilizar o trabalho efetivo dos/as professores enquanto o sub-projeto de 2001 não problematiza esse aspecto e nem explicita preocupações com a adesão do corpo docente na concretização do trabalho. Outra característica divergente indica que o sub-projeto de 2000 tenta integrar, através de diversas temáticas, os diversos conteúdos escolares (disciplinas) enquanto o sub-projeto de 2001 fica centrado na integração apenas dos conteúdos de Português, Educação Física e Educação Artística. 
O quarto ponto encontrado mostra que o sub-projeto de 2000 confere aos/às estudantes um “certo grau” de autonomia e participação no projeto e nas atividades, prevendo inclusive um trabalho final individual para cada um, e o sub-projeto de 2001 “determina” as atividades a serem desenvolvidas. Por último, o sub-projeto de 2000 propicia um trabalho mais intenso por parte dos/as docentes e discentes, justificado pelo tipo de atividades propostas e as necessidades exigidas para a concretização das mesmas, enquanto o sub-projeto 2001 propõe atividades menos intensas, com menores exigências para a sua efetivação, centrando-se em atividades denominadas (no próprio documento) “lúdicas”.
Nestas análises fica explicitado que, pelo menos nesses documentos, há um “abandono” gradativo do tratamento da temática racial no interior da escola, ligado ao fator tempo e às mudanças de coordenação. Este “abandono” pode ser evidenciado pelo teor das diferenças encontradas no conteúdo de cada documento. A partir dessa constatação, buscou-se descobrir, através das observações e entrevistas, como e porquê isto acontece. 
Durante a observação de campo, pôde-se, também, constatar que na prática cotidiana de alguns/algumas docentes a questão racial tem sido, na maior parte do tempo, colocada em segundo plano. Em outras palavras, isto significa dizer que no trabalho pedagógico daqueles/as profissionais que ainda procuram, de alguma forma, enfatizar a dimensão racial, tal temática tem sido tratada como um tema de menor importância. Além disso, foi possível verificar, ainda, a existência de diferentes formas de negação da questão da diferença racial, por parte de alguns/algumas outros/as professores/as da escola, que preferiram abandonar, por completo, qualquer trabalho neste sentido. 



Professoras militantes: mediadoras da temática racial?

Pelo que se pôde perceber, após a mudança de coordenação (2000/2001), o tratamento dispensado à questão racial nas práticas pedagógicas da escola foi, paulatinamente, sendo abandonado pelo corpo docente da escola. Durante as observações realizadas, observou-se que algumas professoras ainda conversavam sobre a temática, mas em situações e momentos muito específicos. Sabe-se que, em grande parte das instituições de ensino, o currículo tende a privilegiar as culturas chamadas hegemônicas, excluindo e/ou negando outras culturas de menor prestígio e poder. Em muitos casos, essas mesmas culturas são abordadas de forma estereotipada, em situações particulares e específicas, como no caso das festividades esporádicas que, em geral, ocorrem no interior das escolas, coadunando com a teorização de Santomé (1995) sobre um currículo turístico. Em geral, estas unidades temáticas estão associadas a uma data histórica e/ou comemorativa específica.
Na instituição de ensino investigada, a maior parte das atividades, durante o período de coleta de dados, ficou centrada apenas em aspectos triviais das culturas negras, como, por exemplo, seus costumes alimentares, sua cultura popular tradicional (folclore), sua maneira de vestir, de celebrar ou dançar; e de forma desconectada da vida cotidiana das salas da aula e da vida social das crianças. No entanto, ainda que a escola tenha mantido a questão racial apenas em práticas muito localizadas, é possível inferir que a existência de um currículo formal, no caso o Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola, leva à permanente presença desta questão no interior da escola. Como ressaltou uma das professoras (branca) entrevistadas:

“De uma certa forma isso já é um caminho! […] aquele professor que não quer nem saber do assunto, ele sabe que ele tem que pensar duas vezes em relação a qualquer posicionamento que ele tome porque já existe dentro da escola um grupo, um projeto, um pensamento em relação à questão racial. Então, ele sabe que é um assunto que querendo… ele querendo ou não, ele vai ter que… encontrar!”

É necessário, todavia, destacar alguns aspectos inquietantes. Seria de fundamental importância a presença de uma professora ou professor mais sensível à temática racial como mediador/a das práticas curriculares cotidianas para que estas se concretizassem de maneira mais linear e/ou freqüente? De acordo com as observações efetivadas é possível afirmar que sim. Por que? Como relatado, a mudança de coordenação provocou mudanças significativas no desenvolvimento do trabalho da escola. Isto significa dizer que durante o período em que a coordenação ficou sob a responsabilidade de uma profissional mais sensível e interessada na problematização das questões raciais na escola, as práticas docentes estiveram mais centradas em discussões deste tipo. Ou seja, quando da existência de uma mediadora entre as/os professoras/es e o conteúdo ligado as relações raciais o grupo procurava desenvolver atividades que coadunassem com as idéias veiculadas no texto do Projeto Político-Pedagógico da escola, que tem por tema e nome “Projeto Identidade Cultural”.
Sabe-se que a ação supervisora (neste caso, a coordenação pedagógica) tem sido, nas teorizações e práticas educacionais, alvo de diversas críticas. Muitos/as autores/as e/ou educadores/as argumentam que o trabalho de supervisão pode ser um fator inibidor da autonomia do professorado. No presente caso, a coordenação mostrou-se necessária, o que não quer dizer que o desejável seja que questões como estas (sobre a temática racial) não sejam trabalhadas pelo (a partir) coletivo da escola. 
Além das muitas diferenças e divergências encontradas na própria organização do currículo formal (os sub-projetos descritos e comparados), após a referida mudança de coordenação, todo o corpo docente passou, a desconsiderar muitas das discussões que anteriormente foram realizadas naquela instituição de ensino. Neste sentido, uma professora (negra), quando interpelada sobre a necessidade de uma mediação, argumentou:

“A luta pra poder estar colocando esse projeto é muito grande! […] Porque, igual você falou, existe uma questão da rejeição ao projeto e uma adesão. E isso, essa dicotomia, existe mesmo! […] mesmo sendo um Projeto Político-Pedagógico da escola, a questão racial ainda é difícil de ser colocada dentro do ambiente escolar, por causa dessa rejeição em relação ao tratamento que deve ser dado a essa questão dentro da escola.”

Essa dificuldade dos/as docentes em tratar da dimensão racial no contexto da escola pode ter sido provocada por múltiplos e diferentes fatores. Entretanto, neste estudo pretende-se apontar algumas possíveis causas para o gradativo abandono no tratamento dessas questões, pelo menos nessa instituição. 
Em primeiro lugar, existe uma dificuldade e/ou uma resistência dos docentes em trabalhar com “novas” temáticas, que não diretamente ligadas à “sua” área de conhecimento ou disciplina. Independente das características e do conteúdo dessas temáticas, os/as professores/as acreditam que para trabalhá-las eles/as seriam obrigados/as a adquirir e sistematizar novos conhecimentos, o que, ao que parece, não estariam dispostos/as a fazer. Dentro desta perspectiva e apoiando-se nas observações e entrevistas realizadas, pôde-se perceber que há, por parte da maioria dos/as docentes e, também, dos/as discentes, um grande desconhecimento sobre questão racial, como, por exemplo, sobre a história e os elementos culturais negros. Como ressaltou um professor (negro):

“Porque se eu abraçar um projeto assim [voltado para a dimensão racial], eu vou ter que pesquisar sobre isso, sabe? Eu vou ter que voltar, aquela coisa...”

O outro professor (branco) entrevistado, ainda afirmou:

“Infelizmente, muitos de nós não estão querendo estudar mais, não tão querendo ler, não tão querendo… é… ousar mais!”

Para Santomé (1995), “o professorado atual é fruto de modelos de socialização profissional que lhe exigiam unicamente prestar atenção à formulação de objetivos e metodologias, não considerando objeto de sua incumbência a seleção explícita dos conteúdos culturais” (p. 161). Assim sendo, pode-se inferir que qualquer atividade que exija um exercício, individual ou coletivo, no sentido de selecionar conteúdos como os que envolvam uma discussão de cunho multicultural, seria rejeitada. Este argumento poderia, talvez, justificar o não comprometimento e, até mesmo, o “desconhecimento” daqueles/as profissionais em relação ao conteúdo cultural das relações presentes no seu cotidiano de trabalho, isto é, na escola.
Um outro fator, que pode ter contribuído na decisão de pouco ou nada se trabalhar com tal temática, refere-se à dificuldade dos/as docentes em reconhecer e lidar com a diferença, uma vez que a escola, por tradição, veicula um discurso da igualdade que tende a homogeneizar os/as estudantes, não considerando suas particularidades e especificidades. Sabe-se que a maior parte dos/as professores/as é formada a partir e no interior dessa lógica mais “tradicional” de escola e, portanto, possui expressivas dificuldades em pensar numa mudança de postura, principalmente se essa mudança implicar em considerar a diversidade e a diferença cultural (Sacristán, 1995), para, com isso, ter que buscar compreender outras formas de pensamento e de interpretação de mundo, a fim de modificar sua própria atuação profissional. Na instituição observada esse processo não é diferente. Apontando para este argumento tem-se a fala de uma das profissionais (negra) da escola:

“[…] quando você começa a discutir a questão racial você é obrigado a enxergar o outro. E se você é obrigado a enxergar o outro você tem que enxergar a cultura do outro, a… as outras maneiras que o outro tem de enxergar. E se você enxerga essas outras maneiras você sabe que você tem que mudar a sua forma de estar fazendo as interferências em relação a ele. […] Porque se você não enxerga como é que o outro enxerga as coisas é impossível você fazer interferências positivas de aprendizado, se você não consegue enxergar a outra forma que o outro tem de enxergar. E a questão racial, ela te obriga a pensar sobre isso, porque faz que você saia do centro da sua própria figura e enxergue o outro!”

Um terceiro aspecto que pode ser considerado como um fator desencadeante da displicência docente quanto ao conteúdo racial é a possível crença dos/as professores/as de que esta questão não deve ser tratada no interior da escola. Para alguns/algumas, como o problema da discriminação e da exclusão é um problema de abrangência social mais ampla, ele deve ser tratado em outros espaços que não a escola, caso dos movimentos sociais, mesmo que esta discussão apareça recorrentemente, como uma “nova” tendência, nas literaturas e produções educacionais mais recentes. Este argumento fica explicito no depoimento de uma das docentes (negra):

“[…] Então, aí vem aquele discurso que a escola não é o melhor lugar pra estar tratando essas questões… Essa questão tem que ser tratada nos movimentos sociais, a escola não é… Então, existe esse discurso, ainda, retrógrado e que, agora, em função dos Parâmetros Curriculares, em função da Escola Plural, em função de um tanto de documentos pedagógicos que estão aí pra postular isso dentro da escola… os professores já até… interiormente, esse discurso está presente, mas, exteriormente… eles sabem porque os documentos pedagógicos estão falando. Mas, eles ainda não assumiram a postura de estar colocando isso como essência… não só pra questão do alunado negro, mas, por uma questão da formação de todo o alunado brasileiro, em respeito às diferenças, na questão da convivência harmônica e fraterna num país como o nosso, que é pluriétnico, que é pluricultural, etc. Então, os professores ainda não conseguiram enxergar essa questão, né? Que o tratar da questão racial não é uma questão de negros [referindo-se aos movimentos negros], mas é uma questão de… de pluralidade mesmo, de respeito às diferenças…”

O quarto argumento, aqui apresentado como justificativa para a prática destes/as professores/as, volta-se para a dificuldade de grande parte dos/as docentes em perceber/reconhecer o pertencimento racial dos/as seus alunos/as. Muitos/as deles/as não conseguem, ou não se permitem, visualizar a ancestralidade negra dos/as estudantes e, muitas vezes, deles/as próprios/as. Este fator pode estar contribuindo para que um trabalho que parta das especificidades dos/as alunos/as, como propõe os documentos da Escola Plural, não ocorra. Se não se reconhece estes/as alunos/as como indivíduos afrodescendentes, como, então, trabalhar com esta temática em específico?
A dificuldade nessa classificação dos indivíduos negros foi encontrada em diversas falas das/os docentes. Estas falas foram bastante divergentes, especialmente, se comparadas às falas de professoras, que aqui optou-se por chamar, militantes. Uma destas professoras (negra) afirmou:
“Quando eu falava: “ô gente, eu acho que nós temos que pensar… nós temos que pensar em trabalhar em função disso porque aqui 90% dos alunos são negros.” As pessoas: “não! 40%!” A [nome de uma outra prof.] mesmo falava; porque no grupo tem pessoas que têm a voz mais… têm mais… parece que eles forçam mais, às vezes, o direito a estar falando e tal, né? Não é que ele tenha direito a fala, mas ele… ele vai impondo, impondo, impondo um monte de coisa e acaba que a voz dele sobressai sobre os outros. Aí, ela fala: “não!!! 40%! Nós não temos 90% não.” Quase que eu falei: “é 100%; e joga as professoras na rodada também, que aqui todo mundo é negro! Não tem como a gente ta fugindo dessa discussão não!” Não tinha esse reconhecimento.”
Em contrapartida, outro professor (negro) argumentou:
“A ligação com a ascendência negra é só, eu diria assim... consangüínea. Não tem uma identidade. Não tem um núcleo que sustenta a questão da origem, que sustenta essa questão do negro. A questão do negro aqui, ela não é relevante. Tem várias culturas aqui!”

Este foi um ponto bastante polêmico nos depoimentos recebidos. Acredita-se que esta polêmica parta de todo o processo de negação da cultura e da história negras presente na sociedade brasileira, além da própria negação da aparência e da estética negra, ou seja, daquilo que o corpo negro socialmente representa (Nogueira, 1998). Ilustrando este argumento tem-se a fala de uma docente (negra):
“A gente não nasce negro, em função de toda negação que existe, até das próprias famílias em relação ao pertencimento racial. É tornar-se negro. Ser negro, especialmente pra mim, da forma que eu posiciono, é pertencer realmente a um grupo específico, eu não gosto de usar muito o termo etnia não, mas, é o pertencer a um grupo específico, que tem uma cultura diferenciada. E… esse ser negro no Brasil… ele implica em várias questões; uma delas muito sofrimento! Porque você tem que se colocar a todo o momento e, quando você se coloca como negra, você tem sérias de dificuldades em relação a isso, em relação às outras pessoas, né? Porque a todo o momento existe uma negação do ser negro no Brasil.”

Além disso, todo este processo envolveria não somente um reconhecimento do outro, mas, também, um reconhecimento de si mesmo/a.
“[…] se você se coloca negro, em alguns momentos, você serve de espelho pra que outras pessoas possam… também… ter que se enxergar negras! E elas não querem! Então, isso, de um certo modo, é um sofrimento pra outra pessoa, que tem que enxergar o espelho e não quer se enxergar, e…, de uma certa forma, é um sofrimento pra aquela pessoa que é o espelho, porque aquela pessoa que enxerga e não quer se enxergar e vê em você outro espelho, ela joga pra cima de você todas as frustrações e todas as questões… e você tem que ter muito equilíbrio pra poder ta entendendo essas questões e ver que, muitas vezes, a forma da pessoa te tratar, te negando ou te sendo, de alguma forma… de uma forma agressiva com você, em função da não aceitação dela própria. Então, tem… é um dos aspectos do ser negro…”
 
Um dos professores (negro) entrevistados demonstra a dificuldade nesse auto-reconhecimento:
“Eu não defendo bandeiras. Você entendeu? Eu aprendi comigo mesmo: se eu quero alguma coisa, eu não tenho... eu não posso ter cor. Você entendeu? No mundo hoje eu não posso ver isso. Eu tento passar isso pros meus alunos. [...] Então, eu penso assim. É uma outra forma de vivenciar esse problema! Não negá-lo. Você entendeu? Mas superá-lo. […] Porque a única forma de eu sobreviver a determinadas coisas, mesmo num grupo assim [colegas professores/as, em sua maioria, brancos/as], você entendeu? Primeiramente, é não menosprezar o grupo. Entendeu? Mas, não ser inferior ao grupo. Pra eu chegar à eles. Eu consegui... isso aí independente de qualquer grupo. Eu consegui no meu grupo. E o que eu tenho me dignifica a estar noutros grupos. Você entendeu? É a única coisa que eu posso passar pra eles [alunos/as]. Agora, se é bom ou é ruim, eles é que vão saber. Eu posso dar, entre aspas, exemplos. De vida, que são sinceros; de prática de outras pessoas.”

O quinto e último fator, levantado neste estudo, está relacionado às relações de poder vividas entre os/as próprios docentes, que, de alguma forma, refletiram em todo a prática curricular efetivada na escola. Esse argumento poderia ser tomado como tendo um viés de análise, uma vez que nenhuma das professoras brancas interpeladas ofereceu pistas, nas entrevistas, sobre este assunto. Entretanto, baseando-se nas cenas observadas e nas narrativas de duas das professoras negras entrevistadas, optou-se por sustentá-lo.
O que se quer, de fato, explicitar é que determinadas posições no interior da escola, em geral, conferem algum status a quem as ocupa. Quando, então, a escola passou a discutir e trabalhar, mais efetivamente, com a temática racial e, em especial, com a temática negra, algumas professoras passaram a ocupar posições desta natureza. Ou seja, como o trabalho com tais temáticas exigiu respaldo em conhecimentos, para a maioria, desconhecidos, estas professoras passaram a ser as principais fontes para subsidiar as discussões e atividades desenvolvidas. 
Assim sendo, a visibilidade atribuída aos trabalhos vinculados a essas “novas” temáticas projetou, também, as profissionais que por elas melhor transitavam. Os relatos, das docentes (negras e brancas), que apontam para este argumento são, em certa medida, “carregados” de um tom emotivo e passional (até porque, a questão envolve as subjetividades e identificações dessas profissionais/pessoas). Todavia, é preciso considerar sua relevância e seu teor, uma vez que estas relações de poder são vivenciadas, cotidianamente, por muitos brasileiros e muitas brasileiras afrodescendentes, em seus locais de trabalho ou estudo. Segue, então, trechos dos referidos relatos:
“E eu me lembro, também, uma vez que o pessoal do CAPE [Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais em Educação/Secretaria Municipal de Educação] foi lá e falou assim: “eu quero discutir o projeto de vocês com vocês. Como é que é?” Aí, o pessoal falou assim: “ah! E tal…” A coordenação na frente… “Mas que idéia legal! De quem que surgiu essa idéia?” Não sei quê que falaram. Só sei que eu estava dentro da sala e na hora que o pessoal foi embora me disseram assim: “o CAPE teve aí discutindo o projeto com a gente.” Então, são coisas que a gente tem que fazer a leitura delas, porque fica parecendo que é muito pessoal, que eu to muito ofendida com isso, mas, na verdade, o quê que tava passando pela minha cabeça? Eu já sei que pelo fato de eu ser negra, de eu ter escrito esse projeto, eu não vou aparecer aqui. E tava na época de eleição pra diretora, que eu te falei. A mulher é branca, que colocava lente de contato azul… Então, assim: de todo jeito ela fez tudo pra esconder, realmente, o trabalho que tava sendo feito e que eu tava puxando.”

“Tudo isso num processo muito sofrido, porque a diretora abafava tudo… tipo assim… não queria isso, não queria aquilo, estava bagunçando a escola… e ficava desse jeito.”

“É um sofrimento porque tem aquele lado que você tem que posicionar-se o tempo inteiro, você tem que ta se colocando pra não deixar com que as pessoas te subjuguem, não deixar que as pessoas tem menosprezem… Você tem que ta o tempo todo se posicionando enquanto pessoa, pra que as pessoas percebam que você é consciente e que você sabe o quê que você ta fazendo, pra que as pessoas não te trate… parte das pessoas não te trate mal. Isso aí é um ponto que você tem o tempo inteiro! É engraçado que a minha irmã tinha uma terminologia que ‘a gente tem que matar um leão a cada dia!’ Certamente! Principalmente o negro em ascensão! Porque quando você está, entre aspas, no seu lugar, você não incomoda muito não. Né? Então, se você está, entre aspas, no seu lugar, tudo bem… ‘Olha! Ela é ótima! Uma negrinha comportadinha, boazinha!’ Mas, se você sabe dos seus direitos, e sabe seus deveres, e sabe da sua competência, e sabe… aí, você já começa a incomodar. Porque você está, entre aspas, fora do seu lugar! Aí, você já tem o nariz arrebitado; aí, você já é metida, você é PRETENSIOSA… Porque você sabe dos seus limites e das suas potencialidades e sabe o quê que você pode fazer, o quê que você não pode. Então, é matar um leão a cada dia sim! Porque você tem que ta se posicionando o tempo inteiro, né?”

“As pessoas nunca aceitarão um presidente negro, por exemplo, aqui no Brasil! Por causa do pertencimento. […] Pesa… pesa contra ele [possível presidente negro] o seu pertencimento racial.”

Obviamente, é necessário ressaltar que todos os cinco fatores levantados neste estudo, como possíveis causas para o abandono gradativo do trabalho pedagógico voltado para a problemática racial, estão/são entrelaçados, entre si, nas práticas cotidianas daquelas/es docentes. Não se quer aqui atribuir qualquer juízo de valor que faça de um destes argumentos mais relevante que outro. De que qualquer modo, a partir dessas inferências e dos dados obtidos, pode-se afirmar que neste estabelecimento de ensino o trabalho com a temática cultural e racial negra tem sido concretizado somente a partir da mediação de professoras que, de alguma forma, acreditam na importância deste trabalho. Estas professoras, que aqui se chamou de militantes, embora tivessem ressaltado não estarem ligadas a qualquer grupo ou movimento de militância negra, foram os pilares das discussões e concretizações viabilizadas na escola observada.

Reflexões...

Esta investigação procurou problematizar e analisar alguns elementos da prática pedagógica cotidiana de uma escola pública de Ensino Fundamental, identificando continuidades, rupturas, avanços e/ou permanências relacionadas à inclusão e à exclusão cultural e racial. Através da análise de algumas orientações curriculares em relação à questão das desigualdades raciais e do posicionamento do corpo docente, buscou-se verificar a persistência ou não de mecanismos de discriminação e exclusão nas propostas e atividades adotadas pela escola. Como destaca Giroux (1999: 48):

“O conhecimento e o poder estão juntos não apenas para reafirmar a diferença, mas também para interrogá-la, para abrir considerações teóricas mais amplas, separar suas limitações e apresentar uma visão de comunidade em que as vozes dos alunos definem-se em termos de suas formações sociais distintas e de suas esperanças coletivas mais amplas.”

Apoiando-se neste argumento, acredita-se que a problematização e o questionamento de determinadas práticas escolares, chamadas de “tradicionais”, podem fornecer valiosos elementos para um redimensionamento na atuação do professorado, que tem, muitas vezes, ao longo da história da educação, negligenciado os interesses dos/as alunos/as, não lhes “permitindo” se manifestar e, ao mesmo tempo, serem ouvidos/as.
Se já é sabido que relações de poder permeiam as experiências escolares diárias, faz-se necessário que se reflita sobre elas, para assim questioná-las e combatê-las, a fim de transformá-las. Neste sentido, a reflexão pode partir das dificuldades e das possibilidades na construção de currículos que abordem as diferenças de raça, de origem, de gênero, entre outras. É imprescindível, para tanto, que se pense sobre como estas vozes ausentes podem contribuir no planejamento e no desenvolvimento do trabalho docente, e como os ensinamentos e as aprendizagens contribuam na tarefa de se transformar as relações de poder, de dominação e de controle que presentes na escola e na sociedade.
Diante desses argumentos, acredita-se que as discussões sobre “as culturas negadas e silenciadas” (Santomé, 1995), deveriam ser incorporadas ao trabalho pedagógico escolar, visando assim uma construção de uma pedagogia nova (Garcia, 1995) que pudesse articular a cultura do/a aluno/a com a cultura da escola, sem, no entanto, hierarquizá-las.
Como pode ser observado através desta análise, a temática racial ainda é um assunto muito difícil de ser abordado na escola. Apesar dos muitos documentos curriculares oficiais, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) ou a Proposta da Escola Plural, que versam sobre a questão, na prática, essa discussão envolveria, ainda, muitos outros elementos para que seja de fato incorporado às práticas docentes cotidianas.
É necessário lembrar que representações sociais e relações de poder, presentes em diversos segmentos sociais, estão fortemente arraigadas e cristalizadas no “imaginário coletivo”, através dos muitos mitos construídos (Munanga, 1999). Talvez, por isso, para alguns/algumas, problemas como a questão racial, que na sociedade brasileira enfrentam sérios obstáculos, sejam dificilmente resolvidos apenas em locais como a escola. Isto não significa dizer, entretanto, que a escola não seja um local privilegiado de discussão, problematização e mobilização da sociedade. Ao contrário, é preciso enfatizar o papel da escola e do currículo na constituição de uma nova forma de organização social, com um viés multicultural crítico (McLaren, 1997), que viabilize a “resolução” de problemas tão complexos e tão profundamente enraizados na história cultural e social do Brasil.
 Como destacou Garcia (1995), “há que se reconstruir a identidade da criança afro-brasileira, quando ela entra na escola. E, antes disso, e para que a reconstrução possa efetivamente acontecer desde a pré-escola, há que se reconstruir a identidade da professora (e futura professora) afro-brasileira […].” (p. 132).
A educação multicultural tem enfrentado inúmeros desafios. A complexidade do cotidiano escolar (Alves & Garcia, 2000) e as dificuldades do trabalho docente são alguns dos entraves na concretização deste trabalho. Ao analisar as práticas de uma escola pública alguns outros elementos que pode, de alguma forma, contribuir para a dificuldade de um trabalho neste sentido, puderam ser explicitados/comprovados.
Não se pode perder de vista que a inclusão ou exclusão no currículo tem conexões com a inclusão ou exclusão na sociedade e que, por isso mesmo, a transformação exigirá uma mudança de postura de todos/as. É fundamental que, por parte dos/as docentes, haja uma reflexão sobre o “peso” dado, pela escola, aos “conteúdos historicamente acumulados” (Forquin, 1993); sobre as práticas consolidadas e enraizadas, que não vêem permitindo uma mudança de hábitos; e, principalmente, sobre as dificuldades em perceber a relevância da questão racial para o trabalho cotidiano da escola. Afinal, como destacam Gonçalves & Silva (1998), a transformação dos currículos, assim como das relações sociais, deve ser feita a partir de conhecimentos centrados na cultura.
Além da reflexão docente, é muito importante que cada um/a (negro/a ou não) reflita sobre suas próprias dificuldades em reconhecer o outro e perceber-se a si mesmo/a. Como menciona Pinto (1993), a busca de afirmação da identidade negra, necessita, sobretudo, do empenho em mostrar um/a negro/a participante, engajado/a politicamente e capaz de lutar pelos seus direitos. Assim, torna-se indispensável que, de algum modo, haja uma movimentação no sentido de se produzir “novos conhecimentos” no âmbito da escola. O apoio pedagógico de órgãos oficiais, sejam locais, regionais ou nacionais, obviamente contribuirá para que esta movimentação ocorra, contudo, o esforço de educadores/as, da comunidade e, talvez, dos Movimentos Sociais Negros, é imperativo para que as mudanças se consolidem.
Para concluir, poder-se-ia argumentar que a temática racial tem muito a contribuir para a construção de um currículo e, conseqüentemente, de uma escola mais democráticos, que abordem as diferenças e as lutas cotidianas por uma sociedade mais justa (Garcia, 1995). Um projeto cultural e social de transformação das relações sociais existentes, muito provavelmente, será um projeto de luta contínua.
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