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A construção de uma sociedade democrática pressupõe investimentos a longo 

prazo e encontra inúmeros desafios, tendo em vista lidar com realidades complexas e de 

ampla dimensão. A intolerância e o preconceito têm sido fatores geradores de discórdia 

e guerras há muito tempo. 

Autores contemporâneos, ao analisar essas transformações e conflitos, 

encontram suas origens em fenômenos de ordem cultural. Dentre os estudos 

contemporâneos, que abordam as questões culturais, situam-se os Estudos Culturais1, 

que apresentam novas perspectivas para a análise da diversidade e as relações de poder 

e dominação que devem ser questionadas.  

Nesse sentido, Silva (2003, p. 134) salienta: 

O que distingue os Estudos Culturais de disciplinas acadêmicas tradicionais é 
seu envolvimento explicitamente político. As análises feitas nos Estudos 
Culturais não pretendem nunca ser neutras ou imparciais. Na crítica que 
fazem das relações de poder numa situação cultural ou social determinada, os 
estudos culturais tomam claramente o partido dos grupos em desvantagem 
nessas relações. Os Estudos Culturais pretendem que suas análises funcionem 
como uma intervenção na vida política e social. 

Costa (2002, p. 135), ao analisar as mudanças na concepção de cultura e 

Estudos Culturais, ensina que estas têm sido objeto de estudo por vários intelectuais, os 

quais criticam os conceitos predominantes até meados da década de cinqüenta. Uma 

nova tendência surgiu na segunda metade do século XIX; que passaram a contestar as 

concepções inspiradas na tradição arnoldiana2, cultura estabelecida desde a segunda 

metade do século XIX e predominante por mais de cem anos nas análises culturais do 

____________ 
1 Em Alienígenas em sala de aula. Trad. de Tomaz Tadeu da Silva. Petrópolis: Vozes, 2003. Cary 
Nelson, Paula A. Treichler e Lawrence Grossberg apresentam um ensaio que abordam sobre a evolução 
dos estudos Culturais na Europa. Entre outros autores que trabalham com os Estudos Culturais 
destacamos: Costa (2002), Giroux (2003), Hall (2003), Silva (2003). 
2 Tradição arnoldiana - Tradição que segue postulados teóricos de Mathew Arnold, cuja obra principal é 
culture and anarchy. A agenda de debates estabelecida por Arnold e os seus seguidores (dentre eles Frank 
Raymond Leairs) vai permanecer em vigência no período de 1860 a 1950. O foco central deste 
posicionamento é uma visão elitista e discriminadora de cultura, expressão clássica do pensamento não 
igualitário há uma suposição elitista e hierárquica de “que existiria uma cultura verdadeira” e, oposta a 
ela, uma “outra cultura”, a do povo, das pessoas comuns. (COSTA, 2002, p. 135).  
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Ocidente. Arnold defendia a suposta verdadeira cultura em oposição à cultura popular, a 

qual, na sua versão, era sinônimo de desordem social e política. Segundo as proposições 

da tradição arnoldiana, surge na primeira metade do século XX, na Inglaterra, uma nova 

análise cultural para fazer frente ao suposto “declínio cultural”. Essa proposta foi 

desenvolvida por Frank Raymond Leavis, cuja pressuposição cultural era a idéia de que 

a cultura sempre teria sido sustentada por uma minoria, que mantinha vivos os padrões 

da mais refinada existência. A cultura de massa3 ameaçaria esses padrões, 

transformando o mundo em massas de indivíduos incultos. Levis publica um manifesto 

e seus seguidores propõem introduzir nos currículos escolares um treinamento de 

resistência à cultura verdadeira. 

Nesse contexto, surgem novas análises que passam a contestar as concepções 

arnoldianas e levisistas e integram os Estudos Culturais, consistindo numa verdadeira 

revolução na teoria cultural, em meados do século XX. 

O presente artigo constitui-se num capítulo de dissertação de mestrado4. Busca 

tecer considerações sobre as contribuições dos Estudos Culturais, em relação à 

diversidade dentro de cada cultura, sua multiplicidade e complexidade, orientadas pelas 

hipóteses de que entre as diferentes culturas existem relações de poder e de dominação 

que devem ser questionadas. Destaca o tratamento dado à Cultura Negra no espaço 

escolar considerada como inferior, pela lógica da homogeneização da cultura branca. 

Três objetivos norteiam o trabalho: de um lado buscam-se apresentar 

contribuições focalizadas pelos Estudos Culturais, quando se analisa enfrentamentos 

travados entre as diferentes matrizes culturais e raciais, presentes na sociedade 

brasileira. Em uma segunda perspectiva apresenta um paralelo entre os ensinamentos 

dos Estudos Culturais e as questões relacionadas à população negra, quanto ao poder 

das disciplinas que compõem o currículo escolar, determinado por conhecimentos 

etnocêntricos, até pouco tempo, inquestionáveis. Questiona-se o emprego da linguagem 

para moldar identidades sociais e assegurar a supremacia de determinados 

____________ 
3 A expressão cultura de massa tem sido utilizada para designar produções culturais de grande difusão e 
circulação, entendidas como objetos preferenciais do povo, de discutível qualidade estética. Pode dizer 
respeito, também, aos gostos de hábitos de vida dos grandes contingentes da população distanciados dos 
comportamentos e preferências supostamente refinados das elites. (COSTA, 2002, p. 136).  
4 Dissertação intitulada A Pluralidade Cultural e a Proposta Pedagógica da escola: Um estudo 
comparativo entre as propostas pedagógicas de uma escola de periferia e uma escola de remanescentes de 
quilombos. Pesquisa inserida na linha de pesquisa três, denominada diversidade Cultural e Educação 
Indígena. Esta linha de pesquisa estuda a diversidade cultural contemplando questões que permeiam as 
relações entre Educação, Cultura, Multiculturalismo, e interculturalidade como dimensão epistemológica. 
Primeira pesquisa do Curso de Mestrado da Instituição que trata a questão do negro. 
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conhecimentos e significações em detrimentos de outro, e os valores estabelecidos pelo 

currículo formal. Em uma terceira perspectiva, analisam-se a cultura padrão e o 

currículo escolar como mecanismos de exclusão ou marginalização das culturas 

minoritárias ou marginalizadas. 

Procura-se, dessa forma, debruçar-se sobre esta nova corrente teórica, 

vislumbrando a possibilidade de fortalecer a luta de todos aqueles que vivem numa 

sociedade de relações sociais assimétricas e desiguais, que hierarquiza as diferenças 

culturais, dá voz a certas identidades e silenciam outras, pela instituição de discursos 

considerados verdadeiros e legítimos.  

 

1. ESTUDOS CULTURAIS E EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL: ALGUMAS 

POSSIBILIDADES 

 

Os Estudos Culturais constituem-se em um campo de estudo amplo e 

diversificado. Inicialmente, caracterizava-se pelas abordagens centradas nas questões de 

ideologia e hegemonia. Atualmente, cuidam de novos focos de atenção, transformando-

se de acordo com os locais em que as discussões são feitas. Enfocam as relações de 

poder entre culturas, nações, povos, etnias, raças, orientações sexuais e gêneros que 

resultam da conquista colonial européia, e analisam como tais relações assimétricas 

nascem processos de tradução, resistência e de mestiçagem ou hibridação cultural que 

levam à formação de múltiplas identidades. (HALL, 2003). 

A tarefa urgente e desafiadora para aqueles que se dedicam a lutar pela 

alteração das relações de dominação e desigualdade existente é questionar os 

pressupostos do pensamento europeu que legitimam as relações de opressão, dominação 

e exclusão do outro. O pensamento bipolar estabelece uma hierarquia entre os dois 

pólos, ou seja, não concebe a diferença sem a hierarquização. 

Esquema da identidade no imaginário do homem branco norte-americano no 

século XIX (ainda em vigor): 

Deus .............................................................................................Diabo/divindades pagãs. 

Cristianismo (protestante) .................................... Outras religiões e crenças/paganismo. 

Civilização/ordem............................................................................. Selvático/labiríntico. 

Luz/dia/brancura............................................................................. Escuridão/noite/preto. 

Homem branco/masculino.......................................... Mulher/feminino, o negro, o índio. 

Mente/razão ................................................................... Corpo/instinto/ intuição/coração. 
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A verdade/sentido único ............................................................. Mentira/erro/polissemia. 

Lado direito .............................................................................................. Lado esquerdo. 

A desconstrução5 dessas concepções solidificadas sobre os binarismos 

constitui-se uma das preocupações dos Estudos Culturais. 

Uma leitura crítica da organização escolar nos possibilita perceber o 

envolvimento histórico da escola e do currículo como instrumentos de materialização de 

ideologias que reforçam as desigualdades sociais. Para os Estudos Culturais, tanto a 

escola quanto o currículo são elementos indispensáveis para a análise dos processos de 

formação dos sujeitos e dos fenômenos culturais. 

As reflexões propostas pelos Estudos Culturais em relação à produção do 

conhecimento nas Universidades e o papel da escola na formação dos indivíduos são 

fundamentais para se questionar como a dinâmica do poder etnocêntrico e a 

monocultura se legitimam na sociedade. 

Frente a esta situação, Giroux (2003) apresenta algumas considerações a 

respeito do trabalho que pode ser desenvolvido pelas Faculdades de Educação e pelas 

escolas, segundo a abordagem teórica da perspectiva dos Estudos Culturais. 

Ressaltamos a pertinência desses ensinamentos ao traçarmos um paralelo com 

o tratamento dado às questões relacionadas às diferenças culturais da população negra, 

conforme elencamos a seguir: 

Ao considerar a cultura como elemento central da sala de aula e do currículo, 

os Estudos Culturais focalizam os termos da aprendizagem em torno de questões 

relacionadas às diferenças culturais, ao poder e à história. Numa análise mais ampla, 

tanto a construção do conhecimento curricular quanto a pedagogia fornecem um espaço 

narrativo para a compreensão e a análise crítica de múltiplas histórias, experiências e 

culturas. (GIROUX, 2003). Esta abordagem pode orientar o ensino nos diferentes 

componentes curriculares. Tomamos como exemplo a história da escravidão no Brasil, 

contada nos livros didáticos sob a lente do colonizador. A partir de velhos conceitos 

históricos, muitas lições ensinaram que os negros vieram para o Brasil no período 

colonial trazidos pelos portugueses para trabalhar como escravos nas lavouras e nas 

____________ 
5 O termo desconstrução vem sendo utilizado para referir-se àqueles procedimentos da análise do discurso 
(nos moldes adotados pelos filósofos Jacques Derrida e Michel Foucault, entre outros) que pretendem 
mostrar as operações, os processos que estão implicados na formulação de narrativas tomadas como 
verdades, em geral, tidas como universais e inquestionáveis. A desconstrução tem possibilitado 
vislumbrar com nitidez as relações entre os discursos e o poder. Ao contrário do que muitas pessoas 
pensam, desconstruir não significa destruir. Desconstruir, neste caso, significa uma estratégia de 
demonstrar para poder mostrar as etapas seguidas na montagem. (COSTA, 2002, p. 140). 
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minas, uma vez que os índios não se teriam adaptado ao trabalho fixo e o negro ser mais 

apto para o trabalho braçal, além de serem criaturas dóceis. 

Estudos posteriores6 desmentiram essas idéias, mostrando que muitos fatos 

foram omitidos na História, dentre os quais destacamos os seguintes: muitos negros 

escravizados eram originários de povos africanos de cultura agrícola, enquanto outros já 

sabiam o ofício do trabalho com o bronze, o cobre, a madeira. A escravização da mão-

de-obra africana ocorreu devido às práticas do mercantilismo português no início da 

colonização do Brasil e a expansão do domínio português pela costa africana. Estas 

constatações são fundamentais para que se possa iniciar um novo aprendizado sobre a 

história africana7 e eliminar os preconceitos adquiridos num processo de informação 

racista que vigoraram ao longo da história e recentemente passam a ser questionadas. 

 

2. AS REPRESENTAÇÕES DA LINGUAGEM E A IDENTIDADE NEGRA  

 

Os Estudos Culturais enfatizam o estudo da linguagem e do poder, analisando 

como a linguagem é usada para moldar identidades sociais e assegurar formas 

específicas de autoridade. Neste caso, a linguagem é estudada não como um dispositivo 

técnico e expressivo, mas como uma prática histórica que interfere na produção, 

organização e circulação de textos e poderes institucionais. O desafio pedagógico 

consiste em analisar como a linguagem é empregada na forma de mecanismo para 

incluir ou excluir certos significados e privilegiar representações que excluem grupos 

subordinados. (GIROUX, 2003). 

A forma como a linguagem verbal e visual é empregada em relação ao negro 

reforça os inúmeros significados pejorativos construídos ao longo da cultura escolar 

brasileira. A discriminação está presente desde as inocentes cantigas para ninar - “boi, 

boi, boi / boi da cara preta, / pega esta criança / que tem medo de careta” -, até na 

linguagem visual dos adesivos utilizados em acessórios de filmadoras, nos 

videocassetes e nas fitas VHS magnéticas. A figura 1 é um selo-adesivo que acompanha 

uma fita de videocassete marca EMTEC. 

____________ 
6Trabalhos como o de Clóvis Moura. Rebeliões na Senzala. São Paulo: Zumbi, 1988; Raízes do protesto 
negro. São Paulo: Global, 1983; Joel Rufino. Zumbi. São Paulo: Moderna, 1992, e João José e Silva 
Reis. Negociação e conflito - a resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1989.  
7 Lei 10.639/2000, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana na educação básica. 
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Figura 1 - Selo-adesivo/marca EMTEC 

 

Esses adesivos são utilizados para identificar o tipo de gravação efetuada, e, de 

acordo com a mensagem inserida na imagem das “duas caras”, percebe-se que a 

intenção é indicar que a de cor preta representa o triste, o bravo, enquanto que a figura 

branca indica a alegria, a serenidade. 

Segundo Leontiev (1998, p. 94), as significações se descobrem objetivamente 

ao homem através das relações e interações objetivas que este exerce com sua história e 

meio social. Para o autor, “[...] a significação é, portanto, a forma sob a qual um homem 

assimila a experiência humana generalizada e refletida”. Ser negro é um fato do qual os 

indivíduos não podem fugir. Está em sua história, nos traços característicos da pele, na 

fisionomia, entretanto a formação de sua identidade deve ser construída a partir de um 

corpo negro num mundo branco. Como é possível reconhecer-se negro e aceitar-se 

negro, nomear-se negro, numa sociedade onde o negro é representado por características 

negativas? Isto resulta num sentimento de inferiorização e, conseqüentemente, na 

dificuldade de estabelecer uma identidade enquanto negro ou refugiar-se em uma 

identidade simbólica que não lhe pertence. Fanon comenta em seus livros sobre o 

estatuto colonial do negro8, o qual, não podendo embranquecer biologicamente, absorve 

a cultura do branco, incorporando o modo de ser deste. Esta idéia assemelha-se ao que 

Paulo Freire nomeia de “hospedeiro do opressor”, em que o oprimido introjeta a cultura 

do opressor e passa a pensar como ele “[...] é a dualidade existencial dos oprimidos que, 

hospedando o opressor cuja sombra eles introjetam, são eles e ao mesmo tempo são os 

outros”. (FREIRE, 1987, p. 52). 

A linguagem presente nos livros didáticos, na literatura infanto-juvenil, 

também ajuda na manutenção de identidades dominantes e reforçam a condição de 

inferioridade do povo negro. 

____________ 
8 Os Condenados da Terra. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1972. Pele negra Máscaras brancas. Trad. Maria 
Adriana da Silva Caldas. Rio de Janeiro: Fator, 1983.  
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O artigo Personagens negros: Um breve perfil na Literatura infanto-juvenil, 

escrito por Heloisa Pires Lima (BRASIL. MEC, 2000, p. 99-108), analisa com 

propriedade esta questão. 

A autora propõe a leitura das imagens das obras e faz os seguintes comentários: 

 

   
Figura 2 - Minotauro Figura 3 - Mulher Boba Figura 4 - Xixi na Cama 

 

A figura 2 representa uma Anastácia mais jovem e menos gorda, porém pintada 

de um preto grotesco, a figura 3 mostra o desenho de uma mulher boba, negra, que ri de 

tudo, que conversa com as panelas e acha graça disso; a figura 4 retrata a humilhação, o 

martírio do menino negro, consitutindo um dos casos mais violentos como construção 

simbólica apresentada para as crianças. 

O artigo Palavras Discriminatórias9, do Professor Jarbas Vargas Nascimento, 

Diretor Acadêmico da Faculdade Zumbi dos Palmares e Doutor em Letras pela USP, 

divulgado no dia 17 de março de 2004, discorre sobre as palavras incorporadas à 

linguagem cotidiana do brasileiro que podem ferir a identidade do negro do nosso País.  

Segundo o professor Nascimento, o uso de certos itens lexicais deixa claro que 

a manifestação de concepções lingüísticas e de comportamentos discriminatórios pode 

revelar expectativas do grupo social em que seus usuários estão inseridos e interferir na 

história desse grupo, de maneira que o conteúdo semântico que carregam não pode ser 

interpretado fora das formações sociais e ideológicas. Demonstra que o léxico esclarece 

valores e pode fortalecer preconceitos, distanciar as etnias e, assim, concorrer para a 

discriminação. Aponta como exemplo o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, 

de José Pedro Machado (1995, p. 302). O autor informa que denegrir se origina de 

negro, tendo entrado para a nossa língua no século XVII, e orienta o leitor a consultar o 

____________ 
9 Artigo: Palavras Discriminatórias. Disponível em: <http://www.mundonegro.com.br>. 
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verbete relativo a negro, mas, se consultarmos o mesmo dicionário em sua página 204, 

encontraremos o adjetivo negro, do latim nigru, que é sinônimo de preto, negro, 

sombrio; de tez escura; figurado: negro (da morte); de luto; funesto, pérfido, de alma 

negra.  

Os itens disponíveis à interpretação apresentados pelo autor remetem-nos a 

elementos associativos negativos, como preto, negro (indistinção entre cor e raça), 

sombrio (triste), negro (da morte), funesto (que prognostica desgraça), pérfido (traidor, 

infiel, desleal), de alma negra (enfoque dicotômico entre branco e negro). Uma outra 

análise é feita quanto ao verbo denegrir com o significado de enegrecer, manchar, 

infamar. Isso pode ser interpretado também com a significação de que escuro é igual a 

sombrio, tenebroso, tristonho; o de tornar infame, desonrado; enodar e macular, o 

mesmo que sujar. Dessa forma, o uso da palavra denegrir apresenta uma marca 

discriminatória, decorrente de concepções assumidas na sociedade a partir do início da 

escravidão, e reforça atitudes de discriminação contra o negro, demonstrando a 

necessidade de se refletir sobre a linguagem e o que ela representa na sociedade. 

 

3 A CULTURA E O CURRÍCULO ESCOLAR: MECANISMOS DE 

CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE NEGRA?  

 

Os Estudos Culturais enfatizam que o currículo deve vincular-se às 

experiências que os estudantes trazem com o conhecimento institucionalmente 

legitimado. Os textos não podem ser compreendidos fora do contexto de sua produção 

histórica e social e divorciados das experiências dos estudantes. O desafio desta 

proposta é encontrar um espaço na pedagogia moderna para resgatar os valores culturais 

do segmento da população negra. Isto implica questionar a história e não apenas estudá-

la. Os aspectos da cultura africana no contexto escolar são mencionados de forma 

simplista quando se fala sobre a música, a culinária, a dança ou sobre os cultos afro-

brasileiros. A influência africana no Português do Brasil não é mencionada nas 

Faculdades de Educação, nos currículos escolares, na gramática e nos livros didáticos. 

Pouco se estuda sobre a migração negra para o Brasil, que teve dois focos 

principais de procedência, correspondentes aos dois grandes grupos: os sudaneses, do 

Golfo da Guiné, o Senegal e a Nigéria; e os bântus, originários do Congo, de Angola, de 

Moçambique e do norte da África do Sul. No norte do Brasil (Bahia), era característica 

a língua Iorubá ou Nagô; ao sul (Rio de Janeiro, Minas Gerais), o Quimbundo, sendo, 
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portanto, uma língua sudanesa e outra banto. A Ioruba foi das culturas negras - a mais 

adiantada e pura - introduzidas em nosso País por uma elite negra que, pelo prestígio, 

impôs seus traços e, particularmente, sua língua. (AGUILLERA, 2002). 

O espaço escolar, pela sua própria estrutura, reflete a organização da sociedade 

que construímos, a qual é permeada pela complexidade das relações entre os diferentes 

sujeitos e grupos sociais. Isso indica que o espaço escolar é uma instituição onde os 

conflitos e as contradições ocorrem freqüentemente, resultado das diferentes inter-

relações dos sujeitos. Sendo assim, no contexto escolar estão presentes as práticas das 

desigualdades sociais, econômicas, culturais e raciais. Segundo Grignon (2003, p. 180) 

“[...] a ação específica da escola contribui diretamente para o reforço das características 

uniformes e uniformizantes da cultura dominante e ao enfraquecimento correlativo dos 

princípios de diversificação das culturas populares”. 

A cultura escolar no Brasil é homogeneizadora e discriminatória, desenvolvida 

por um modelo curricular que desde a origem da história da educação brasileira seguiu o 

padrão educacional europeu, com as suas concepções de moral, valores, costumes, 

religiosidade, conhecimentos e métodos pedagógicos. O sistema educacional não está 

neutro nesse contexto, pois o racismo e outras formas de discriminação estão presentes 

no cotidiano escolar de forma inconsciente ou ignorada, desenvolvida no currículo 

oculto10. 

As manifestações de racismo podem ser encontradas nos livros didáticos pela 

forma como as minorias étnicas são apresentadas, seja pelos estereótipos ou pela 

negação de fatos históricos, econômicos, sociais e culturais. A História do 

Descobrimento do Brasil é um exemplo clássico, pois os descobridores são 

considerados heróis, desbravadores, preocupados com a civilização de seres primitivos. 

Os povos marginalizados ou sem poder são caracterizados ao longo da história como 

cruéis, rebeldes, exóticos, ladrões, preguiçosos e outras qualificações que reproduzem 

sentimento de desprezo e, conseqüentemente, formam nas crianças idéias 

preconceituosas. 

Giroux (1999, p. 94), ao abordar os enfrentamentos das relações de diferentes 

indivíduos no interior da escola, afirma: 

____________ 
10 Normas, valores e atitudes subjacentes que são freqüentemente transmitidos tacitamente, através das 
relações sociais da escola e da sala de aula. Ao enfatizar a conformidade às regras, a passividade e a 
obediência, constituem uma das mais importantes forças de socialização usadas para produzir tipos de 
personalidade dispostas a aceitar as relações sociais características das estruturas que governam o mundo 
do trabalho. (GIROUX, 1989, p. 258).  
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A marca da sociedade e da cultura dominante é impressa em uma variedade 
de práticas escolares, isto é, na linguagem oficial, nas regras da escola, nas 
relações sociais, na sala de aula, na seleção e apresentação do conhecimento 
escolar, na exclusão de capital cultural específico. 

Ressalta-se que a escola brasileira, com sua estrutura rígida, é inadequada à 

população pobre e negra deste país, ao privilegiar um padrão de ensino que idealiza a 

formação dos alunos com base nos modelos branco, masculino, heterossexual, 

excluindo àqueles que não se enquadram neste padrão. Este fator é determinante para  o 

insucesso dos alunos negros.    

As desigualdades de oportunidades para a população negra quanto ao acesso e 

permanência na escola são reveladas por estudos11 e pesquisas. 

 

 
Fonte: Folha de São Paulo, 15/07/2003. 

 

Figura 5: Desigualdades raciais no ensino brasileiro 

 

____________ 
11 Ver a esse respeito Rosemberg (1987, 1991), Hasembalg e Silva (1990), Cavalheiro (2000), UNESCO 
(2002), entre outros.  
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Os resultados apontados na pesquisa demonstram que o acesso à escola e a 

permanência bem-sucedida nela variam de acordo com a raça/etnia da população. As 

trajetórias escolares dos alunos negros apresentam-se bem mais acidentadas do que as 

percorridas pelos alunos brancos.  

A escola, por ser um espaço privilegiado para a formação de indivíduos, pode 

produzir esses discursos que promovem a exclusão ou enfrentar o desafio de 

desenvolver ações culturais e políticas capazes de transformar os indivíduos e as 

relações sociais, visando à construção de uma sociedade mais igualitária. Para Santos 

(2001, p. 106), “[...] a escola pode garantir e promover o conhecimento de si mesmo, no 

encontro com o diferente. Conhecendo o outro, questiono o meu modo de ser, coloco 

em discussão os meus valores, dialogo”. 

A desarticulação entre a cultura escolar e a cultura dos alunos nos convida a 

refletir sobre os diversos fatores que compõem o currículo escolar e o sistema de ensino. 

Torna-se urgente uma reflexão mais abrangente sobre o papel da escola neste novo 

milênio. As contribuições das pesquisas e estudos que discutem essa questão devem 

servir de incentivo para aqueles que acreditam na possibilidade de se desenvolver no 

cotidiano escolar um projeto intercultural voltada para a construção de uma sociedade 

plural e hibridizada. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nunca deixa de me horrorizar a capacidade que as pessoas têm de negar a 
dignidade e o valor fundamentais dos seres humanos seus semelhantes [...] ao 
mesmo tempo inspiro-me a cada dia no exemplo das pessoas [...] que 
estendem a mão às outras (independente das aparentes diferenças), respeitam 
a suas dignidade, apóiam seu potencial e afirmam a unidade e a igualdade de 
todos os seres humanos. [...] No final, a sobrevivência de nosso mundo cada 
vez menor vai depender da vontade de todas as pessoas de respeitar, se não 
amar, umas às outras. (PETER D. BELL, 2001, p. 3) 12

Na atualidade, têm-se buscado formas de superação dessas desigualdades, pois 

os movimentos sociais reivindicam igualdade de condições e direito a escola de 

qualidade para todos. Nas Ciências Sociais, os estudos relativos às questões de raça, 

etnia e gênero, aliados às constantes reivindicações de diversos segmentos da sociedade 

____________ 
12 Pesquisador e consultor da Sou Thern Education Foundation. Fundação Sulista de Educação. Atlanta, 
U.S.A. Declaração Escrita no Documento “Para além do racismo - Abraçando um futuro 
interdependente”. (2001, p. 3).  
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que se preocupam com essas questões, gradativamente vão conquistando espaço, e o 

discurso, antes meramente panfletário, torna-se instrumento importante para a 

consolidação de políticas que visam à redução das desigualdades. O enfoque dado pelos 

Estudos Culturais ao papel das Faculdades de Educação e à escola é o de redefinir a 

educação, no sentido de se tornarem espaços de desenvolvimento e expansão das 

narrativas capazes de questionarem as operações de poder, na medida em que estas 

influenciam diretamente na produção de conhecimento. 

As considerações apresentadas demonstram as práticas de exclusão do negro 

no contexto escolar. Muitos educadores não compreendem os conflitos dos alunos afro-

brasileiros ou, muitas vezes, reconhecem esses conflitos, mas não sabem como lidar 

com as diferenças.   

A criança, ao ingressar no ambiente escolar, entra em contato com novos 

conhecimentos, relaciona-se com outras pessoas e reconhece-se como membro de uma 

comunidade, identificando-se com indivíduos que se assemelham a ela. Em 

contrapartida, percebe diferenças de características físicas, costumes, idiomas, modo de 

pensar, conscientizando-se da diferença. Esta conscientização não é argumento para 

caracterizar raças inferiores e outras superiores. As ideologias raciais na verdade são 

instrumentos que servem para manter em situação privilegiada determinado grupo social 

sobre outro. 

As contradições no processo de socialização da escola ressaltam que na aula 

sempre acontece um processo explícito ou disfarçado de negociação relaxada ou tensa, 

abertamente desenvolvida ou provocada por meio de resistências não confessadas. 

(GÓMEZ E SACRISTÁN, 1998). 

A sala de aula como qualquer grupo ou instituição social, pode ser descrita 

como um cenário vivo de interações em que se intercambiam explícita ou tacitamente 

idéias, valores e interesses diferentes e seguidamente enfrentados.  

Ao analisar estas considerações, indagamos se os conteúdos desenvolvidos nas 

propostas curriculares da maioria das instituições escolares brasileiras não estão 

afirmando os conteúdos das culturas hegemônicas e silenciando as outras, promovendo 

a conspiração do silêncio. A ação educativa deve ser uma ação cultural que leve à 

libertação de todos os indivíduos da sociedade, negros e não-negros, educadores, 

educadoras, meninos e meninas, “[...] libertação de todas as formas de preconceito e de 

discriminação que impedem a todos de ser mais”. (FREIRE, 1987, p. 46). 
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O desafio presente no campo educacional não é o mero reconhecimento da 

existência das relações de poder que permeiam o currículo escolar e, conseqüentemente, 

as práticas educacionais, mas, sim, a identificação dessas relações e das formas com as 

quais elas cristalizam os ideais dos grupos e classes dominantes. Surgem novas 

contribuições para o estudo do currículo a partir das análises pós-estruturalistas e da 

emergência dos estudos culturais. O texto curricular passou a ser considerado e 

problematizado como uma narrativa que produz significados. 

Os avanços nos estudos da Teoria Crítica do Currículo contribuíram para que 

se efetivassem contestações a respeito do tratamento dado à História do negro nos 

conteúdos, nos currículos escolares e nas práticas educativas do cotidiano escolar. O 

espaço no currículo é essencialmente um lugar de reconhecimento, um lugar de 

afirmação do negro. 

É importante, portanto, repensar o papel da escola e do currículo enquanto 

mecanismos de reprodução do conhecimento da cultura, ou seja, perceber como são 

produzidos os conceitos de pertencimento, exclusão e os discursos entre os diferentes 

grupos sociais e redefinir a situação dos professores, pois são “[...] produtores culturais 

profundamente envolvidos em operações de poder, poder esses inscritos em todas as 

facetas do processo de escolarização”. (GIROUX, 2003, p. 100). 

O desenvolvimento de uma educação inclusiva e plural não é uma tarefa tão 

simples de se realizar. Apesar da edição de documentos curriculares oficiais, como os 

PCNS e, recentemente, a Lei 10.963/2003, que versam sobre a questão, essa discussão, 

na prática, dependerá de outros fatores para que seja efetivada no cotidiano escolar.  

A identidade da criança afro-descendente deve ser alicerçada quando ela 

ingressa na escola, ou seja, desde a pré-escola, e isso ocorrerá quando a escola e 

educadores compreenderem que os alunos são indivíduos pertencentes a culturas 

diferentes, que são diferentes, mas não desiguais, e que a compreensão e o respeito à 

diferença são condutas indispensáveis. 

Os Estudos Culturais podem contribuir para a construção de um currículo e de 

uma escola mais democrática. O desafio de um projeto cultural e racial que transforme 

as relações sociais existentes na sociedade atual dependerá de ações contínuas e de se 

acreditar que é possível formar cidadãos autênticos, autônomos e emancipados. 

O presente estudo buscou analisar as contribuições dadas pelos Estudos 

Culturais enquanto modalidade teórica que propõe uma análise, crítica das situações de 

conflito étnico, raciais e religiosos. Tais estudos alertam sobre as ideologias presentes 
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nos currículos escolares, as oposições binárias de conceitos que definem as diferenças 

de forma hierarquizada, que elegem uma cultura de elite e excluem ou ignoram a cultura 

das minorias. Em uma outra dimensão apontam para a possibilidade de refletir sobre os 

diversos conflitos presentes em nossa sociedade e compreender de que forma a educação 

pode contribuir para manter discursos que ignoram, silenciam e segregam as minorias 

ou romper com estes discursos e reconstruir uma pedagogia capaz de educar para a 

liberdade e emancipação. É necessário reconhecer que, além do preconceito étnico, 

ainda há na sociedade atitudes de preconceitos contra pobres, portadores de 

necessidades especiais, homossexuais, imigrantes, determinados religiosos, ou seja, 

contra todos os indivíduos que não se enquadram do lado considerado correto pela 

cultura dominante, conforme se abordou na lógica do esquema de identidade no 

imaginário do homem branco, ainda em vigor em nossa sociedade. 

Espera-se que estas considerações possam contribuir para o leitor negro ou não-

negro, rico ou pobre, dominado ou dominante, a fim de que, pelas reflexões 

apresentadas, veja o outro como diferente, nunca como desigual.  
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