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1. Introdução
Este texto faz uma reflexão sobre a identidade étnico-cultural afro-brasileira na escola. Ele se origina de uma pesquisa em andamento sobre a construção/afirmação da identidade étnico-cultural a partir de uma experiência pedagógica com a capoeira numa escola pública da cidade de Jequié-BA. 
A capoeira se constitui numa manifestação cultural (situada de forma ambígua entre o jogo e a luta) de origem afro-brasileira produzida historicamente no contexto da escravidão no Brasil. Inicialmente, perseguida e até qualificada como crime no código penal de 1890 Código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil, decreto 847 de 11 de outubro de 1890. (REGO, 1968:292).
, a capoeira adquire o status de símbolo nacional a partir da década de trinta do século XX. 
O ensino da capoeira na escola tem refletido este quadro, reproduzindo os valores herdados de sua manipulação em símbolo nacional e sua aproximação com o campo esportivo. Entendida como o esporte nacional, a capoeira envolve-se das mesmas características dos demais esportes institucionalizados: privilegia-se a racionalização/mecanização dos movimentos, a competição em detrimento do lúdico, da mandinga Tomamos neste trabalho a definição de mandinga de Letícia Reis: “a capacidade que têm [os jogadores de capoeira] de seduzir o adversário, iludi-lo e, se quiser (ou puder), derrotá-lo”. (REIS, 1997:201).
. Tem-se uma capoeira estéril. Seu enfoque enquanto símbolo nacional promove uma descontextualização histórica que atenua a discussão sobre o lugar do negro na sociedade brasileira.
Esta concepção predominante no ensino da capoeira no espaço escolar espelha um projeto social que quando permitiu o acesso do negro à educação lhe negou seus referenciais civilizatórios, sua imagem, sua dignidade no interior da escola. 
Considerando a perspectiva histórica da capoeira no Brasil, sua ligação com os valores civilizatórios africanos, e suas possibilidades enquanto elemento pedagógico na escola este estudo se delineia. Experiências anteriores de ensino da capoeira em escolas públicas baianas, além de um projeto de extensão (este sendo o locus onde nossa pesquisa se desenvolve) também contribuem na construção de nosso objeto. 
A pesquisa, de caráter qualitativo, caracteriza-se como um estudo de caso e tem como unidade de pesquisa uma escola pública de ensino fundamental situada na periferia de Jequié, município distante 375 km de Salvador, Bahia. Buscamos compreender como a escola tem tratado a problemática da identidade étnico-cultural, assim como identificar
 as possibilidades de ensino da capoeira na escola enquanto um elemento de construção/afirmação da identidade étnico-cultural afro-brasileira. 
Duas questões norteiam o trabalho: Como pensar a capoeira pedagogicamente na escola? Que elementos devem nortear seu ensino na perspectiva da construção/afirmação da identidade étnico-cultural dos alunos?
As seguintes hipóteses estão sendo trabalhadas na investigação:
	A escola reproduz as relações étnicas produzidas no contexto maior da sociedade brasileira. 

A forma como a escola trata a problemática das relações étnicas pode influenciar na maneira como os educandos vão construindo seu olhar e sua postura diante de tal problemática.
Uma proposta pedagógica de trabalho com a capoeira que a conceba como parte da herança histórico-cultural africana e a contextualize no processo sócio-político do negro na história do Brasil pode contribuir para a construção/afirmação da sua identidade étnico-cultural. 
O delineamento da pesquisa tem se constituído de momentos que se entrecruzam, são eles: a construção do referencial teórico; observação participante (NETO, 1994:59) das aulas e demais atividades pedagógicas do projeto de extensão e sua inserção no contexto maior da escola; entrevistas semi-estruturadas com os sujeitos da pesquisa.
Estamos trabalhando com duas turmas de vinte alunos do projeto de extensão das quais cinco de cada serão entrevistados. Entrevistaremos também a coordenadora pedagógica e a diretora da escola. Neste texto apresentamos os dados iniciais da investigação. 

2. Identidade étnico-cultural, escola e capoeira
A identidade étnica pode ser abordada como uma totalidade de elementos que constituem a compreensão que um indivíduo tem de si com base na negação do outro (BACELAR, 1989:32) e no sentimento de pertença a um grupo que o aceita enquanto parte dele. Ela expressa seus significados a partir da linguagem e dos símbolos circunscritos ao grupo étnico e se constrói a partir da tensão entre fatores subjetivos e objetivos, entre representações internas do indivíduo e a realidade objetiva. 
Identidade étnica e cultura se inter-relacionam na medida em que, segundo Manuela Carneiro da Cunha:
A construção da identidade étnica extrai assim, da chamada tradição, elementos culturais que sob a aparência de serem idênticos a si mesmos, ocultam o fato essencial de que fora do todo em que foram criados, seu sentido se alterou. (CUNHA, 1986:101).

Assim, trabalhamos com a idéia de identidade étnico-cultural considerando que essas dimensões se cruzam nos processos sociais influenciando-se mutuamente. A identidade étnico-cultural é histórica e se forma na relação dominação-resistência, portanto é passível de sofrer influência do outro. Não existem culturas puras, nem identidade a-histórica. Por isso, argumentamos que a identidade étnico-cultural afro-brasileira se constrói a partir de valores e práticas culturais que no contexto do Brasil se reelaboraram, se traduziram. Portanto, o sentimento de pertença ao qual já nos referimos e que caracteriza a identidade reflete os processos históricos e sociais nos quais este sentimento se produz. Pensamos a identidade étnico-cultural afro-brasileira no movimento entre as matrizes africanas que aqui chegaram durante o período de escravidão e os processos sociais contemporâneos. 
Na proposta pedagógica desenvolvida na escola e que subsidia nossa pesquisa entendemos a capoeira como parte da herança cultural africana que foi reelaborada no movimento histórico da diáspora e partimos de uma concepção de educação que extrapola os limites da escola moldada na perspectiva ocidental e se desenvolve nas relações estabelecidas entre as gerações, os gêneros, os grupos sociais e raciais. (SILVA, 2003:181).
Consideramos ainda cinco contribuições que o pensamento negro sobre a educação tem trazido para o âmbito mais amplo do pensamento educacional brasileiro: a denúncia de que a escola reproduz e repete o racismo presente na sociedade; a ênfase no processo de resistência negra; a centralidade da cultura, no sentido de “reconhecer que existe uma produção cultural que é realizada pelos negros, a qual possui uma história ancestral, que nos remete à nossa origem africana” (GOMES, 1997:22); a consideração de que existem diferentes identidades e o repensar sobre a estrutura excludente da escola. (GOMES, 1997:22-23).
No desenvolvimento do trabalho pedagógico do projeto nos pautamos em pressupostos básicos do processo ensino-aprendizagem dos grupos de capoeira (os espaços tradicionais de ensino desta manifestação cultural). Estes, por sua vez, produzindo sua prática pedagógica com base na herança cultural africana reelaboram elementos que tomamos aqui como referência:
1. A relação professor-aluno – eixo da aprendizagem, tem no professor o mediador entre o conhecimento historicamente produzido sobre a capoeira e o aluno como aquele que no processo de apropriação do conhecimento interfere na realidade e na produção dos processos históricos da capoeira.
2. O corpo e o movimento como núcleos e porta-vozes do conhecimento (REIS, 1997:211-212).
3. A roda de capoeira como “palco privilegiado de expressão dos jogadores” (REIS, 1997:200).
4. A oralidade como elemento que não só assegura a transmissão do conhecimento como permeia toda a história e existência do grupo.
Com base nesses referenciais é que as categorias de análise foram construídas. São elas: significado da capoeira; compreensão da relação escola/identidade étnico-cultural; compreensão da relação negro/identidade étnico-cultural/capoeira. Os dados iniciais apontam que o significado da capoeira para os alunos varia em função de como estes se identificam etnicamente. Este processo se dá de maneira ambígua e reflete a forma como a escola – e pressupomos, a família – lida com a questão da identidade étnica, como os professores também se identificam e mediam as questões relativas ao tema. 
A problemática que envolve a identidade étnico-cultural ocupa espaço periférico no contexto escolar. Neste sentido, a capoeira é considerada, juntamente com outras manifestações da cultura afro-brasileira, como algo folclórico num sentido pejorativo. Identificamos de um modo geral um conhecimento superficial da história, e do significado social, cultural e político da capoeira no processo histórico do negro no Brasil. No fundo o olhar é descontextualizado, indicando uma concepção da capoeira como uma manifestação cristalizada no tempo.


3. Concluindo
Estas são as primeiras respostas que estamos obtendo. Entendemos que a escola negligenciando a contribuição da herança cultural, histórica e política afro-brasileira exclui parcela considerável da população do direito pleno a educação e de se reconhecer como parte da sociedade brasileira. Nosso propósito é contribuir com a produção do conhecimento, produzindo instrumentos teóricos que subsidiem ações que colaborem para a extinção do contexto de exclusão do negro dos processos formais de educação.
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Objetivos
	Analisar como a escola tem tratado a problemática da identidade étnico-cultural em Jequié
	Identificar as possibilidades do ensino da capoeira na escola enquanto um elemento de construção/afirmação da identidade étnico-cultural
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Questões
	Como pensar a capoeira pedagogicamente na escola?
	Que elementos devem nortear seu ensino na perspectiva da   construção/afirmação da identidade étnico-cultural dos alunos?


Delineamento Metodológico

	Abordagem qualitativa

Estudo de caso
Instrumentos utilizados: observação participante e entrevistas semi-estruturadas

Primeiras respostas

	o significado da capoeira para os alunos varia em função de como estes se identificam etnicamente./A problemática que envolve a identidade étnico-cultural  ocupa espaço periférico no contexto escolar. 





